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•
•
•
•

c3 — Comércio
c4 — Serviços
c5 — Armazém
c6 — Oficina

4 — Investimento futuro:
4.1 — Custo do investimento € ...
4.2 — Área:
a) Coberta ... m2
b) Não coberta ... m2
4.3 — Recursos financeiros:

j) A área prevista de construção, área total pretendida (metros
quadrados) e tipo de utilização para o espaço livre;
k) As várias etapas do investimento previsto (de construção de
edifícios, contratação e regularização de mão-de-obra, equipamentos
produtivos e outros, tipos de produtos, ...);
l) Curriculum dos promotores do projecto e historial da empresa
(se existir);
m) Os serviços de apoio técnico e ou logístico que necessitará
para a fase de instalação da empresa e para o período normal de
laboração;
n) Outros elementos que os empresários achem relevantes acerca
da sua empresa industrial.

a) Próprios ... %
b) Bancários ... %

ANEXO IV
(n.º 4 do artigo 19.º)
Declaração

4.4 — Postos de trabalho:
mo

Ex. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Cinfães

• Familiares
• Estranhos
4.5 — Finalidade do investimento:
• Construção de nova unidade
• Alargamento da actividade económica actual, dentro do mesmo
ramo
• Mudança de ramo com anulação da actividade actual
• Mudanças de instalações
4.6 — Funções do investimento: ... %
• Percentagem de matéria-prima do concelho
• Actividade económica ainda não existente
• Actividade económica já existente no concelho

(Nome do requerente) ..., natural da freguesia de ..., concelho
de ..., e residente na freguesia de ..., concelho de ..., portador do
bilhete de identidade n.º ..., passado pelo Arquivo de Identificação de ..., e emitido em ...../...../..., com o número de contribuinte/empresário ..., estado civil ..., vem, por este meio, declarar perante V. Ex.ª que tomou conhecimento e aceita as normas
constantes no Regulamento de cedência de lotes de terrenos na
Zona Industrial.
Data: ...
(Assinatura legível)
Aprovado em reunião de Câmara de: ...

4.7 — Impostos:
4.7.1 — Percentagem de impostos no concelho actualmente:
•
•
•
•

Até 25%
De 25% a 50%
De 50% a 75%
De 75% a 100%

Afixação de edital para discussão pública em: ...
Aprovado em sessão da Assembleia Municipal em: ...
O Presidente da Assembleia Municipal
...

4.7.2 — Percentagem de impostos que passará a pagar no concelho, após a construção solicitada:
•
•
•
•

O Presidente da Câmara
...

Até 25%
De 25% a 50%
De 50% a 75%
De 75% a 100%

Publicado no Diário da República em ...

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

(Assinatura do concorrente)
ANEXO III
Memória descritiva do investimento

Documentos de apresentação e caracterização:
a) A actividade da empresa;
b) Contratos, negócios e ou protocolos estabelecidos com outras empresas, fornecedoras, clientes ou colaboradores da região
ou não;
c) Origem dos recursos a utilizar na área produtiva, nomeadamente
das matérias-primas;
d) O nível tecnológico dos equipamentos e dos produtos que fabricará;
e) Os mercados com que trabalhará a empresa, a montante e a
jusante;
f) Os níveis de resíduos industriais previstos;
g) Número de postos de trabalho a criar, directos e indirectos, e
respectiva caracterização de funções;
h) Número de postos de trabalho a criar com base em recrutamento no tecido social do concelho;
i) As condições de trabalho que oferecerá, os níveis de qualificação pretendida, a necessidade ou não de quadros superiores, níveis
salariais previstos, perigosidade do trabalho;

Aviso n.º 18 465-D/2007
Elaboração do Plano de Pormenor do Sítio da Má Vontade
e Pontes de Marchil

