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 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Aviso (extrato) n.º 2344/2017

Procedimentos concursais comuns para ocupação
de 73 postos de trabalho — Publicitação

dos resultados obtidos na Prova de Conhecimentos
Nos termos do disposto no artigo 33.º e no n.º 3 do artigo 30.º da 

Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público, que se encontra 
afixada em local visível e público das instalações desta Câmara Munici-
pal e disponibilizadas na sua página eletrónica www.cm -pontadelgada.
pt, a lista ordenada alfabeticamente relativa aos resultados obtidos no 
primeiro método de seleção — a que se refere o Aviso n.º 10260/2016 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 158 de 18 de agosto de 
2016, das seguintes referências:

Prova Escrita de Conhecimentos Ref.ª C5 — 4 postos de trabalho na 
carreira e categoria de Assistente Operacional — Divisão de Apoio à 
Coesão Territorial e ao Desenvolvimento.

Prova Prática de Conhecimentos Ref.ª C4 — 4 postos de trabalho na 
carreira e categoria de Assistente Operacional — Divisão de Ambiente 
e Serviços Urbanos.

Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril, os interessados têm um prazo de dez dias úteis contados da 
data de publicação do presente Aviso para se pronunciarem.

14 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara, José Manuel 
Cabral Dias Bolieiro.

310272836 

 MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Aviso n.º 2345/2017

Alteração ao Plano de Urbanização de Ponte de Lima
Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto 
no artigo 76.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 119.º e a alínea a) do 
artigo 188.º, do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que, em cum-
primento da deliberação do órgão executivo tomada na reunião pública 
de 30 de janeiro, foi determinado:

1 — Proceder à alteração ao Plano de Urbanização de Ponte de Lima 
com o seguinte âmbito:

1.1 — Alteração pontual do regulamento. Alteração dos mecanis-
mos de execução do PU, quanto às formas de execução das SUOPGs 
definidas, previstos pelos artigos 59.º, 62.º e 63.º, que permita o uso ou 
transformação do solo, a edificação e a urbanização mediante formas 
diversas das regulamentarmente aí consignadas.

2 — Deliberar que a proposta de alteração ao PU não está sujeita a 
Avaliação Ambiental, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do RJIGT e 
n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 232/2007.

3 — Fixar o prazo de 90 dias para a elaboração da alteração ao PU 
com início após a publicação do aviso no Diário da República e contados 
nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

4 — Fixar o prazo de 15 dias úteis, com início 5 dias após a publicação 
do aviso no Diário da República, para formulação de sugestões e para 
a apresentação de informações, sobre quaisquer questões que possam 
ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de elaboração 
conforme dispõe o n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT.

5 — Que os interessados possam proceder à consulta da documenta-
ção, no Gabinete de Atendimento ao Munícipe, localizado no edifício 
dos Paços do Concelho, durante o horário de expediente, e na página 
Internet do município: www.cm -pontedelima.pt.

6 — As sugestões e informações devem ser apresentadas por escrito 
e dirigidas ao Senhor Presidente da Câmara Municipal.

15 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Victor 
Manuel Alves Mendes.

610271004 

no artigo 76.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 119.º e a alínea a) do 
artigo 188.º, do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que, em cum-
primento da deliberação do órgão executivo tomada na reunião pública 
de 30 de janeiro, foi determinado:

1 — Proceder à alteração ao Plano de Urbanização de Refoios do 
Lima com o seguinte âmbito:

1.1 — Alteração pontual do regulamento. Alteração dos mecanismos 
de execução do PU, para as áreas essencialmente delimitadas pelas 
SUOPGs 1 e 2, previstas pelos artigos 32.º , 33.º e 34.º, que permita o 
uso ou transformação do solo, a edificação e a urbanização mediante 
formas diversas das regulamentarmente aí consignadas.

2 — Deliberar que a proposta de alteração ao PU não está sujeita a 
Avaliação Ambiental, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do RJIGT e 
n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 232/2007.

3 — Fixar o prazo de 90 dias para a elaboração da alteração ao PU 
com início após a publicação do aviso no Diário da República e contados 
nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

4 — Fixar o prazo de 15 dias úteis, com início 5 dias após a publicação 
do aviso no Diário da República, para formulação de sugestões e para 
a apresentação de informações, sobre quaisquer questões que possam 
ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de elaboração 
conforme dispõe o n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT.

5 — Que os interessados possam proceder à consulta da documenta-
ção, no Gabinete de Atendimento ao Munícipe, localizado no edifício 
dos Paços do Concelho, durante o horário de expediente, e na página 
Internet do município: www.cm -pontedelima.pt.

6 — As sugestões e informações devem ser apresentadas por escrito 
e dirigidas ao Senhor Presidente da Câmara Municipal.

15 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Victor 
Manuel Alves Mendes.

