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 Aviso n.º 9348/2018

Procedimento concursal com vista à constituição de reservas de 
recrutamento em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado para Técnico Superior na 
área de Geografia.
Em cumprimento do exposto nos n.os 4, 5 e 6, do artigo 36.º, da Por-

taria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, que regulamenta a tramitação do 
procedimento concursal com as alterações introduzidas pela Portaria 
145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que foi homologada por meu 
despacho de 18 de junho de 2018, a Lista Unitária de Ordenação Final 
dos candidatos admitidos ao Procedimento Concursal, com vista à cons-
tituição de reservas de recrutamento em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, para Técnico Superior, na 
área de Geografia, publicitado através do Aviso n.º 9911/2017, 2.ª série, 
do Diário da República, de 28 de agosto. A Lista Unitária de Ordenação 
Final dos candidatos encontra -se publicitada no portal internet do Mu-
nicípio de Oeiras (www.cm -oeiras.pt) e afixada na Divisão de Gestão 
de Pessoas, sita na Rua 7 de Junho de 1759, em Oeiras.

22 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara, Isaltino Morais.
311451978 

 MUNICÍPIO DE PAÇOS DE FERREIRA

Aviso n.º 9349/2018
Para os devidos efeitos torna -se público que, por meu despacho de 

15 de junho de 2018, nos termos do artigo 27.º, n.º 1, da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de de-
zembro, aplicado, à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, na sua atual redação, nomeei em regime de substituição no cargo 
de Chefe de Divisão de Ação Social (cargo de Direção Intermédia de 
2.º Grau) desta Câmara Municipal, a Técnica Superior, Dr.ª Mónica Sofia 
Pinheiro Cardoso com efeitos a 15 de junho de 2018.

22 de junho de 2018. — O Vereador dos Recursos Humanos, Dr. Joaquim 
Adelino Moreira de Sousa.

311448721 

 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Aviso (extrato) n.º 9350/2018

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 145 -A/2011 
de 6 de abril, informa -se que as listas unitárias de ordenação final dos 
candidatos admitidos e oponentes aos métodos de seleção dos procedi-
mentos concursais comuns, abertos por aviso n.º 10260/2016 publicado 
na 2.ª série do Diário da República, n.º 158/2018, de 18 de agosto, com 
as referências A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B5, B6, C2, C1 e C3, estão 
publicadas na página eletrónica do Município (cm -pontadelgada.pt) e 
afixadas em local próprio na Subunidade Orgânica de Recursos Huma-
nos, sita na Rua de Santa Luzia, n.º 18, 9504 -523 Ponta Delgada.

21 de junho de 2018. — O Vice -Presidente, Humberto Trindade 
Borges de Melo.

311446486 

 MUNICÍPIO DE PORTO MONIZ

Aviso n.º 9351/2018
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, republicada em anexo à Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que homologuei a lista 
unitária de ordenação final dos candidatos aos procedimentos concur-
sais de contrato de trabalho por tempo determinado de 8 Assistentes 
Operacionais, abertos pelo aviso n.º 6095/2018, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 89, de 9 de maio de 2018. A lista encontra -se 
disponível em www.portomoniz.pt e afixada em local visível e público 
das nossas instalações.

25 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara, João Emanuel 
Silva Câmara.

311453921 

 MUNICÍPIO DO SABUGAL

Aviso n.º 9352/2018
António dos Santos Robalo, Presidente da Câmara Municipal do 

Sabugal, torna público que, em cumprimento com o disposto na alínea f) 
do n.º 4 do artigo 191.º do regime jurídico dos instrumentos de gestão 
territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de 
maio, a Assembleia Municipal do Sabugal, na sessão realizada a 27 de 
abril de 2018, sob proposta da Câmara Municipal, deliberou aprovar, 
por maioria, a proposta final da revisão do Plano Diretor Municipal do 
Sabugal, conforme o previsto no n.º 1 do artigo 90.º do RJIGT

Mais se torna público que, nos termos do artigo 94.º e do n.º 2 do 
artigo 193.º do mesmo regime jurídico, fica o referido instrumento de 
gestão territorial disponível para consulta no sítio eletrónico do Muni-
cípio do sabugal: www.cm -sabugal.pt

27 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Eng. An-
tónio dos Santos Robalo.

Deliberação
Manuel Augusto Meirinho Martins, Presidente da Assembleia Mu-

nicipal de Sabugal, declara que: na sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de Sabugal, realizada no dia vinte e sete de abril do ano dois 
mil e dezoito, a Assembleia Municipal, face à informação registada sob o 
n.º 1165 e datada de 05/04/2018, prestada pela Divisão de Planeamento, 
Urbanismo e Ordenamento do Território, referente à Revisão do Plano 
Diretor Municipal, deliberou, por maioria, com três abstenções do Senhor 
Vítor Cavaleiro, Senhor João Manata e Senhor Alexandre Gonçalves, 
aprovar a revisão do Plano Diretor Municipal do Sabugal, nos termos 
e com os fundamentos constantes na informação.

18 de maio de 2018. — O Presidente da Assembleia Municipal, 
Dr. Manuel Augusto Meirinho Martins.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Âmbito territorial

1 — O Plano Diretor Municipal do Sabugal, adiante designado por 
PDMS, elaborado nos termos da legislação em vigor, tem a natureza de 
regulamento administrativo.

2 — O PDM abrange todo o território municipal, com a delimitação 
constante da Planta de Ordenamento, à escala 1:25 000.

3 — O PDM é o instrumento de planeamento territorial que, com base 
na estratégia de desenvolvimento local, estabelece a estrutura espacial, a 
classificação do solo, os parâmetros de ocupação, a implantação dos equi-
pamentos sociais e desenvolve a qualificação dos solos urbano e rural.

Artigo 2.º
Objetivos

A primeira revisão do PDM reflete e concretiza as opções estratégicas 
de ocupação do território concelhio, enquanto elemento fundamental 
para alcançar o desenvolvimento sustentado, e tem como principais 
objetivos:

a) Proceder à articulação do PDM com os Instrumentos de Gestão 
Territorial hierarquicamente superiores que abrangem o concelho, no-
meadamente com o Programa Nacional da Política de Ordenamento do 
Território, o Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro, 
o Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Douro, o Plano de Gestão 
da Bacia Hidrográfica do Tejo, o Plano de Ordenamento da Albufeira 
do Sabugal, o Plano de Ordenamento da Reserva Natural da Serra da 
Malcata, o Plano Regional de Ordenamento Florestal da Beira Interior 
Norte, o Plano sectorial da Rede Natura 2000 e o Plano Rodoviário 
Nacional 2000;

b) Agilizar a gestão do Plano Diretor Municipal e proceder à sua 
articulação com outros Planos Municipais, em vigor ou em elaboração, 
nomeadamente o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios 
e o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil;

c) Ajustar o Plano à realidade do concelho, nomeadamente através 
da correção de situações desadequadas e do enquadramento de novos 
investimentos em curso ou programados;

d) Especificar um modelo estratégico de atuação que estabeleça ações 
distintas para a promoção de um desenvolvimento sustentado do con-
celho, tendo em atenção a sua diversidade territorial e as mudanças 
operadas nos últimos anos, fruto sobretudo da melhoria da acessibilidade;






















