Dr. José Apolinário Nunes Portada, presidente da Câmara Municipal de Faro, torna público que foi deliberado por unanimidade, em
reunião de Câmara ordinária pública de 7 de Agosto de 2007, alterar
o limite da área de intervenção do Plano de Pormenor do Sítio da Má
Vontade e Pontes de Marchil, ampliando-o em aproximadamente
16 700 m2, por forma a abranger uma faixa com a mesma área, paralela à EN 125, a Nascente da referida via, conforme representado
na planta anexa.
Nos termos do n.º 2 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de
22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, decorrerá por um período de
30 dias, contados a partir da publicação do presente aviso em Diário
da República, um processo de audição pública durante o qual os interessados poderão proceder à formulação de sugestões e pedidos de esclarecimentos, bem como à apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respectivo
procedimento de elaboração.
As sugestões e a apresentação de informações deverão ser apresentadas por escrito e dirigidas ao presidente da Câmara Municipal de
Faro, entregues na Secretaria-Geral desta Câmara Municipal (Rua do
Município, 8000-398 Faro), remetidas pelo correio, ou entregues via
e-mail (geral@cm-faro.pt).
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Durante o período de audição pública os interessados poderão consultar a proposta que fundamenta a alteração aprovada pela Câmara
Municipal de Faro no Departamento de Urbanismo, durante as horas
de expediente, todos os dias úteis.
13 de Agosto de 2007. — O Presidente da Câmara, José
Apolinário.

n.º 310/03, de 10 de Dezembro, aceitando sugestões, bem como, fornecendo quaisquer informações que possam ser consideradas no âmbito
do respectivo procedimento de elaboração, ao abrigo do n.º 2 do artigo
77.º dos citados decretos-leis, garantindo um tratamento de igualdade a
todas as pretensões que se enquadrem nas disposições legais aplicáveis.
4 — O período de aceitação de sugestões, bem como da disponibilização de quaisquer informações sobre o Plano de Pormenor da Envolvente da Alverca do Campo (U2), terá a duração de 30 dias úteis
após a data desta publicação.
5 — É necessário a criação de condições que viabilizem a sua execução.
Assim, e em cumprimento da deliberação tomada pelo executivo
municipal na reunião realizada no dia 13 de Junho de 2007, torna-se
pública a intenção Municipal de proceder à elaboração do Plano de
Pormenor da Envolvente de Alverca do Campo (U2).
A respectiva delimitação deste plano encontra-se definida na planta de ordenamento do PDM em anexo.
2 de Julho de 2007. — O Presidente da Câmara, José Veiga Maltez.

CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ
Aviso n.º 18 465-E/2007
Elaboração do Plano de Pormenor da Envolvente
de Alverca do Campo (U2) — Golegã

Considerando que:
1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de
22 de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de
10 de Dezembro, a Câmara Municipal de Golegã deliberou proceder à
elaboração do plano de acordo com o previsto no PDM de Golegã.
2 — O Plano Director Municipal de Golegã delimita esse espaço
como «Unidade Operativa de Planeamento e Gestão» e classifica-o
como «U2 — Área Envolvente de Alverca do Campo».
3 — Compete à Câmara Municipal de Golegã promover as acções
conducentes à elaboração de tal plano nos termos do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA
Aviso n.º 18 465-F/2007
A Câmara Municipal da Maia, em cumprimento do disposto no
artigo 275.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, torna pública
a lista de obras públicas adjudicadas no ano de 2006:
Entidade adjudicatária

Valor da adjudicação
(euros)

Tipo de procedimento
adoptado

Adaptação da Quinta da Gruta para instalação de uma horta pedagógica e de uma horta ambiental — arranjos exteriores e vedação de
recinto.

A. Ludgero de Castro, L.da

121 673,69

Concurso limitado.

Execução de diversos trabalhos de urbanização na designada Quinta
do Mosteiro — freguesia de Moreira de conformidade com o protocolo celebrado entre a Câmara e Maria da Conceição de Lemos
Magalhães da Mota Sottomayor — drenagem, iluminação pública e
diversos.

Granitalves, L.da ...............

124 653,00

Concurso limitado.

Designação da obra

