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ALTERAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DE SANTO ESTÊVÃO 
 

 

Relatório da Discussão Pública 
     

1. Nos termos do disposto nos números 3 e 6 do artigo 89.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (RJIGT) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, com a redação que lhe foi 

conferida pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, serve o presente Relatório para divulgar os 

resultados do período de discussão pública da Alteração do Plano de Urbanização de Santo Estêvão 

(APUSE); 

 

2. Pela proposta n.º 114/2017/CM e respetiva deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião 

realizada no dia 13 de junho, foi aprovada a Proposta de APUSE e decidido submetê-la a um período de 

discussão pública de 20 dias, seguindo os trâmites previstos no art.º 89.º do RJIGT; 

 

3. O anúncio da abertura do período de discussão pública foi publicado na II Série do Diário da República, 

em 5 de julho de 2017, sob o Aviso n.º 7590/2017; 

 

4. O período de discussão pública decorreu entre os dias 13 de julho de 2017 e 9 de agosto de 2017; 

 

5. Não foram apresentadas reclamações, observações ou sugestões e informações bem como pedidos de 

esclarecimento, dentro do período atrás referido; 

 

6. Foram cumpridos todos os requisitos subjacentes ao processo de discussão pública, juntando-se cópia 

dos elementos instrutórios inerentes (ANEXO 1); 

 

7. Não tendo ocorrido qualquer contributo no decurso da discussão pública julga-se estarem reunidas as 

devidas condições para se consolidar a versão final da proposta de alteração ao plano. 

 

 

 

Tavira, 14 de agosto de 2017 
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ANEXO 1 – ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS DO PROCESSO DE DISCUSSÃO PÚBLICA 
 

• Deliberação da Câmara Municipal datada de 13.06.2017;   

• Publicação do Aviso n.º 7590/2017 no Diário da República, 2.ª série, N.º 128 de 05.07.2017; 

• Divulgação do Aviso na comunicação social: 
o Publicitação no Correio da Manhã de 12.07.2017; 
o Publicitação no Diário de Notícias de 12.07.2017. 
o Publicitação no Postal de 21.07.2017; 

• Edital n.º 37/2017 de 05.07.2017; 

• Divulgação do Edital nas Juntas de Freguesia: 
o Email para a Freguesia de Tavira (Santa Maria e Santiago), datado 10.07.2017 (registo de saída 

digital n.º 2896); 

o Certidão de afixação da Freguesia de Tavira (Santa Maria e Santiago), datada de 25.07.2017; 

o Email para a Freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo, datado 10.07.2017 (registo de saída 

digital n.º 2899); 

o Certidão de afixação da Freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo, datada de 10.07.2017; 

o Email para a Freguesia de Cachopo, datado 10.07.2017 (registo de saída digital n.º 2898); 

o Certidão de afixação da Freguesia de Cachopo, datada de 25.07.2017; 

o Email para a Freguesia Santa Luzia, datado 10.07.2017 (registo de saída digital n.º 2900); 

o Certidão de afixação da Freguesia de Santa Luzia, datada de 10.07.2017; 

o Email para a Freguesia Luz de Tavira e Santo Estevão, datado 10.07.2017 (registo de saída digital 

n.º 2895); 
o Certidão de afixação da Freguesia Luz de Tavira e Santo Estevão, datada de 25.07.2017; 

o Email para a Freguesia de Conceição e Cabanas de Tavira, datado 10.07.2017 (registo de saída 

digital n.º 2897); 

o Certidão de afixação da Freguesia da Conceição e Cabanas de Tavira, datada de 10.07.2017. 

• Divulgação do período de discussão pública na página da internet do Município de Tavira. 
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Efetivo — Agostinho da Costa Gomes, técnico superior — 1.ª Vogal 
Suplente — Carla Sofia Gonçalves Martins Borba, Chefe de Divisão 
Municipal Administrativa — 2.ª Vogal Suplente — Vera Lúcia da Silva 
Arroteia, Assistente Técnica.

Referência b) Presidente — Marília Modesto da Venda Monteiro, 
Chefe de Divisão Municipal de Ação Social e Cultural — 1.º Vogal 
Efetivo — Rafael Silva Sabino de Assis, Técnico Superior — 2.º Vogal 
Efetivo — Agostinho da Costa Gomes, técnico superior — 1.ª Vogal 
Suplente — Carla Sofia Gonçalves Martins Borba, Chefe de Divisão 
Municipal Administrativa — 2.ª Vogal Suplente — Vera Lúcia da Silva 
Arroteia, Assistente Técnica.

