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2 — É permitida a abertura antes do horário normal de funcionamento, 
para fins exclusivos e comprovados de abastecimento e limpeza dos 
estabelecimentos.

3 — Se houver incumprimento dos condicionalismos impostos pelo 
presente artigo, considera -se, para todos os efeitos, que os estabeleci-
mentos se encontram em funcionamento.

Artigo 10.º
Mapa de horário

1 — Em cada estabelecimento deve estar afixado o mapa de horário 
de funcionamento estabelecido, em local bem visível do exterior.

2 — Para o conjunto de estabelecimentos, instalados num único 
edifício, que pratiquem o mesmo horário de funcionamento, deve ser 
afixado um mapa de horário de funcionamento em local bem visível 
do exterior.

3 — A definição do horário de funcionamento de cada estabelecimento 
ou de conjunto de estabelecimentos instalados no mesmo edifício, as 
suas alterações e o mapa referido no número anterior não estão sujeitos 
a qualquer formalidade ou procedimento, sem prejuízo de serem ouvidas 
as entidades representativas dos trabalhadores, nos termos da lei.

Artigo 11.º
Fiscalização

1 — A fiscalização do cumprimento das disposições constantes no 
presente regulamento compete à Guarda Nacional Republicana, à Polícia 
de Segurança Pública, à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 
e ao Município da Palmela através do seu serviço de fiscalização.

2 — As autoridades previstas no número anterior podem determinar 
o encerramento imediato do estabelecimento que se encontre a laborar 
fora do horário de funcionamento estabelecido.

Artigo 12.º
Contraordenações

1 — Constitui contraordenação punível com coima:
a) De € 150,00 a € 450,00, para pessoas singulares, e de € 450,00 a 

€ 1 500,00, para pessoas coletivas, a falta da afixação do mapa de horário 
de funcionamento, em violação do disposto no artigo 10.º

b) De € 250,00 a € 3 740,00, para pessoas singulares, e de € 2 500,00 
a € 25 000,00, para pessoas coletivas, o funcionamento fora do horário 
estabelecido.

2 — A tentativa e a negligência são puníveis, sendo, nesses casos, 
os limites máximo e mínimo do montante da coima a aplicar reduzidos 
a metade.

3 — A instrução dos processos de contraordenação, bem como a 
aplicação das coimas e de sanções acessórias previstas no presente 
Regulamento, compete ao Presidente da Câmara Municipal.

4 — O produto das coimas reverte para a Câmara Municipal.

Artigo 13.º
Sanções acessórias

Em caso de reincidência e quando a culpa do agente e a gravidade 
da infração o justifique, além das coimas previstas no n.º 1 do artigo 
anterior, pode ainda ser aplicada a sanção acessória de encerramento 
do estabelecimento durante um período não inferior a três meses e não 
superior a dois anos.

Artigo 14.º
Delegação de competências

As competências neste Regulamento cometidas ao Presidente da 
Câmara Municipal podem ser delegadas nos/nas Vereadores/as.

Artigo 15.º
Regime transitório

Os/As titulares de estabelecimentos existentes, cujo horário de fun-
cionamento não se encontre em conformidade com as normas constantes 
no presente regulamento, devem assegurar a sua aplicação no prazo de 
15 dias a contar da sua entrada em vigor.

Artigo 16.º
Norma revogatória

Com a entrada em vigor do presente Regulamento é revogado o 
Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabe-

lecimentos Comerciais, publicado através de edital n.º 164 de 02 de 
dezembro de 2011.

Artigo 17.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publi-
citação.

209906166 

 MUNICÍPIO DE SALVATERRA DE MAGOS

Edital (extrato) n.º 890/2016
Hélder Manuel Esménio, Presidente da Câmara Municipal de Sal-

vaterra de Magos, faz saber que, sob proposta da Câmara Municipal 
aprovada em reunião realizada em 06 de janeiro de 2016 e cumpridas 
as formalidades legais do artigo 101.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo, a Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos deliberou 
em sessão ordinária, realizada em 23 de setembro de 2016, aprovar a 
Alteração do artigo 17.º do Regulamento Municipal de Gestão de Resí-
duos Urbanos, Higiene e Limpeza Pública, nos seguintes termos:

«Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos
Urbanos, Higiene e Limpeza Pública

[...]

Artigo 17.º
Localização e colocação do equipamento de deposição

1 — A localização e a colocação de equipamentos de deposição 
de resíduos urbanos, deverão ter em conta, sempre que possível, os 
seguintes critérios:

a) Zonas de fácil acesso às viaturas de recolha, evitando -se becos, 
passagens estreitas, vias com grande pendente e outras situações, que 
originem manobras difíceis que coloquem em perigo a segurança dos 
trabalhadores e da população em geral;

b) Assegurar a acessibilidade aos equipamentos de deposição de re-
síduos urbanos indiferenciados, a uma distância inferior a 100 metros 
do limite dos prédios em áreas urbanas, sendo esse limite aumentado 
para 200 metros em áreas predominantemente rurais;

c) Salubridade pública, garantindo o numero de equipamentos 
adequado, à densidade populacional e à otimização dos circuitos 
de recolha.

