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de 2019, passando a auferir a remuneração correspondente à 2.ª posição
remuneratória, nível 15, da tabela remuneratória única, a que corresponde
a remuneração de €1.201,48.
15 de abril de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Leonel
José Antunes Gouveia.
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MUNICÍPIO DE SESIMBRA
Aviso n.º 8069/2019
5.ª Alteração ao Plano Diretor Municipal de Sesimbra
no âmbito do Regime Excecional
de Regularização das Atividades Económicas (RERAE)
Francisco Manuel Firmino de Jesus, Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, em conformidade com n.º 4 do artigo 191.º
do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio (Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial — RJIGT), torna público que, a
Assembleia Municipal de Sesimbra, em sessão extraordinária realizada no dia 22 de março de 2019, sob proposta da Câmara Municipal,
datada de 20 de fevereiro de 2019, deliberou, por maioria, aprovar,
ao abrigo do n.º 1 do artigo 90.º do RJIGT, a 5.ª Alteração ao Plano
Diretor Municipal de Sesimbra (PDM), promovida no âmbito do
procedimento previsto no regime excecional de regularização de
atividades económicas (RERAE).
Mais torna público que, anexo a este aviso, se procede à publicação
da deliberação da Assembleia Municipal de Sesimbra, que aprovou a
5.ª Alteração ao PDM de Sesimbra, nos termos da alínea f) do n.º 4 do
supracitado artigo 191.º do RJIGT
A 5.ª alteração ao PDM será disponibilizada para consulta no sítio da
Internet da Câmara Municipal em www.sesimbra.pt, em cumprimento
do disposto nos artigos 94.º e 193.º n.º 2 do RJIGT.
9 de abril de 2019. — O Presidente da Câmara, Francisco Manuel
Firmino de Jesus.

Deliberação
João Francisco da Conceição Ribeiro Narciso, Primeiro Secretário da
Assembleia Municipal de Sesimbra, certifica que na sessão extraordinária
realizada no dia 22 de março de 2019, estando presentes 24 eleitos, a
Assembleia Municipal deliberou, sob proposta da Câmara Municipal,
por maioria, aprovar a 5.ª Alteração ao Plano Diretor Municipal de
Sesimbra (PDM), no âmbito do Regime Excecional de Regularização
das Atividades Económicas (RERAE).
Por ser verdade, mandei passar a presente certidão que assino e faço
autenticar com o selo branco da Assembleia Municipal.
22 de março de 2019. — O Primeiro Secretário, João Francisco da
Conceição Ribeiro Narciso.
Artigo 1.º
Alteração ao Regulamento do Plano Diretor Municipal
É aditado ao Regulamento do Plano Diretor Municipal o artigo 125.º
sob a epígrafe “Operações Urbanísticas no Âmbito do RERAE (Decreto-Lei n.º 165/2014), no Capítulo VIII — Disposições Finais, e respetivo
Anexo I, com a seguinte redação:
«Artigo 125.º
Operações urbanísticas no Âmbito do RERAE
(Decreto-Lei n.º 165/2014)
Na legalização das operações urbanísticas, bem como na alteração
e/ou ampliação das instalações identificadas no anexo I e na planta de
ordenamento 0.1, abrangidas pelo regime do Decreto-Lei n.º 165/2014
de 5 de novembro, cuja regularização das atividades económicas tenha
obtido decisão favorável ou favorável condicionada, é dispensado o
cumprimento, total ou parcial, das disposições do presente regulamento que lhe sejam aplicáveis, nos termos definidos nas respetivas
atas das conferências decisórias.»
Artigo 2.º
Entrada em vigor
A presente alteração entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República.

ANEXO I
QUADRO 1

Listagem das Atividade Económicas com RIPM com Conferência Decisória Favorável ou Favorável Condicionada
Conferência Decisória

ID

—
Planta
Ordenaento

N.º do Processo/Registo

1
2
3
4
5

S12003-201710-DAS/DLA
162/12/LVT- 2016 . . . . . . .
42731 — 30.10.2015 . . . . .
43153 — 04.11.2015 . . . . .
49683 — 30.12.2015 . . . . .

Requerente

Amarsul, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doca Marinha L.da . . . . . . . . . . . . . .
Vítor Pereira — Raçoes Unipessoal, L.da
Joaquim Paulo Cunha Pereira . . . . .
Deltrain, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)
49398 — http://ssaigt.dgterritorio.gov.pt/i/POrd_49398_1511_PO_alteracao.jpg
49398 — http://ssaigt.dgterritorio.gov.pt/i/POrd_49398_1511_PO_alterada.jpg
49398 — http://ssaigt.dgterritorio.gov.pt/i/POrd_49398_1511_PO_extrato.jpg
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MUNICÍPIO DE TÁBUA
Aviso n.º 8070/2019
Plano de Pormenor da Área Empresarial
da Carapinha — Discussão Pública
Mário Almeida Loureiro, presidente da Câmara Municipal de
Tábua, torna público, para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 89.º
do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que se encontra aberto,
a partir do 5.º dia a seguir à publicação deste aviso no Diário da
República, durante o prazo de 20 dias, o período de discussão pública sobre a proposta do Plano de Pormenor da Área Empresarial

Tipo
de Atividade

RIPM

OGR
Indústria
Indústria
Indústria
Indústria

17.02.2017
04.06.2015
27.11.2015
27.11.2015
27.11.2015

Data

Decisão

10.10.2017
23.03.2018
24.05.2018
07.06.2018
07.06.2018

Favorável condicionada
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável condicionada

da Carapinha, durante o qual os interessados poderão proceder à
formulação de sugestões, bem como à apresentação de reclamações
e observações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo processo de alteração, encontrando-se
a proposta do plano, o parecer final da Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do Centro, a ata da conferência procedimental e demais elementos constantes do processo do plano,
disponíveis para consulta na Secção Administrativa da Divisão de
Obras Particulares e Gestão Urbanística, sita no edifício dos Paços do
Concelho, nas horas normais de expediente, e na página da Internet
do Município de Tábua.
Os interessados deverão apresentar as suas observações ou sugestões
por escrito, fazendo referência ao presente aviso e ao Plano de Pormenor
da Área Empresarial da Carapinha, em documento dirigido ao Presidente
da Câmara Municipal de Tábua.
A participação poderá ainda ser feita através do e-mail: geral@cm-tabua.pt.
18 de abril de 2019. — O Presidente da Câmara, Mário Almeida
Loureiro.
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