16 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Eng. 
Hélder Manuel Esménio.

310575006 

 MUNICÍPIO DE TAVIRA

Aviso n.º 7590/2017

Alteração do Plano de Urbanização de Santo 
Estêvão — Discussão Pública

Jorge Manuel do Nascimento Botelho, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Tavira, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto 
nos artigos 6.º, 89.º e 191.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, 
que a Câmara Municipal de Tavira, em reunião realizada em 13/06/2017, 
deliberou aprovar a Proposta de Alteração do Plano de Urbanização de 
Santo Estêvão e proceder à abertura do respetivo período de discussão 
pública.

Após 5 dias contados a partir da data da publicação do presente Aviso 
no Diário da República, os cidadãos interessados dispõem do prazo 
de 20 dias úteis para formulação das suas reclamações, observações 
ou sugestões e informações, bem como pedidos de esclarecimento, 
sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do 
respetivo procedimento de alteração. O processo poderá ser consultado 
no sítio eletrónico do Município (www.cm -tavira.pt) ou nas instalações 
da Divisão de Planeamento, Turismo, Inovação e Empreendedorismo, 
todos os dias úteis, nas horas normais de expediente. Os interessados, 
devidamente identificados, poderão apresentar as eventuais reclamações, 
observações ou sugestões e informações, bem como pedidos de escla-
recimento dentro do período atrás referido, por escrito e em impresso 
próprio disponibilizado pelos serviços, dirigidas ao Senhor Presidente 
da Câmara Municipal, para Câmara Municipal de Tavira, Praça da 
República, 8800 -951 Tavira ou para camara@cm -tavira.pt.

Para constar e para os demais efeitos se publica o presente Aviso na 
2.ª série do Diário da República, e outros de igual teor vão ser afixa-
dos nos locais de costume e divulgados através do sítio eletrónico do 
Município de Tavira e da comunicação social.

16 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 
Manuel do Nascimento Botelho.

610573532 

 MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS

Aviso n.º 7591/2017
Pedro Paulo Ramos Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de 

Torres Novas:
Faz público que, ao abrigo do artigo 99.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de 

junho, por acordo entre o Município de Évora e a CMTN, foi autorizada 
a consolidação definitiva neste Município, da mobilidade na categoria, 
do trabalhador, António Vieira Martins, com a categoria de Assistente 
Operacional, a partir de 1 de julho do corrente ano, mantendo a mesma 
posição remuneratória do serviço de origem.

19 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo Ra-
mos Ferreira.

310574026 

 MUNICÍPIO DA TROFA

Aviso n.º 7592/2017
Em cumprimento do disposto da alínea b) do artigo 4.º Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, faz -se público que, nos termos do artigo 99.º -A da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, aditado pelo artigo 270.º da LOE 2017, 
foram consolidadas definitivamente as mobilidades intercarreiras, por 
meu despacho datado de 03 de janeiro de 2017, com efeitos a 01 de 
janeiro de 2017, dos seguintes trabalhadores:

Arménio Vilela Martins da carreira/categoria de Assistente Opera-
cional, para a carreira/categoria de Assistente Técnico, posicionado na 
1.ª posição, nível 5 da tabela remuneratória única, a que corresponde 
o valor de 683,13 €.

Elisabete Susana Silva Lopes Cunha Maia da carreira/categoria de 
Assistente Operacional para a carreira/categoria de Assistente Técnica, 
posicionada na 1.ª posição, nível 5 da tabela remuneratória única, a que 
corresponde o valor de 683,13 €.

José Joaquim da Silva Costa da carreira/categoria de Assistente Ope-
racional para a carreira/categoria de Assistente Técnico, posicionado na 
1.ª posição, nível 5 da tabela remuneratória única, a que corresponde 
o valor de 683,13 €.

Maria Nazaré da Silva Oliveira Lima da carreira/categoria de As-
sistente Operacional para a carreira/categoria de Assistente Técnica, 
posicionada na 1.ª posição, nível 5 da tabela remuneratória única, a que 
corresponde o valor de 683,13 €.

