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 Edital n.º 1006/2018

Projeto de Regulamento Urbanístico do Município
 de Oliveira do Bairro (RUMOLB)

Duarte dos Santos Almeida Novo, Presidente da Câmara Municipal de 
Oliveira do Bairro, faz saber e torna público, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que durante o 
período de 30 dias a contar da data de publicação do presente Edital 
no Diário da República e no sítio institucional da Câmara Municipal 
na internet, é submetido a consulta pública o Projeto de Regulamento 
Urbanístico do Município de Oliveira do Bairro [RUMOLB], presente 
e subscrito em Reunião do Executivo Municipal de 27 de setembro 
de 2018.

Durante esse período, poderão os interessados, consultar o supra 
mencionado Projeto de Regulamento nos Serviços Municipais e no site 
municipal (www.cm -olb.pt).

Podem ainda os interessados, querendo, apresentar por escrito, du-
rante o período de consulta pública, as observações ou sugestões que 
entenderem pertinentes.

9 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara, Duarte dos Santos 
Almeida Novo, Dr.

311729273 

 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Aviso (extrato) n.º 15477/2018

Homologação das listas unitárias de ordenação final
dos procedimentos concursais

Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, informa -se que a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos admitidos e oponentes aos métodos de seleção dos procedi-
mentos concursais comuns, abertos pelo aviso n.º 884/2018, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 124, de 29 de junho, com as 
referências A4, A6 e C2 foram homologadas por despacho da senhora 
Vereadora Alexandra Vitória Falcão Pereira de Viveiros, de 27 de 
setembro de 2018, sendo as mesmas publicadas na página eletrónica 
do Município (cm -pontadelgada.pt) e afixadas em local próprio nos 
Paços do Concelho.

1 de outubro de 2018. — O Presidente, José Manuel Cabral Dias 
Bolieiro.

311700914 

 MUNICÍPIO DE PORTALEGRE

Aviso n.º 15478/2018

Operação de loteamento municipal do «Campo
da Feira» — Alteração — Lote 1

Discussão pública
Maria Adelaide de Aguiar Marques Teixeira, Presidente da Câmara 

Municipal de Portalegre, torna público, em cumprimento da deliberação 
da Câmara Municipal reunida em 05.09.2018, que se procede à abertura 
do período de discussão pública, ao abrigo do ponto 5 do artigo 7.º do 
Decreto -Lei n.º 555/99 de 16/12, na sua atual redação, relativa à alte-
ração ao uso do lote 1, para «equipamentos e serviços», da operação de 
loteamento municipal do «Campo da Feira».

Mais se informa que o período de discussão pública é de 15 dias 
úteis, com início 8 dias após a publicação do presente aviso no Diá-
rio da República, que os interessados podem consultar a proposta de 
alteração, na DOPGU, nas horas normais de expediente e que devem 
apresentar por escrito as suas reclamações, observações ou sugestões, 
dirigidas à Presidente da Câmara Municipal, contendo obrigatoriamente 
a identificação, até ao final do referido período.

1 de outubro de 2018. — A Presidente da Câmara, Maria Adelaide 
de Aguiar Marques Teixeira.

311721918 

 MUNICÍPIO DE SABROSA

Aviso n.º 15479/2018

Regulamento Municipal de Concessão de Apoio Financeiro Destinado 
ao Fomento da Produção Pecuária no Município de Sabrosa

Domingos Manuel Alves Carvas, Presidente da Câmara Municipal 
de Sabrosa:

Torna público, que nos termos e para efeitos do disposto no artigo 56.º 
do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação e 
artigo 139.º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que a Assembleia Municipal de 
Sabrosa, em sessão ordinária, de 28 de setembro de 2018, sob proposta 
da Câmara Municipal de 27 de setembro de 2018, de acordo com a 
alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovou o Regulamento Municipal de Concessão de Apoio 
Financeiro Destinado ao Fomento da Produção Pecuária no Município 
de Sabrosa, para entrar em vigor no dia útil seguinte à sua publicação 
no Diário da República.

10 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara, Domingos Manuel 
Alves Carvas.

Regulamento Municipal de Concessão de Apoio Financeiro 
Destinado ao Fomento da Produção Pecuária

Preâmbulo
Os Municípios, conforme decorre expressamente do artigo 23.º, n.º 2, 

alínea m) do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, têm como 
atribuições a promoção do desenvolvimento local, entre outras, devendo 
adotar políticas de apoio a esse mesmo desenvolvimento, as quais levem 
à melhoria das condições de vida das suas populações e que visem o 
suprimento das carências das mesmas, designadamente, promovendo o 
desenvolvimento rural, colaborando no apoio a atividades dessa natureza 
que permitem não só a criação de riqueza, mas também, de postos de 
trabalho, gerando as condições necessárias para a fixação das pessoas 
no Concelho.

No mundo rural, a atividade pecuária reveste -se de uma especial im-
portância dado que assenta, fundamentalmente, na pequena exploração 
agropecuária de natureza familiar, caracterizada pela notória insustenta-
bilidade financeira, face aos elevados custos associados à produção.

Os encargos que os produtores pecuários têm que suportar representam 
um custo que agrava as suas já depauperadas finanças familiares, situa-
ção que potencia o risco crescente de erosão da população mais jovem, 
do abandono da atividade e do negligenciar das responsabilidades em 
termos de saúde pública e animal.

Perante esta realidade, a concessão de um apoio financeiro aos pro-
dutores pecuários, com o propósito de apoiar a sua manutenção e até o 
seu rejuvenescimento, sem descurar a dinamização da atividade eco-
nómica local, é idónea para permitir o incremento das condições de 
produtividade, quer em qualidade, quer em quantidade, na medida em 
que os custos de exploração são atenuados, o que, a final, potencia 
ganhos económicos e sociais para o Concelho, promovendo o emprego 
e a sustentabilidade ambiental.

Dessa forma, pela exigência imposta pelo Ministério da Agricultura e 
por este cofinanciada nas medidas de ações de profilaxia sanitária, e com 
o contributo da Câmara Municipal no apoio à manutenção da atividade 
rural há a garantia do respetivo estatuto de saúde animal e de qualidade 
do produto final, mas também da existência de produtores pecuários 
com condições de vida e de trabalho que assegurarão a continuidade e 
expansão desta atividade económica no concelho de Sabrosa.

Neste contexto, o apoio financeiro a conceder aposta não só na produ-
tividade, mas também na sensibilização dos produtores pecuários para a 
importância do cumprimento das regras de saúde pública e saúde animal.

Face ao exposto, decide -se, através deste Regulamento, estabelecer um 
apoio aos agricultores como forma de incentivo à atividade económica 
e à fixação de pessoas, destinado ainda a estimular a produção pecuá-
ria, e, com isso, melhorar a débil economia local de forma sustentada, 
definindo, ainda, os procedimentos necessários ao acesso a esse apoio 
financeiro, a fundo perdido, a conceder aos Produtores Agropecuários 
do concelho de Sabrosa.

Assim, e considerando que de acordo com o disposto no artigo 33.º, 
n.º 1, alínea v), da Lei n.º 75/2003, 12 de setembro, compete à Câmara 
Municipal participar na prestação de serviços nas condições constantes 
de Regulamento, é elaborado o presente regulamento no uso do poder 
regulamentar conferido às Autarquias Locais.




