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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-


























