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Dr. Telmo de Sousa Félix, Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência,
com efeitos a 23 de outubro de 2017.

Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)

29 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Humberto da
Silva Marques.
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MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA
Aviso (extrato) n.º 2568/2018
Suspensão Parcial do Plano de Urbanização de Fontão e Arcos
Vítor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de
Ponte de Lima, torna público, que no âmbito do artigo 126.º, do artigo 134.º e do artigo 137.º, do Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial aprovado pelo do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14
de maio, que a Assembleia Municipal de Ponte de Lima, aprovou, em
sessão ordinária de 23 de dezembro de 2017, sob proposta da Câmara
Municipal, a suspensão parcial do Plano de Urbanização de Fontão e
Arcos e o consequente estabelecimento de medidas preventivas, na
área de incidência da operação urbanística a legalizar. Esta suspensão do Plano de Urbanização de Fontão e Arcos e o estabelecimento
de medidas preventivas decorre no âmbito do Regime Extraordinário
da Regularização de Atividades Económicas (RERAE) instruído pelo
Decreto-Lei n.º 165/2014 de 5 de novembro e das conclusões da ata da
Conferência Decisória.
A suspensão do Plano de Urbanização de Fontão e Arcos é limitada
à área identificada na planta anexa, determina a suspensão do n.º 2 dos
artigos 18.º e 126.º do Regulamento do PU e implica o estabelecimento
das seguintes medidas preventivas publicadas em anexo.
O prazo de vigência das medidas preventivas é de dois anos a contar
da sua publicação no Diário da República, prorrogável por mais um.
Para constar e para devida eficácia, publica-se o presente nos termos
do artigo 191.º, do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.
5 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Victor
Mendes, Eng.
Deliberação
Para os devidos efeitos certifico que na sessão ordinária da Assembleia Municipal de Ponte de Lima, realizada a vinte e três de dezembro
de dois mil e dezassete, no Auditório Rio Lima, foi apresentado no
Ponto 3. Alínea e) da Ordem de Trabalhos a proposta de Aprovação
da Suspensão Parcial do Plano de Urbanização de Fontão e Arcos e o
consequente estabelecimento de medidas preventivas, para o pedido de
regularização da alteração de estabelecimento industrial, em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 128.º do Decreto-Lei
n.º 80/2015, de 14 de maio.
Sujeita a proposta a votação, foi aprovada por maioria com sessenta
e seis votos a favor, três abstenções e um voto contra. Aprovado em
minuta.
29 de dezembro de 2017. — O Presidente da Assembleia Municipal,
João Evangelista da Rocha Brito Mimoso de Morais.
Medidas Preventivas
Artigo 1.º
Objetivos, âmbito material e temporal
1 — Por motivos da suspensão do Plano de Urbanização de Fontão
e Arcos na área de incidência das operações urbanísticas a legalizar
no âmbito do RERAE, são estabelecidas medidas preventivas destinadas a assegurar a viabilização da regularização dos estabelecimentos
industriais, atividades pecuárias, operações de gestão de resíduos ou
aproveitamento de massas minerais.
2 — Na área objeto de medidas preventivas ficam proibidas todas
as operações urbanísticas e demais ações que não tenham por objeto
a regularização das atividades a que se refere o número anterior, nos
termos aprovados em conferência decisória.
3 — A presente suspensão do PU e da vigência das medidas preventivas caduca com a entrada em vigor da alteração ou revisão que resulta
da aplicação do RERAE (DL 165/2014).
4 — A suspensão entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
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MUNICÍPIO DE PORTEL
Aviso n.º 2569/2018
José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Câmara Municipal de
Portel, torna público, em conformidade com o disposto no n.º 1 do
artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, o projeto de Regulamento do
Centro de Recolha Oficial do Município de Portel, aprovado em reunião
da Câmara Municipal do dia 24 de janeiro de 2018, para efeitos de consulta pública e recolha de sugestões pelo prazo de 30 dias contados do dia
seguinte ao da sua publicação no Diário da República, na 2.ª série.
Durante esse período poderão os interessados formular por escrito
as sugestões que entendam ao presente regulamento, as quais deverão
ser dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Portel e entregues
nos serviços da Câmara Municipal ou remetidas por carta registada
com aviso de receção para a respetiva morada, Praça D. Nuno Álvares
Pereira, n.º 3, 7220-375 Portel.
26 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, José Manuel
Clemente Grilo.
Regulamento do Centro de Recolha Oficial
do Município de Portel
Preâmbulo
Assumindo as responsabilidades que lhe estão cometidas por lei e
interpretando o sentimento coletivo de que importa defender a higiene e
saúde públicas, bem como a segurança das pessoas, mas salvaguardando
sempre os direitos dos animais consignados na Convenção Europeia para
a Proteção dos Animais de Companhia de que Portugal é signatário, a
Câmara Municipal de Portel construiu um Centro de Recolha Oficial.
Com a elaboração do presente regulamento, ficam definidas, com
transparência e objetividade, as normas de funcionamento e de atividade do Centro de Recolha Oficial do Município de Portel, tendo em
atenção a defesa da segurança e saúde pública, bem como os direitos
dos animais.

CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Artigo 1.º
Lei Habilitante
1 — O Município de Portel reconhece a importância dos direitos dos
animais consagrados na Declaração Universal dos Direitos dos Animais,
proclamada pela UNESCO em sessão realizada em Bruxelas em 27
de janeiro de 1978, e que os mesmos devem constituir um acervo de
princípios inspiradores da sua atividade nesse âmbito, sem prejuízo do
estrito cumprimento da legislação vigente.
2 — Constitui legislação específica, habilitante do presente regulamento, a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os Decretos-Leis
os
n. 313/2003 e 314/2003, de 17 de dezembro, o Decreto-Lei n.º 276/2001,
de 17 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 315/2003, de 17 de
dezembro, o Decreto-Lei n.º 116/98, de 5 de maio, o Decreto-Lei
n.º 315/2009, de 29 de outubro, a Portaria n.º 421/2004, de 24 de abril, a
Portaria n.º 81/2002, de 24 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 899/2003,
de 28 de agosto, bem como as posteriores alterações.
Artigo 2.º
Âmbito de aplicação
O presente Regulamento estabelece as regras a que obedece a organização e o funcionamento do Centro de Recolha Oficial do Município
de Portel, adiante designado por CRO.
Artigo 3.º
Definições
Para efeitos do presente regulamento são, em tudo, aplicáveis as
definições estabelecidas pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 276/2001,

