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Célia Margarida Gomes Marques, Presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere, nos termos do n.º 1 do
artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, faz público que, tendo-se realizado no dia 25 de janeiro
de 2018 a reunião extraordinária pública desta Câmara Municipal, foram tomadas as seguintes
deliberações:
ASSUNTOS CONSTANTES DA ORDEM DO DIA:
4. UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS E URBANISMO
4.1 Alteração do Regulamento do Plano Diretor Municipal;
O elenco camarário tomou conhecimento concordando com a informação apresentada pela Técnica
Superior Ana Cristina dos Santos Godinho da Costa e tendo em conta o interesse público subjacente à
alteração do Regulamento do Plano Diretor Municipal, deliberou, por unanimidade:--------------------------------1. Aprovar o projeto de alteração do regulamento do Plano Diretor Municipal de Alvaiázere, nos exatos
termos supra transcritos, com os quais concorda;-----------------------------------------------------------------2. Mandar ppublicar a presente deliberação de alteração do regulamento do Plano Diretor Municipal de
Alvaiázere, na 2.ª Série do Diário da República, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 191.º do DecretoLei n.º 80/2015, de 14 de maio (RJIGT) e divulgá-la na comunicação social, na plataforma colaborativa de
gestão territorial e no sítio da internet da Câmara Municipal, conforme disposto no n.º 1 do artigo 76.º e n.º
2 do artigo 192.º do RJIGT;-------------------------------------------------------------------------------------------3. Promover a abertura do período de discussão pública, pelo período de 15 dias úteis contados da
publicação de Aviso na 2.ª Série do Diário da República, e divulgar na comunicação social, na plataforma
colaborativa de gestão territorial e no sítio da internet da Câmara Municipal, conforme disposto no n.º 1 do
artigo 89.º do RJIGT.---------------------------------------------------------------------------------------------------4.2 Pedido de isenção de taxas urbanísticas para emissão de alvará de licença de obras;
O elenco camarário tomou conhecimento concordando com a informação apresentada pela Técnica
Superior Patrícia Cristina Alves Pedro Afonso e, nos termos do n.º 6 do artigo 86.º do Regulamento
Municipal de Urbanização e Edificação, deliberou, por unanimidade, a dispensa da totalidade das taxas
urbanísticas, afetas à Emissão do Alvará de Licença de Obras de Edificação para construção de pavilhão
industrial para fabrico de fabrico de todo tipo de engrenagens, execução de torneamentos diversos, com
soldaduras, reparação e manutenção de maquinaria diversa, com construção de cilindros hidráulicos e
fabrico de estruturas metálicas, titulado pela requerente METALOSIMÃO, LDA, num valor total de
1.527,66€ (mil, quinhentos e vinte e sete euros e sessenta e seis cêntimos).-----------------------------------------Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos
lugares públicos do costume.
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