Paula Cristina Pedrosa e Silva da carreira/categoria de Assistente 
Operacional para a carreira/categoria de Assistente Técnica, posicionada 
na 1.ª posição, nível 5 da tabela remuneratória única, a que corresponde 
o valor de 683,13 €.

20 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Sérgio 
Humberto.

310543562 

 MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Regulamento n.º 357/2017
Nos termos do artigo 139.º do Código do Procedimento Admi-

nistrativo, aprovado em anexo ao Decreto -Lei n.º 4/2015, de 07/01, 
publica -se a 2.ª alteração ao Regulamento n.º 5/2015 da Feira anual de 
outubro — Feirantes, aprovada pela assembleia municipal na sua sessão 
ordinária de 2017/06/22, sob proposta da câmara municipal, aprovada 
na sua reunião ordinária de 2017/04/26, cujo projeto foi submetido a 
consulta pública mediante publicação do aviso n.º 2029/2017 no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 38, de 2017/02/22, conforme consta do edital 
n.º 315/2017, datado de 2017/06/23.

2.ª Alteração ao Regulamento n.º 5/2015 da Feira 
anual de outubro — Feirantes

Preâmbulo
Considerando que a realização da Feira anual de outubro, organizada 

anualmente pelo município de Vila Franca de Xira, visa proporcionar 
aos feirantes e aos demais participantes um local privilegiado para o 
exercício das suas respetivas atividades;

Considerando que, de igual modo, a Feira anual de outubro visa 
também proporcionar ao público em geral um espaço de comércio, 
diversão e convívio diferente, proporcionando o estímulo da população 
local e dos visitantes;

A competência para a elaboração do Regulamento é atribuída à câmara 
municipal nos termos da alínea k), do n.º 1 do artigo 33.º, do anexo I à 
Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.

A assembleia municipal tem competência para aprovar regulamentos 
sob a proposta da câmara municipal nos termos do artigo 241.º da Cons-
tituição da República Portuguesa e da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, 
do anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.

Assim, na sequência do período de consulta pública previsto no 
artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado em 
anexo ao Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, submete -se o presente 
Regulamento à câmara municipal e remessa à assembleia municipal, 
para aprovação final.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Objeto e âmbito de aplicação

O presente Regulamento tem por objeto a definição das condições 
gerais de organização da participação de feirantes na denominada Feira 
anual de outubro, promovida pela Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira.
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Jorge Manuel do Nascimento Botelho, 
Presidente da Câmara Municipal de Tavira, torna 
público, nos termos e para efeitos do disposto 
nos artigos 6.º, 89.º e 191.º do Decreto-Lei n.º 
80/2015, de 14 de maio, que a Câmara Municipal 
de Tavira, em reunião realizada em 13 de junho de 
2017, deliberou aprovar a Proposta de Alteração 
do Plano de Urbanização de Santo Estêvão e 
proceder à abertura do respetivo período de 
discussão pública por 20 dias.
No período compreendido entre 13 de julho de 
2017 e 9 de agosto de 2017, os cidadãos 
interessados poderão formular as suas 
reclamações, observações ou sugestões e 
informações, bem como pedidos de 
esclarecimento, sobre quaisquer questões que 
possam ser consideradas no âmbito do respetivo 
procedimento de alteração. O processo poderá 
ser consultado no sítio eletrónico do Município 
(www.cm-tavira.pt) ou nas instalações da 
Divisão de Planeamento, Turismo, Inovação e 

Empreendedorismo, todos os dias úteis, nas 
horas normais de expediente. Os interessados, 

as eventuais reclamações, observações ou 
sugestões e informações, bem como pedidos de 
esclarecimento dentro do período atrás referido, 
por escrito e em impresso próprio disponibilizado 
pelos serviços, dirigidas ao Senhor Presidente da 
Câmara Municipal, para Câmara Municipal de 
Tavira, Praça da República, 8800-951 Tavira ou 
para camara@cm-tavira.pt.
Para constar e para os demais efeitos informa-se 
que este procedimento foi publicado no Diário da 
República de 5 de julho, 2.ª série, n.º 128 (Aviso 

locais de costume e divulgados através do sítio 
eletrónico do Município de Tavira.
Paços do Concelho, 7 de julho de 2017 