2 — Os projetos de loteamento deverão assegurar o espaço ou 
área para a colocação de equipamento de deposição indiferenciada, 
deposição diferenciada e de deposição de resíduos sólidos de limpeza 
pública, calculado de forma a satisfazer as necessidades do lotea-
mento, em quantidade, tipologias e demais requisitos definidos pela 
Câmara Municipal de Salvaterra de Magos.»

Para constar e surtir os devidos efeitos, se publica o presente Edital 
e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de estilo e no 
site do Município, www.cm -salvaterrademagos.pt.

28 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Hélder Manuel Esménio, Eng.º

209903322 

 MUNICÍPIO DE SERNANCELHE

Aviso n.º 12400/2016

Alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal
de Sernancelhe com vista à transposição das normas

do Plano de Ordenamento da Albufeira do Vilar
Carlos Manuel Ramos dos Santos, Vereador do Pelouro do Urbanismo 

da Câmara Municipal de Sernancelhe, torna público, que a Câmara 
Municipal de Sernancelhe, na sua reunião ordinária de 23 de setembro 
de 2016, deliberou dar início ao processo de alteração por adaptação 
do Plano Diretor Municipal de Sernancelhe, com vista à transposição 
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das normas do Plano de Ordenamento da Albufeira do Vilar, nos termos 
do disposto no n.º 1 do artigo 78.º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio 
(Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do 
Território e de Urbanismo). A Câmara Municipal de Sernancelhe deli-
berou ainda, estabelecer um período de participação preventiva para a 
formulação de sugestões e para a apresentação de informações, de todos 
os interessados, sobre quaisquer questões que possam ser consideradas, 
única e exclusivamente no âmbito do presente processo de alteração, 
por um prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do primeiro 
dia útil seguinte à data da publicação do presente Aviso no Diário da 
República. Durante este prazo os interessados poderão participar por 
escrito, através do correio eletrónico dtou@cm -sernancelhe.pt, por via 
postal ou por entrega pessoal na Divisão Técnica de Obras e Urbanismo, 
dirigidos ao Presidente da Câmara Municipal de Sernancelhe, Avenida 
das Tílias, 3640 -240 Sernancelhe (sob a referência em epígrafe). Os 
interessados poderão igualmente consultar os elementos disponíveis 
na página da internet da Câmara Municipal de Sernancelhe (www.cm-
-sernancelhe.pt), bem como solicitar esclarecimentos na Divisão Técnica 
de Obras e Urbanismo, sita no Edifício dos Paços do Concelho, Avenida 
das Tílias, 3640 -240 Sernancelhe, entre as 9h00 e as 12h30 e entre as 
14h00 e as 17h30, ou pelo correio eletrónico anteriormente identificado. 
O presente Aviso será identicamente publicado na comunicação social, 
na página da internet da Câmara Municipal de Sernancelhe e na Pla-
taforma Colaborativa de Gestão Territorial (www.dgterritorio.pt), bem 
como afixado nos locais de estilo.

27 de setembro de 2016. — O Vereador do Pelouro do Urbanismo da 
Câmara Municipal de Sernancelhe, Carlos Manuel Ramos dos Santos.

Deliberação
A Câmara Municipal de Sernancelhe, em reunião pública de 23 de 

setembro de 2016, deliberou por unanimidade:
1 — Dar início ao processo de transposição das normas do Plano de 

Ordenamento da Albufeira do Vilar para o Plano Diretor Municipal de 
Sernancelhe através do procedimento de alteração por adaptação, nos 
termos, respetivamente, do n.º 1 do artigo 78.º da Lei de Bases e da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 121.º do RJIGT;

2 — Estipular o prazo de 15 dias para o período de participação nos 
termos do n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT e para os efeitos indicados no 
ponto 7 da informação n.º 8/DTOU/16, datada de 6 de setembro de 
2016;

3 — Que a transposição esteja concluída até 29/06/2017 em confor-
midade com a parte final do n.º 1 do artigo 78.º e conforme se indicou 
no 2.º parágrafo do ponto 6 da informação n.º 8/DTOU/16, datada de 
6 de setembro de 2016;

4 — Que a presente deliberação seja publicitada e divulgada nos 
meios legalmente previstos.