610270998 

 Aviso n.º 2346/2017

Alteração ao Plano de Urbanização de Refoios do Lima

Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de 
Ponte de Lima, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto 

 Aviso n.º 2347/2017

Alteração ao Plano de Urbanização da Correlhã
Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima, torna público nos termos e para os efeitos do disposto 
no artigo 76.º conjugado com o n.º 1 do artigo 119.º e alínea a), do ar-
tigo 188.º, do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que em cumpri-
mento da deliberação, do órgão executivo tomada na reunião pública de 
30 de janeiro foi determinado:

1 — Proceder à alteração ao Plano de Urbanização da Correlhã com 
o seguinte âmbito:

1.1 — Alteração pontual do regulamento. Alteração dos mecanismos 
de execução do PU, para as zonas delimitadas pelas UOPGs 2, 3 e 5, 
previstos pelo artigo 6.º, que permita o uso ou transformação do solo, 
a edificação e a urbanização mediante formas diversas das regulamen-
tarmente aí consignadas.

2 — Deliberar que a proposta de alteração ao PU não está sujeita a 
Avaliação Ambiental, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do RJIGT e 
n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 232/2007.

3 — Fixar o prazo de 90 dias para a elaboração da alteração ao PU 
com início após a publicação do aviso no Diário da República e contados 
nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

4 — Fixar o prazo de 15 dias úteis, com início 5 dias após a publicação 
do aviso no Diário da República, para formulação de sugestões e para 
a apresentação de informações, sobre quaisquer questões que possam 
ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de elaboração 
conforme dispõe o n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT.

5 — Que os interessados possam proceder à consulta da documenta-
ção, no Gabinete de Atendimento ao Munícipe, localizado no edifício 
dos Paços do Concelho, durante o horário de expediente, e na página 
internet do município: www.cm -pontedelima.pt.

6 — As sugestões e informações devem ser apresentadas por escrito 
e dirigidas ao Senhor Presidente da Câmara Municipal.

15 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Victor 
Manuel Alves Mendes.

610271037 

 Aviso n.º 2348/2017

Alteração ao Plano de Urbanização de Fontão e Arcos
Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima, torna público nos termos e para os efeitos do disposto 
no artigo 76.º conjugado com o n.º 1 do artigo 119.º e alínea a), do ar-
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tigo 188.º, do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que em cumpri-
mento da deliberação, do órgão executivo tomada na reunião pública de 
30 de janeiro foi determinado:

1 — Proceder à alteração ao Plano de Urbanização de Fontão e Arcos 
com o seguinte âmbito:

1.1 — Alteração pontual do regulamento. Alteração dos mecanismos 
de execução do PU, para a SUOPG 1 — área empresarial, previstos pelo 
artigo 8.º, que permita o uso ou transformação do solo, a edificação 
e a urbanização mediante formas diversas das regulamentarmente aí 
consignadas.

2 — Deliberar que a proposta de alteração ao PU não está sujeita a 
Avaliação Ambiental, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do RJIGT e 
n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 232/2007.

3 — Fixar o prazo de 90 dias para a elaboração da alteração ao PU 
com início após a publicação do aviso no Diário da República e contados 
nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

4 — Fixar o prazo de 15 dias úteis, com início 5 dias após a publicação 
do aviso no Diário da República, para formulação de sugestões e para 
a apresentação de informações, sobre quaisquer questões que possam 
ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de elaboração 
conforme dispõe o n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT.

5 — Que os interessados possam proceder à consulta da documenta-
ção, no Gabinete de Atendimento ao Munícipe, localizado no edifício 
dos Paços do Concelho, durante o horário de expediente, e na página 
internet do município: www.cm -pontedelima.pt.

6 — As sugestões e informações devem ser apresentadas por escrito 
e dirigidas ao Senhor Presidente da Câmara Municipal.

15 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Victor 
Manuel Alves Mendes.

610271012 

 Aviso n.º 2349/2017

Alteração ao Plano de Urbanização das Oficinas
de Cantaria das Pedras Finas

Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de 
Ponte de Lima, torna público nos termos e para os efeitos do disposto 
no artigo 76.º conjugado com o n.º 1 do artigo 119.º e alínea a), do ar-
tigo 188.º, do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que em cumpri-
mento da deliberação, do órgão executivo tomada na reunião pública de 
30 de janeiro foi determinado:

1 — Proceder à alteração ao Plano de Urbanização das Oficinas de 
Cantaria das Pedras Finas com o seguinte âmbito:

1.1 — Alteração pontual do regulamento. A alteração é de âmbito 
muito limitado, mas suficiente, a incidir apenas sobre as formas de 
execução, mediante a introdução de uma desejável flexibilidade que 
permita que o programa das SUOPGs seja executado no âmbito de 
operações de loteamento (e não apenas de uma só) e que a edificação 
seja também permitida, mediante a previsibilidade da verificação de 
condições gerais de edificabilidade, sem precedência da realização de 
operações de loteamento.

1.2 — A alteração visa assegurar a concretização dos fins do PU, 
tanto ao nível de execução como dos objetivos.

2 — Deliberar que a proposta de alteração ao PU não está sujeita a 
Avaliação Ambiental, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do RJIGT e 
n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 232/2007.