O Presidente da Câmara Municipal,
Jorge Manuel Nascimento Botelho 

ALTERAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO 
DE SANTO ESTÊVÃO – DISCUSSÃO PÚBLICA 

AVISO

ANIMAIS

ARTE E
ANTIGUIDADES

ARTE E ANTIGUIDADES

COLECIONISMO

LARES E CASAS 
DE REPOUSO

LARES E CASAS DE REPOUSO

OUTROS NEGÓCIOS

OUTROS NEGÓCIOS OUTROS NEGÓCIOS OUTROS NEGÓCIOS

RELIGIOSOS

ASTROLOGIA

Por telefone: 210 494 998



Diário de Notícias Quarta-feira, 12 de julho de 2017 PUBLICIDADE  21

COMPRO
CARRINHA FURGÃO
Preferência Ford Transit,
Toyota Hiace, Mercedes
ou VW Transporter.

� 968 761 442

Aviso
Alteração do Plano de Urbanização de Santo Estêvão -
Discussão Pública
Jorge Manuel do Nascimento Botelho, Presidente da Câmara Municipal de Tavira,
torna público, nos termos e para efeitos do disposto nos artigos 6.º, 89.º e 191.º do
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que a Câmara Municipal de Tavira, em
reunião realizada em 13 de junho de 2017, deliberou aprovar a Proposta de Altera-
ção do Plano de Urbanização de Santo Estêvão e proceder à abertura do respetivo
período de discussão pública por 20 dias.
No período compreendido entre 13 de julho de 2017 e 9 de agosto de 2017, os cida-
dãos interessados poderão formular as suas reclamações, observações ou suges-
tões e informações, bem como pedidos de esclarecimento, sobre quaisquer questões
que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de alteração. O
processo poderá ser consultado no sítio eletrónico do Município (www.cm-tavira.pt)
ou nas instalações da Divisão de Planeamento, Turismo, Inovação e Empreendedo-
rismo, todos os dias úteis, nas horas normais de expediente. Os interessados, devi-
damente identificados, poderão apresentar as eventuais reclamações, observações
ou sugestões e informações, bem como pedidos de esclarecimento, dentro do
período atrás referido, por escrito e em impresso próprio disponibilizado pelos servi-
ços, dirigidas ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, para Câmara Municipal de
Tavira, Praça da República, 8800-951 Tavira ou para camara@cm-tavira.pt.
Para constar e para os demais efeitos informa-se que este procedimento foi publica-
do no Diário da República de 5 de julho, II Série, n.º 128 (Aviso n.º 7590/2017), e
serão afixados Editais nos locais de costume e divulgados através do sítio eletrónico
do Município de Tavira.

Paços do Concelho, 7 de julho de 2017

O Presidente da Câmara Municipal
Jorge Manuel Nascimento Botelho

CONVOCATÓRIA

Nos termos do art.º 17.º, Parágrafo 1, dos Estatu-
tos, convoco a Assembleia Geral Ordinária do
Comité Português para a UNICEF para o dia 28 de
julho de 2017, pelas 17 horas, nas instalações da
Av. António Augusto de Aguiar, 21 - 3.º esq., em
Lisboa, com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS

Ponto Primeiro: Discussão e aprovação do Relató-
rio de Atividades e Contas do Exercício de 2016;
Ponto Segundo: Informações e outros assuntos do
interesse da Associação.
Caso não esteja presente a maioria dos sócios à
hora marcada para o início da Assembleia, esta
reunir-se-á, com qualquer número de sócios, meia
hora depois.
Toda a documentação relevante, designadamente a
referente ao Ponto Primeiro da Ordem de Tra-
balhos, encontra-se disponível para consulta nas
instalações da Associação, sitas na Av. António
Augusto de Aguiar, 21, 3.º esq., em Lisboa, às
horas normais de expediente.