27 de setembro de 2016. — O Vereador do Pelouro do Urbanismo da 
Câmara Municipal de Sernancelhe, Carlos Manuel Ramos dos Santos.
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 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso n.º 12401/2016

Projeto de Regulamento Municipal de Urbanização
e Edificação de Sintra

Basílio Horta, Presidente da Câmara Municipal de Sintra, torna pú-
blico que por despacho de 13.09.16, ao abrigo da competência delegada 
pela Câmara, através da proposta n.º 1 -P/2013 de 25.10.13, Delega-
ção de Competências da Câmara Municipal no seu Presidente, decidiu 
submeter a consulta pública para recolha de sugestões, pelo prazo de 
30 (trinta) dias, contados a partir da publicação do presente Aviso na 
2.ª série do Diário da República, o projeto de Regulamento Municipal 
de Urbanização e Edificação de Sintra, em cumprimento do preceituado 
no art.101.º n.º 1 do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

Durante o prazo fixado, o projeto do Regulamento encontra -se dis-
ponível para consulta na Direção Municipal de Ambiente, Planeamento 
e Gestão do Território, Praça D. Afonso Henriques, Portela de Sintra e 
no sítio www.cm -sintra.pt.

As sugestões dirigidas ao Presidente da Câmara deverão ser for-
muladas por escrito e enviadas até às 16h do último dia do prazo para 

 MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

Declaração de retificação n.º 999/2016
O Aviso n.º 10860/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 167, de 31 de agosto de 2016, saiu com a seguinte inexatidão, que 
assim se retifica:

No n.º 2, «Caracterização dos postos de trabalho», não deve ser consi-
derada na Ref. TS2 — «[...]Apreciar os projetos de arquitetura no âmbito 
do controlo prévio municipal das operações urbanísticas, verificando a 
sua conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis e 
de acordo com o modelo de desenvolvimento urbanístico definido pelo 
Município; [...]»

Nos termos do artigo 174.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo, a retificação do aviso de abertura não implicou novo prazo de 
candidaturas.

15 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Dr. Nuno Gon-
çalves.

309903882 

 MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

Aviso n.º 12402/2016
José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de 

Viana do Castelo, torna público que, sob prévia proposta da Câmara 
Municipal formulada em sua reunião de 4 de Agosto findo, a Assembleia 
Municipal aprovou, na sua sessão ordinária realizada em 9 do mês de 
setembro, alterações ao Regime de Incentivos e ao Regulamento Mu-
nicipal de Taxas e Outras Receitas de Urbanização e Edificação que a 
seguir se indicam:

Regime de Incentivos 2017

[normas excecionais e transitórias para o ano de 2017]
O executivo municipal disponibiliza, como fatores estratégicos e de 

estímulo, um conjunto de Incentivos (Reduções e Isenções) a investido-
res privados e institucionais, consciente da emergente necessidade em 
disponibilizar um ambiente favorável ao investimento.

Pretende, ainda, assegurar aos investidores mecanismos e políticas 
impulsionadoras de desenvolvimento exponencial e de global diferen-
ciação em todos os setores relevantes no concelho, como por exemplo: 
nas atividades relacionadas com os produtos endógenos, nos clusters 
estratégicos existentes e emergentes, no turismo, bem como no imobili-
ário na fileira da reabilitação por considerar a Regeneração Urbana um 
vetor estratégico de desenvolvimento e afirmação do território.

Nesse sentido, é fundamental responder com energia e com ações de 
efeito imediato, alicerçadas numa visão de futuro para o médio e longo 
prazo, bem como, e sempre, orientadas por uma lógica de estabilidade, 
elementos fundamentais à construção de um ambiente de cumplici-
dade e de confiança entre o executivo municipal, agentes económicos 
e consumidores.

Assim, no espírito das competências e atribuições do município no 
domínio da promoção do desenvolvimento e nos termos estabelecidos na 
alínea m), do n.º 2, do artigo 23.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 
e porque uma política ativa de incentivo ao desenvolvimento, passa na 
sua plenitude pela capacidade de fixação e ambiente favorável ao inves-
timento que consigamos oferecer aos investidores e empreendedores, 
que vejam no nosso território uma oportunidade para a concretização 
das suas iniciativas, o município disponibiliza -se para a aprovação do 
conjunto de medidas de acolhimento e incentivo a seguir descritas:

1 — Empreendimentos Turísticos
O objeto do plano estratégico assenta no incremento e qualificação 

da oferta turística, em especial articulação com a promoção dos pro-
dutos endógenos, valorização do património e economia do mar, pelo 
que, nos processos de licenciamento/operações urbanísticas de novos 

dm -apg@cm -sintra.pt ou entregues presencialmente nos Gabinetes de 
Apoio ao Munícipe.

13 de setembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Sintra, Basílio Horta.
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