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O projecto de Alteração do Alvará de loteamento encontra -se dis-
ponível na Câmara Municipal de Sintra, Departamento de Urbanismo, 
Divisão de Gestão de Projectos Estratégicos, Praça Afonso Henriques, 
na Portela de Sintra, assim como na Junta de Freguesia respectiva.

Os interessados poderão consultar o projecto de loteamento, infor-
mação técnica elaborada pelos serviços municipais e documentos que 
fazem parte integrante do processo de loteamento, podendo elaborar as 
suas sugestões, observações e reclamações em requerimento dirigido 
ao Presidente da Câmara Municipal de Sintra.

25 de Junho de 2008. — Por Delegação de Competências, o Director 
Municipal do Planeamento e Gestão Urbana, Luís Ferreira.

300474533 

 Aviso n.º 19340/2008

Período de discussão pública de pedido de licenciamento
de obra de alteração/ampliação

Para efeitos do disposto no artigo 22.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto -Lei 
n.º 177/2001, de 4 de Junho, e na Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, 
e com base no disposto no artigo 77.º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 
22 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto -Lei 
n.º 316/2007, de 19 de Setembro, torna -se público que se irá proceder à 
abertura do período de discussão pública do pedido de licenciamento de 
obra de alteração/ampliação do imóvel erigido nos artigos 1588, 7064 e 
9034, descritos na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Sintra sob os 

n.os 1088, 1089 e 3151 respectivamente, na freguesia de Rio de Mouro, 
nos 15 dias úteis, contados 8 dias úteis após a publicação do presente 
aviso no Diário da República.

A alteração consiste em aumentar a área bruta de construção existente 
em 3020 m2 destinados a comércio, bem como a alteração dos arranjos 
exteriores em espaço privado.

O processo de licenciamento encontra -se disponível na Câmara Mu-
nicipal de Sintra, Departamento de Urbanismo, Divisão de Gestão da 
Zona C, Praça de Afonso Henriques, na Portela de Sintra, assim como 
na junta de freguesia respectiva.

Os interessados poderão consultar o processo de licenciamento, infor-
mações técnicas elaboradas pelos serviços municipais e documentos que 
fazem parte integrante do processo, podendo elaborar as suas sugestões, 
observações e reclamações em requerimento dirigido ao presidente da 
Câmara Municipal de Sintra.

Para constar se publica o presente aviso na 2.ª série do Diário da 
República.

25 de Junho de 2008. — O Director Municipal do Planeamento e 
Gestão Urbana, Por delegação de competências, Luís Ferreira.

300474258 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL

Aviso n.º 19341/2008
Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho de Presi-

dente da Câmara Municipal, foram renovados os contratos de trabalho 
a termo resolutivo certo com os seguintes funcionários:

Fernando José Rego Simões — Fiscal Municipal, por mais um ano 
a partir de 1 de Junho de 2008

Teresa Margarida Capela Martins Almeida — Técnica Superior Juris-
ta — estagiária, por mais um ano a partir de 15 de Junho de 2008.

25 de Junho de 2008. — O Presidente da Câmara, Armando Varela.
300478008 

 CÂMARA MUNICIPAL DA TROFA

Edital n.º 690/2008
Bernardino Manuel de Vasconcelos, Presidente da Câmara Municipal 

da Trofa:
Torna público, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 118.º 

do Código do Procedimento Administrativo, que a Câmara Municipal 
da Trofa deliberou em sede de Reunião Ordinária de 04 de Junho de 
2008, sob proposta da Trofa -Park — Empresa de Reabilitação Urbana, 
Desenvolvimento Económico, Inovação Empresarial e Gestão de Equi-
pamentos, EEM, submeter a apreciação pública, pelo período de 30 
dias a contar da publicação do presente Edital na 2.ª Série Diário da 
República, o Projecto de Regulamento e Tabela de Preços das Piscinas 
Municipais da Trofa (AQUAPLACE — Academia Municipal da Trofa), 
em anexo ao presente edital e que dele faz parte integrante para todos 
os efeitos legais.