Lisboa, 11 de julho de 2017

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

José Luís Seixas

CONVOCATÓRIA

Nos termos do art.º 17.º, Parágrafo 1, dos Estatutos,
convoco a Assembleia Geral Extraordinária do Comité
Português para a UNICEF para o dia 28 de julho de
2017, pelas 18 horas, nas instalações da Av. António
Augusto de Aguiar, 21, 3.º esq., em Lisboa, com a
seguinte

ORDEM DE TRABALHOS

Ponto Primeiro: Discussão e votação da proposta de
alteração do artigo 2.º, 1.º dos Estatutos, passando a
atual redação - «1. A Sede da Associação é em Lisboa,
na Avenida António Augusto de Aguiar, 56, 3.º esquerdo,
1069-115 Lisboa» - a ser a seguinte: «1. A Sede da
Associação é em Lisboa, na Avenida António Augusto de
Aguiar, 21, 3.º esquerdo, 1069-115 Lisboa.»
Ponto Segundo: Designar e mandatar representante do
Comité Português para a UNICEF, atribuindo os neces-
sários poderes para outorgar a escritura de alteração e
praticar todos os demais atos que se revelem necessá-
rios para o efeito.
Caso não esteja presente a maioria dos sócios à hora
marcada para o início da Assembleia, esta reunir-se-á,
com qualquer número de sócios, meia hora depois.
Toda a documentação relevante encontra-se disponível
para consulta nas instalações da Associação, sitas na
Av. António Augusto de Aguiar, 21, 3.º esq., em Lisboa,
às horas normas de expediente.

Lisboa, 11 de julho de 2017

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
José Luís Seixas

Tribunal Judicial
da Comarca de Coimbra
Juízo Local Cível de Coimbra - Juiz 3

ANÚNCIO
Processo: 4993/17.0T8CBR -
Interdição/ Inabi l i tação -
N/Ref . :  75102072 -  Data:
28/6/2017
Reque ren te :  M in i s t é r i o
Público
Requerida: Maria do Rosário
Raposo

Faz-se saber que foi distribuí-
da neste tribunal a ação de
Interdição em que é requerida
Maria do Rosár io Raposo,
v i úva ,  f i l ha  de  F ranc i sco
Raposo e de Olívia Rei, nas-
cida a 6/3/1927, natural da
freguesia de Santa Cruz, con-
celho de Coimbra, residente
na Travessa Américo Dinis,
n.º 118, Casas Novas, 3045-
-138 Coimbra, a frequentar
diariamente o Centro Social de
São João, sito em Pé de Cão,
São Martinho do Bispo, para
efeito de ser decretada a sua
interdição por anomalia psí-
quica.

A Juíza de Direito
Dra. Filipa Reis Santos

A Oficial de Justiça
Teresa Lourenço

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

ÉD I TO
Processo EPU n.º 4451

Faz-se público que, nos termos e para os
efeitos do artigo 19.º do Regulamento de
Licenças para Instalações Elétricas, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de
julho de 1936, com redação dada pela Por-
taria n.º 344/89, de 13 de maio, estará
patente na Secretaria do Município de Sil-
ves, e nesta Direção-Geral, sita em Rua
Prof. António Pinheiro e Rosa, 8005-546
Faro, com o telefone 289896600, fax
289896690, todos os dias úteis, durante as
horas de expediente, pelo prazo de quinze
dias, a contar da publicação deste édito no
Diário da República, o projeto apresentado
pela EDP Distribuição - Energia, SA, para o
estabelecimento de linha aérea a 15 kV, FR
15-125-6 (Substituição do apoio P9), com
285,26 metros de comprimento, a partir do
Apoio n.º 8 da própria linha ao Apoio n.º 10
da própria linha; a estabelecer em Tinho-
sas, freguesia de Silves, concelho de Sil-
ves, a que se refere o processo menciona-
do em epígrafe.
Todas as reclamações contra a aprovação
deste projeto deverão ser presentes nesta
Direção-Geral Área Sul - Algarve ou na
Secretaria daquele Município, dentro do
citado prazo.

