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2 — As competências neste Regulamento cometidas ao Presidente da 
Câmara Municipal podem ser delegadas nos vereadores, com faculdade 
de subdelegação nos dirigentes dos serviços municipais.

Artigo 13.º
Legislação subsidiária

Em tudo o que não estiver expressamente previsto pelo presente 
Regulamento, serão de aplicar, com as necessárias adaptações, as dis-
posições legais que regulam esta matéria e o Código do Procedimento 
Administrativo.

Artigo 14.º
Dúvidas e omissões

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação 
do presente Regulamento, que não possam ser resolvidas pelo recurso aos 
critérios legais de interpretação e integração de lacunas, são decididos 
pela Câmara Municipal.

Artigo 15.º
Disposição transitória

As entidades exploradoras dos estabelecimentos abrangidos pelo 
presente regulamento, cujos horários de funcionamento não estejam em 
conformidade com os limites máximos previstos no artigo 3.º, devem, 
no prazo de 60 dias a contar da entrada em vigor do mesmo, comunicar 
à Câmara Municipal o novo horário funcionamento a praticar.

Artigo 16.º
Norma revogatória

O presente Regulamento revoga o atual “Regulamento dos Períodos 
de Abertura e Encerramento dos Estabelecimentos de Venda ao Público 
do Concelho de Estremoz”.

Artigo 17.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor quinze dias após a sua pu-
blicação.

ANEXO I 

  

Nome do Estabelecimento:   

Entidade Exploradora: 

Atividade:

Localização:

MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

De           a Das       horas às  horas 

Das       horas às  horas 
Sábado Das       horas às  horas 

Das       horas às  horas 
Domingo Das       horas às  horas 

Das       horas às  horas 

ENCERRAMENTO SEMANAL:  

A Entidade Exploradora                O Presidente da Câmara 

        __________________________            ________________________ 
                                            (assinatura) (assinatura)

          /   / 

ORIGINAL 
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 MUNICÍPIO DE FARO

Edital n.º 651/2012

Aprovação da proposta da delimitação da área de reabilitação 
urbana e estratégia de reabilitação urbana simples

para a zona correspondente ao denominado “Bairro Ribeirinho”
José Macário Correia, Presidente da Câmara Municipal de Faro, torna 

público que, foi deliberado em reunião da Câmara Municipal de 6 de 
outubro de 2011 e 30 de maio de 2012 aprovar a proposta da delimitação 
da área de reabilitação urbana e estratégia de reabilitação urbana sim-
ples para a zona correspondente ao denominado “Bairro Ribeirinho”, e 
submete -la a discussão pública, nos termos do artigo 14.º do Decreto -Lei 
n.º 307/2009 de 23 de outubro.

Tendo decorrido o período de discussão pública sem que tenham sido 
formuladas pelos particulares, quaisquer reclamações e ou observações, 
que pudessem ser consideradas no âmbito deste procedimento, a proposta 
foi submetida e aprovada em sessão de 29 de junho de 2012 da Assem-
bleia Municipal de Faro, pelo que, nos termos do n.º 5 do artigo 14.º 
do Decreto -Lei n.º 307/2009 de 23 de outubro, será publicada através 
de aviso na 2.ª série do Diário da República.

Os elementos relativos à presente aprovação poderão ser consultados 
no Departamento de Urbanismo/Divisão de Regeneração Urbana, du-
rante a hora de expediente, todos os dias úteis e na página da internet 
www.cm -faro.pt.

Para constar e devidos efeitos se lavra o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo, bem como difun-
dido em jornal de circulação local ou nacional e na página eletrónica 
do município.

5 de julho de 2012. — O Presidente da Câmara, José Macário Cor-
reia.
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 MUNICÍPIO DA GUARDA

Regulamento n.º 271/2012

Regulamento de Taxas e Outras Receitas — Gestão de Tráfego 
e de Áreas de Estacionamento

O Presidente da Câmara Municipal da Guarda, ao abrigo da compe-
tência constante da alínea v) do n.º 1 do artigo 68.º e para os efeitos do 
estatuído no n.º 1 do artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 5 -A/2002, de 11 de ja-
neiro e 67/2007, de 31 de dezembro e pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 
30 de novembro, torna público o Regulamento — Segunda Alteração 
ao Regulamento de Taxas e Outras Receitas — Gestão de Tráfego e 
de Áreas de Estacionamento:

Nota justificativa
Como aquando das revisões parciais dos regulamentos é relevante 

que neles constem as normas legais vigentes, alterou -se a redação dos 
artigos 197.º e 200.º

Dado que o Regulamento do Estacionamento de Duração Limi-
tada e dos Parques de Estacionamento, publicado como Regulamento 
n.º 117/2012, no Diário da República, 2.ª série, n.º 54, de 15 de março, 
estabelece um novo horário, alterou -se a redação do n.º 1 do artigo 201.º 
para a harmonizar com aquele normativo regulamentar.

Na medida em que o estudo económico -financeiro do valor das recei-
tas municipais publicado em anexo ao Regulamento de Taxas e Outras 
Receitas não contemplava o imposto sobre o valor acrescentado, é 
retificado esse erro constante em várias normas.

Porque é indispensável estabelecer o modo de pagamento e as incidên-
cias objetiva e subjetiva das taxas, como decorre das alíneas a) e e) do 
n.º 2 do artigo 8.º da Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro, aditaram -se 
normas que disciplinam esta matéria.

Uma vez que importa quantificar, nos termos do disposto na alínea c) 
do n.º 2 do preceito legal anteriormente referido, os preços públicos 
que são devidos quer pela ocupação de lugares de estacionamento na 
Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, nos regimes diurno e noturno, 
quer pela ocupação sem reserva de lugar na zona de estacionamento 
de duração limitada do residente, ambos previstos no Regulamento 
do Estacionamento de Duração Limitada e dos Parques de Estaciona-
mento, publicado como Regulamento n.º 117/2012, no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 54, de 15 de março, organizou -se a fundamentação 