O referido projecto estará disponível para consulta, durante aquele 
período, na Divisão Administrativa e de Pessoal da Câmara Municipal da 
Trofa, na sede da Trofa -Park — Empresa de Reabilitação Urbana, Desen-
volvimento Económico, Inovação Empresarial e Gestão de Equipamen-
tos, EEM, sita na Rua 1.º de Maio, Edifício América, Bloco 6, 2.º andar, 
todos os dias úteis e durante o horário normal de expediente e, ainda, na 
página da Internet da Câmara Municipal da Trofa (www.mun-trofa.pt).

Os interessados poderão apresentar, por escrito, as sugestões e ou 
observações que entenderem por convenientes, devendo as mesmas ser 
dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal, e entregues ou enviadas, 
por via postal, para a Câmara Municipal da Trofa, sita na Rua das In-
dústrias, n.º 393, freguesia de Santiago de Bougado, na cidade da Trofa.

Para constar e para os devidos efeitos legais, publica -se o presente 
edital e outros com igual teor, que, para além da publicação no Diário da 
República, vão ser afixados no átrio dos Paços do Município e demais 
lugares de estilo, bem como no sítio da Internet — www.mun-trofa.pt.

E eu, Filipa Guimarães da Costa, Chefe da Divisão Jurídica, o subs-
crevo.

9 de Junho de 2008. — O Presidente da Câmara, Bernardino Manuel 
de Vasconcelos.

AQUAPLACE — Academia Municipal da Trofa

Regulamento e Tabela de Preços

Preâmbulo
A prática da actividade física, enquanto promotora de hábitos e estilos 

de vida saudáveis, é hoje preocupação das populações em geral. Neste 
âmbito, a Câmara Municipal da Trofa coloca à disposição da população 
em geral, e do concelho em particular, um espaço de prática de actividade 
física e desportiva, dinamizando deste modo a elevação da qualidade de 
vida da população do concelho.

É preocupação da Câmara Municipal o acesso da população, nos seus 
vários segmentos, a este espaço de lazer e aprendizagem.

O funcionamento das Piscinas Municipais da Trofa, pela relevân-
cia que assumem na divulgação e desenvolvimento da natação, nas 
suas mais variadas vertentes, bem como na sua utilização com carácter 
lúdico -recreativo e também de reabilitação e terapia, torna imperiosa 
a criação e implementação de um conjunto de disposições normativas 
da sua utilização, aplicáveis a todos os utentes, tendo como objectivo 
uma correcta gestão e manutenção daqueles equipamentos municipais 
de interesse público, de modo a que a sua utilização se processe de uma 
forma correcta e racional.

As normas e condições de funcionamento, cedência e utilização das 
Piscinas Municipais da Trofa (AQUAPLACE — Academia Municipal 
da Trofa), ficam subordinadas ao disposto no presente Regulamento e 
Tabela de Preços.

CAPÍTULO I
Âmbito de aplicação

Artigo 1.º
Âmbito de Aplicação

O presente Regulamento e tabela de preços anexa, destina -se às insta-
lações do AQUAPLACE — Academia Municipal da Trofa, situadas na 
Rua António Sá Couto Araújo, Freguesia de São Martinho de Bougado, 
concelho da Trofa, compostas por:

a) Uma piscina desportiva de 25,0 m x 12,50 m, com profundidade 
entre 2,0 m e 2,20 m;

b) Um tanque de aprendizagem de 12,50 m x 12,00 m, com profun-
didade entre 0,90 m e 1,20 m;

c) Um ginásio com equipamentos de cardio -fitness e de musculação;
d) Uma sala de Indoor Cycling e Circuito Funcional;
e) Duas salas de Aulas de Grupo;
f) Um balneário com Sauna, Banho Turco e Jacuzzi;
g) Uma sala de massagens.
h) Um gabinete de avaliação física e aconselhamento técnico.

CAPÍTULO II

Gestão e utilização das instalações

Artigo 2.º
Gestão das instalações

Superintende na gestão das instalações do AQUAPLACE — Acade-
mia Municipal da Trofa, a empresa Municipal Trofa -Park, E.E.M.