Direção-Geral de Energia e Geologia, 29/6/2017

A Diretora de Serviços de Energia Elétrica

Maria José Espírito Santo

DN, n.º 54 139, de 12/7/2017

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

ÉD I TO
Processo EPU n.º 4453

Faz-se público que, nos termos e para os
efeitos do artigo 19.º do Regulamento de
Licenças para Instalações Elétricas, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de
julho de 1936, com redação dada pela Porta-
ria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente
na Secretaria do Município de Lagoa, e nes-
ta Direção-Geral, sita em Rua Prof. António
Pinheiro e Rosa, 8005-546 Faro, com o tele-
fone 289896600, fax 289896690, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente,
pelo prazo de quinze dias, a contar da
pub l i cação  des te  éd i t o  no  Diá r i o  da
República, o projeto apresentado pela EDP
Distribuição - Energia, SA, para o estabele-
cimento de linha aérea a 15 kV, FR 15-25-5-
-1-2-1 Caramujeira 1 (Remodelação), com
240,03 metros, a partir do Apoio n.º 6 da
LAMT FR 15-25-5-1-2 ao PTD LGA 94
Caramujeira 1; PTD LGA 94 Caramujeira 1
(Remodelação), do tipo aéreo - R250 com
100,00 kVA/15 kV; RBT/IP LGA 94 Caramu-
jeira 1 (Remodelação), a estabelecer em
Caramujeira, freguesia de União das Fre-
guesias de Lagoa e Carvoeiro, concelho de
Lagoa, a que se refere o processo men-
cionado em epígrafe.
Todas as reclamações contra a aprovação
deste projeto deverão ser presentes nesta
Direção-Geral Área Sul - Algarve ou na
Secretaria daquele Município, dentro do
citado prazo.

Direção-Geral de Energia e Geologia, 29/6/2017

A Diretora de Serviços de Energia Elétrica
Maria José Espírito Santo

DN, n.º 54 139, de 12/7/2017

Visitas: Mediante marcação prévia (art.º 818.º do CPC)       Informações: 262 921 190

REGULAMENTO/CONDIÇÕES DE VENDA

  1)  Os interessados na aquisição do imóvel devem remeter as propostas reduzidas a escrito, via correio registado, contendo no envelope a referência de 

“Proposta Insolvência de António Júlio Baeta Ferreira e Maria Adelaide Mendonça Jaqueta Ferreira”, dirigida ao cuidado do Administrador da Insolvência, 

Dr. Carlos Inácio, para a morada: Avenida Padre Inácio Antunes, n.º 22, Fração AR, 2475-102 Benedita, ou serem entregues pessoalmente no referido 

endereço até às 12.00 horas do 24 de julho de 2017.

e Maria Adelaide Mendonça Jaqueta Ferreira, no montante correspondente a 5% do valor proposto nos termos do artigo 824.º, n.º 1, do CPC, 20% caso 

  3)  A abertura de propostas será feita no dia 24 de julho de 2017 às 17.30 horas, na Avenida Padre Inácio Antunes, n.º 22, Fração AR, 2475-102 Benedita, 
na presença do Administrador da Insolvência, e, querendo assistir ao acto, dos representantes dos insolventes, dos proponentes e dos Membros da 

Comissão de Credores, não sendo impeditivo a falta de algum destes para se efetuar a respetiva abertura.

  4)  Os imóveis serão vendidos no estado físico e jurídico em que se encontra, livres de ónus e encargos, sendo da responsabilidade do(s) promitente(s) 

comprador(es) todos os custos inerentes à compra, nomeadamente os impostos respetivos.

  5) Caso exista mais do que uma oferta de igual valor para os imóveis em venda, poderá proceder-se a uma licitação entre os proponentes.

  6)  A adjudicação dos imóveis será feita à proposta de maior valor, reservando-se ao Administrador da Insolvência o direito de não adjudicar qualquer 

proposta, se estas forem inferiores ao valor-base de venda.

Ferreira e Maria Adelaide Mendonça Jaqueta Ferreira.

  8)  A escritura notarial de venda dos bens deverá celebrar-se no prazo máximo de 30 dias ou logo que se encontre reunida toda a documentação necessária para 

  9)  Qualquer situação de incumprimento imputável ao(s) arrematante(s), determinará a perda dos montantes já pagos seja a que título for.

