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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações
ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
Direcção-Geral do Turismo

-04) para Monte do Chouriço — 1.º troço (rectificativo) e término
no PTD-CUB-054-AI, Loteamento Industrial de Faro do Alentejo,
freguesia de Faro do Alentejo, concelho de Cuba, a que se refere o
processo mencionado em epígrafe.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

Comissão de Utilidade Turística

13 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços de Energia,
Raul Mateus.
3000222058

Aviso

Éditos

Por despacho do Secretário de Estado do Turismo de 29 de Novembro de 2006, foi atribuída a utilidade turística, a título definitivo,
ao Hotel Mercure Lisboa, com a classificação definitiva de três estrelas, que a SITH — Sociedade de Investimentos Turísticos e Hoteleiros, S. A., pretende levar a efeito na Avenida de José Malhoa,
lote 1684, n.os 23 a 23 B, concelho e distrito de Lisboa.
A referida utilidade turística é concedida nos termos do disposto
nos artigos 2.º, n.os 1 e 2; 3.º n.º 1, alínea a) (com a redacção dada
pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro); 5.º, n.º 1,
alínea a); 7.º, n.os 1 e 3; e 11.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 423/83, de
5 de Dezembro, valendo pelo prazo de sete anos, contado a partir da
data da emissão da licença de utilização turística pela Câmara Municipal em 13 de Janeiro de 2006, ficando, nos termos do disposto no
artigo 8.º do referido decreto-lei, dependente do cumprimento dos
seguintes condicionamentos:

Processo n.º 811/2/7/62

a) O estabelecimento deverá manter as exigências legais para a
classificação definitiva atribuída: hotel de três estrelas;
b) A empresa não poderá realizar, sem prévia autorização da
Direcção-Geral do Turismo e conhecimento da Comissão de Utilidade Turística, quaisquer obras que impliquem alteração do projecto aprovado, ou das características arquitectónicas do edifício
respectivo.
De acordo com o n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 423/
83, de 5 de Dezembro (com a redacção introduzida pelo artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro) conjugado com o disposto no artigo 22.º daquele diploma, a Comissão é de parecer que
a empresa proprietária e exploradora do empreendimento fique
isenta, relativamente à propriedade e exploração do mesmo, das
taxas devidas ao Governo Civil e à Inspecção-Geral das Actividades Culturais, desde a data da emissão da licença de utilização turística por um prazo correspondente ao legalmente estabelecido
para efeitos de isenção do imposto municipal sobre imóveis (IMI)
— sete anos — de acordo com o artigo 43.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de
Julho, revisto pelo Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho, conjugado com o n.º 6 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de
12 de Novembro, isto é, de 13 de Janeiro de 2006 até 13 de Janeiro de 2013.
5 de Dezembro de 2006. — Pela Comissão de Utilidade Turística,
Margarida Carmo.
3000221747

Direcção Regional da Economia do Alentejo
Éditos

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Cuba e na Direcção Regional da Economia
do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora (telefone: 266750450; fax: 266702420), todos os dias úteis, durante as horas
de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da publicação destes
éditos no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP
Distribuição Energia, S. A. — Área de Rede Alentejo (Beja), para o
estabelecimento de linha aérea a 30 kV, BJ 30-03-19-02, para Herdade de Atafuis (rectificativo), freguesia e concelho de Cuba, a que se
refere o processo mencionado em epígrafe.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.
13 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços de Energia,
Raul Mateus.
3000222060

Éditos
Processo n.º 811/2/8/278
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo e na Direcção Regional
da Economia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora (telefone: 266750450; fax: 266702420), todos os dias
úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar
da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. — Área de Rede Alentejo (Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 15 (30) kV (BJ15-04-20), com 158 m com origem em apoio n.º 3 da linha de MT a
15 kV (BJ15-04) SE Ferreira-Rua dos Tanques (Canhestros) e término em PTC-FAL-587-AS, Oliveirinha (Norman Woods), freguesia e
concelho de Ferreira do Alentejo, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.
15 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços de Energia,
Raul Mateus.
3000222061

Processo n.º 811/2/7/61
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Cuba e na Direcção Regional da Economia
do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora (telefone: 266750450; fax: 266702420), todos os dias úteis, durante as horas
de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da publicação destes
éditos no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP
Distribuição Energia, S. A. — Área de Rede Alentejo (Beja), para o
estabelecimento de linha aérea a 30 (15) kV, BJ 30-44-04-06, com
407 m, com origem no apoio n.º 2 da linha a 30 (15) kV (BJ 30-44-

Éditos
Processo n.º 811/2/9/126
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Mértola e na Direcção Regional da Economia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora (telefone: 266750450; fax: 266702420), todos os dias úteis, durante as
horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da publicação