3 — Fixar o prazo de 90 dias para a elaboração da alteração ao PU 
com início após a publicação do aviso no Diário da República e contados 
nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

4 — Fixar o prazo de 15 dias úteis, com início 5 dias após a publicação 
do aviso no Diário da República, para formulação de sugestões e para 
a apresentação de informações, sobre quaisquer questões que possam 
ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de elaboração 
conforme dispõe o n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT.

5 — Que os interessados possam proceder à consulta da documenta-
ção, no Gabinete de Atendimento ao Munícipe, localizado no edifício 
dos Paços do Concelho, durante o horário de expediente, e na página 
internet do município: www.cm -pontedelima.pt.

6 — As sugestões e informações devem ser apresentadas por escrito 
e dirigidas ao Senhor Presidente da Câmara Municipal.

15 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Victor 
Manuel Alves Mendes.

610270932 

 Aviso n.º 2350/2017

Alteração ao Plano de Urbanização de Freixo
Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima, torna público nos termos e para os efeitos do disposto 
no artigo 76.º conjugado com o n.º 1 do artigo 119.º e alínea a), do ar-
tigo 188.º, do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que em cumpri-
mento da deliberação, do órgão executivo tomada na reunião pública de 
30 de janeiro foi determinado:

1 — Proceder à alteração ao Plano de Urbanização de Freixo com 
o seguinte âmbito:

1.1 — Alteração pontual do regulamento. Alteração dos mecanismos 
de execução do PU, para a Zona de Pequenas Indústrias e Armazenagem, 
previstos pelo artigo 42.º, que permita o uso ou transformação do solo, 
a edificação e a urbanização mediante formas diversas das regulamen-
tarmente aí consignadas.

2 — Deliberar que a proposta de alteração ao PU não está sujeita a 
Avaliação Ambiental, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do RJIGT e 
n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 232/2007.

3 — Fixar o prazo de 90 dias para a elaboração da alteração ao PU 
com início após a publicação do aviso no Diário da República e contados 
nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

4 — Fixar o prazo de 15 dias úteis, com início 5 dias após a publicação 
do aviso no Diário da República, para formulação de sugestões e para 
a apresentação de informações, sobre quaisquer questões que possam 
ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de elaboração 
conforme dispõe o n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT.

5 — Que os interessados possam proceder à consulta da documenta-
ção, no Gabinete de Atendimento ao Munícipe, localizado no edifício 
dos Paços do Concelho, durante o horário de expediente, e na página 
internet do município: www.cm -pontedelima.pt.

6 — As sugestões e informações devem ser apresentadas por escrito 
e dirigidas ao Senhor Presidente da Câmara Municipal.

15 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Victor 
Manuel Alves Mendes.

610271086 

 MUNICÍPIO DO PORTO

Aviso n.º 2351/2017

Alteração da delimitação da Área de Reabilitação Urbana
de Campanhã-Estação

Operação de Reabilitação Urbana de Campanhã-Estação

Abertura dos Períodos de Discussão Pública
Fernando Paulo Ribeiro de Sousa, Diretor Municipal da Presidência, 

torna público, ao abrigo da competência delegada nos termos do n.º 18 
do Ponto I da Ordem de serviço n.º I/158492/16/CMP, que, nos termos 
conjugados do n.º 6 do artigo 13.º do R.J.R.U. e da alínea r) do n.º 1, do 
artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em sessão 
da Assembleia Municipal de 6 de fevereiro de 2017, sob proposta da 
Câmara Municipal, tomada em 31 de janeiro de 2017, foi aprovada a 
nova delimitação da ARU de Campanha-Estação.

A ARU passa assim a ser delimitada a norte pela praça das Flores 
e pela avenida de 25 de Abril; a sul pela avenida de Paiva Couceiro; 
a nascente pela VCI e pelo tramo final da estrada da Circunvalação; 
a poente pelo tardoz da frente urbana da rua do Bonfim, pela travessa 
e pela rua das Eirinhas, pelas ruas do Monte do Bonfim, de António 
Carneiro, do Barão de Nova Sintra, e pelo limite da linha férrea até 
à ponte de São João, pelo que, foi igualmente deliberada, a abertura 
de um período de 20 dias úteis contados a partir do 5.º dia útil, após 
a data de publicação do presente aviso no Diário da República, para 
discussão pública da alteração da delimitação da Área de Reabilitação 
Urbana de Campanhã-Estação, nos termos do n.º 4, do artigo 13.º do 
R.J.R.U.

Mais torna público que, o projeto da ORU de Campanhã-Estação está 
concluído e reveste a natureza de instrumento próprio, que contempla 
um programa estratégico de reabilitação urbana para a execução da 
operação de reabilitação urbana sistemática, tendo sido deliberado sub-
meter o mesmo a discussão pública, nos termos e para os efeitos do no 
n.º 4, do artigo 17.º do R.J.R.U, pelo período de 20 dias úteis, contados 
a partir do 5.º dia útil, após a data de publicação do presente aviso no 
Diário da República.