VENDA

Insolvência de:
António Júlio Baeta Ferreira e Maria Adelaide Mendonça Jaqueta Ferreira
Processo n.º 6572/15.8T8STB | Tribunal de Comarca de Setúbal | Setúbal – Juízo do Comércio | Juiz 1

Aceitam-se propostas reduzidas a escrito até às 12 horas do dia 24 de julho de 2017

17,50 m2

na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra sob o n.º 6417/Sesimbra (Castelo) e inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 10478 da freguesia de Sesimbra (Castelo).  .................................................................Valor-Base de Venda: 78 100,00 €

Sesimbra (Castelo), Sesimbra, descrito na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra sob o n.º 6417/Sesimbra (Castelo) e 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10478 da freguesia de Sesimbra (Castelo). ....Valor-Base de Venda: 16 500,00 €

Sesimbra (Castelo), Sesimbra, descrito na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra sob o n.º 6417/Sesimbra (Castelo) e 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10478 da freguesia de Sesimbra (Castelo). ....Valor-Base de Venda: 16 500,00 €

Fracção autónoma designada pela letra D, destinada a serviços, composta por uma sala ampla, uma arrecadação e uma casa 

Rua do Outão, Alfarim, Sesimbra (Castelo), Sesimbra, descrito na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra sob o n.º 6417/ 

/Sesimbra (Castelo) e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10478 da freguesia de Sesimbra (Castelo).

Obs.: O imóvel é objeto de contrato de arrendamento que caducará com a outorga da escritura de compra e venda, nos termos 
do n.º 2 do artigo 824.º do Código Civil  ..................................................................................Valor-Base de Venda: 24 100,00 €
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TEM A SUA 
CASA DE FÉRIAS
POR ARRENDAR?

7 milhões
potenciais interessados no Jornal de Notícias  

e Diário de Notícias digital e papel

Jornal de Notícias Diário de Notícias

4 milhões
potenciais interessados

3 milhões
potenciais interessados

Todos os DOMINGOS, 
o seu anúncio publicado 

no classificados DN, JN classificados

Com este pack, o seu anúncio é visto  

de norte a sul do país e estará  

 

Fonte: Bareme Imprensa Crossmedia 2017, cobertura máxima JN+DN

Ligue grátis 800 200 226 ou dirija-se a uma
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Farmácias de Serviço

ALBUFEIRA

ARMAÇÃO DE PÊRA

FARO

LAGOA

LAGOS

LOULÉ

MONCHIQUE

OLHÃO

PORTIMÃO

QUARTEIRA

SÃO BART. DE MESSINES

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

SILVES

TAVIRA

VILA REAL de STº ANTÓNIO

SEXTA SÁBADO DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA

Albufeira Alves Sousa Alves Sousa Alves Sousa Alves Sousa Alves Sousa Alves Sousa

     - Edite Central      - Sousa        - Central

Pereira Helena Crespo Palma Montepio Caniné Pereira

Vieira Vieira Sousa Lagoa Lagoa Lagoa Lagoa

Neves Ribeiro Lacobrigense Silva Telo Neves Ribeiro

Pinto Avenida Martins Chagas Pinto Avenida Martins

Hygia Hygia Hygia Moderna Moderna Moderna Moderna

Nobre Pacheco Brito Progresso Olhanense Da Ria Nobre

Amparo Arade Rio Central P. Mourinha Moderna Carvalho

Mª Paula Miguel Miguel Miguel Miguel Miguel Miguel

       -        - Algarve       -       - Algarve         -

Dias Neves São Brás São Brás São Brás Dias Neves São Brás Dias Neves

Cruz Portugal         - Guerreiro Guerreiro         - João de Deus           -

Montepio Mª Aboim Mª Aboim Central Felix Sousa Montepio

Carmo Pombalina Pombalina Pombalina Pombalina Pombalina Pombalina

Consultório Médico

. Check-up Cardíaco

. ECG

. Prova de Esforço

. MAPA (motorização da tensão arterial durante 24 horas)

. Holter (motorização do ECG durante 24 horas)

. Ecocardiograma com Doppler cardíaco codi� cado a cor

Rua Dr. Pinheiro e Rosa nº 50, 8005-546 Faro 
Tel: 289 868 062 (das 14 às 19h)

Dra Margarida Gadelha
Ginecologia

Obstetrícia

Acordos com: Multicare,
C.G.D., Allianz,
Associação Mutualista Montepio

Dr. Jorge Mimoso
Cardiologia Acordos com: Medis, Multicare,

C.G.D., Allianz, SAMS Quadros

VENDE-SE LOTE  
DE TERRENO URBANO
Urbanização MIRAMAR - Tavira
Área do lote 150 m2; Área de 

implantação 120 m2; Área bruta 
de construção 212 m2

Preço 60.000 €
Contacto 919 219 279

ALUGA-SE MORADIA 
T4 AO ANO

Altura - Alagoa
Área bruta privativa 127,50 m2

Área circundante 144,5 m2

Contacto 919 219 279

23

VENDE-SE
Toyota
Corolla

Muito bom 
estado

contacte:

96303690

16  | 21 de Julho de 2017

Rua de Santo António, n.º 68 - 5º Esq. 8000 - 283 Faro
Telef.: 289 820 850 ¦ Fax: 289 878 342

dbf@advogados.com.pt ¦ www.advogados.com.pt

MUNICÍPIO DE TAVIRA
AVISO

Alteração do Plano de Urbanização de Santo Estêvão – Discussão Pública 

Jorge Manuel do Nascimento Botelho, Presidente da Câmara Municipal de Tavira, torna público, nos termos e para efeitos 
do disposto nos artigos 6.º, 89.º e 191.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que a Câmara Municipal de Tavira, em 
reunião realizada em 13 de junho de 2017, deliberou aprovar a Proposta de Alteração do Plano de Urbanização de Santo 
Estêvão e proceder à abertura do respetivo período de discussão pública por 20 dias.

No período compreendido entre 13 de julho de 2017 e 9 de agosto de 2017, os cidadãos interessados poderão formular 
as suas reclamações, observações ou sugestões e informações, bem como pedidos de esclarecimento, sobre quaisquer 
questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de alteração. O processo poderá ser consul-
tado no sítio eletrónico do Município (www.cm-tavira.pt) ou nas instalações da Divisão de Planeamento, Turismo, Inovação 
e Empreendedorismo, todos os dias úteis, nas horas normais de expediente. Os interessados, devidamente identificados, 
poderão apresentar as eventuais reclamações, observações ou sugestões e informações, bem como pedidos de escla-
recimento dentro do período atrás referido, por escrito e em impresso próprio disponibilizado pelos serviços, dirigidas ao 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, para Câmara Municipal de Tavira, Praça da República, 8800-951 Tavira ou para 
camara@cm-tavira.pt.

Para constar e para os demais efeitos informa-se que este procedimento foi publicado no Diário da República de 5 de 
julho, 2.ª série, n.º 128 (Aviso n.º 7590/2017), e serão afixados Editais nos locais de costume e divulgados através do sítio 
eletrónico do Município de Tavira.

Paços do Concelho, 7 de julho de 2017 

O Presidente da Câmara Municipal,

Jorge Manuel Nascimento Botelho 

(POSTAL do ALGARVE, nº 1188, de 21 de Julho de 2017)

FREGUESIA DE VAQUEIROS
EDITAL

Daniel João Valente das Neves, Presidente da Junta de Freguesia de Vaqueiros, faz 
público, ao abrigo da competência que lhe confere o Artigo 56º do Anexo I da Lei 
75/2013, de 12 de setembro, que, a Freguesia de Vaqueiros, em reunião ordinária 
de Assembleia de Freguesia realizada a nove de junho de dois mil e dezassete, 
deliberou no uso da competência prevista nas alíneas b) e c) do número 2 do Artigo 
9º do mesmo diploma, a desafetação do domínio público para o domínio privado 
da Freguesia de Vaqueiros da parcela de terreno sita em Galachos, localidade des-
ta Freguesia, com uma área de 23 400 m², artigo matricial n.º 087.0046.0000. 
Submete-se a discussão pública a desafetação referida, pelo prazo de 15 dias, 
a contar da data da disponibilização do presente Edital no site da Internet desta 
Freguesia. Assim, convida-se todos os interessados a quem a referida desafetação 
possa prejudicar, a apresentarem as suas reclamações por escrito, endereçando-
-as ao Ex. Senhor Presidente de Junta de Freguesia de Vaqueiros, dentro do prazo 
acima referido. O processo poderá ser consultado em horário de expediente das 
9:00H às 13:00H e das 14:00H às 17:00H, nas instalações da sede da Junta de 
Freguesia de Vaqueiros. Para constar, se publica este edital e outros de igual teor, 
que vão ser afixados nos lugares de estilo.

Vaqueiros, 17 de julho de 2017

O Presidente da Junta, 

Daniel João Valente das Neves

(POSTAL do ALGARVE, nº 1188, de 21 de Julho de 2017)





























 



 


