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 MUNICÍPIO DE FARO

Edital n.º 969/2017

Alteração do Plano de Pormenor da Horta dos Pardais
Sophie Matias, Vereadora das Infraestruturas e Urbanismo da Câmara 

Municipal de Faro, torna público que, na reunião de câmara ordinária 
pública de 18/09/2017, foi deliberado dar início ao procedimento de 
alteração do Plano de Pormenor da Horta dos Pardais, aprovando os 
termos de referência que fundamentam a sua oportunidade e fixam os 
respetivos objetivos.

Mais informa que, na referida reunião de câmara, foi ainda deli-
berado dispensar a alteração do plano do procedimento de Avaliação 
Ambiental.

Nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de 
maio, decorrerá um período de 30 dias para audição pública, durante 
o qual os interessados poderão proceder à formulação de sugestões, 
bem como à apresentação de informações sobre quaisquer questões 
que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de 
alteração.

O período de audição pública terá início no 5.º dia útil após a publi-
cação do presente edital no Diário da República.

A formulação de participações deverá ser efetuada por escrito, até ao 
termo do referido período, e dirigida ao presidente da câmara municipal 
de Faro, por correio ou, ainda, por correio eletrónico, para o endereço 
geral@cm -faro.pt. com indicação expressa de “Participação Pública 
da alteração do Plano de Pormenor da Horta dos Pardais “e com a 
identificação e morada de contacto do participante.

Os elementos relativos ao plano poderão ser consultados nos se-
guintes locais:

Instalações do departamento de infraestruturas e urbanismo da câmara 
municipal de Faro, sito no Largo de São Francisco, n.º 39, 8004 -142 Faro, 
em horário de expediente, de segunda a sexta, das 9:00 às 16:00 horas;

Instalações da Loja do Munícipe, na Loja do Cidadão, sito no 
edifício do mercado municipal, Largo Dr. Francisco Sá Carneiro, 
8000 -151 Faro;

Página do Município na Internet, em www.cm -faro.pt.
O presente edital será publicado na 2.ª serie do Diário da República, 

e divulgado na plataforma colaborativa de gestão territorial, na comuni-
cação social e na página da internet da câmara municipal de Faro.

3 de novembro de 2017. — A Vereadora das Infraestruturas e Urba-
nismo, Arq.ª Sophie Matias.

“Alteração do Plano de Pormenor da Horta dos Pardais 
(PPHP) no Concelho de Faro”

Considerando que:
O Plano de Pormenor da Horta dos Pardais (PPHP), foi aprovado pela 

Assembleia Municipal de Faro em 13 de julho de 2001, e encontra -se 
executado em cerca de 88 % da respetiva área de intervenção;

Desde a entrada em vigor do plano não foi possível executar os 3 lotes 
propostos para a Estrada da Penha, tendo sido acentuada a degradação 
dos edifícios existentes no local, e que os referidos lotes visavam subs-
tituir, sendo que a solução de execução preconizada não teve acolhi-
mento por parte de eventuais interessados, pese embora tenha já sido 
demonstrado interesse em intervir por parte de alguns dos proprietários 
das parcelas que integram esta área do plano;

Nesta área marginal à Estrada da Penha ocorre um estrangulamento 
do passeio provocado pelas edificações existentes, o que se pretende 
solucionar através da proposta do PPHP que atribui uma continuidade 
ao alinhamento das edificações existentes a norte e a sul;

Para os efeitos previstos no artigo 188.º do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), na redação dada pelo 
DL n.º 80/2015 de 14 de maio, segundo o qual a avaliação dos planos 
municipais “pode fundamentar propostas de alteração do plano ou dos 
respetivos mecanismos de execução” foi elaborado o “Relatório de 
avaliação da execução do Plano de Pormenor da Horta dos Pardais” 
conforme documento n.º 8864 de 08/08/2017, concluindo o mesmo 
que, atendendo ao período que decorrido desde a entrada em vigor 
do plano, para efeitos do cumprimento dos objetivos definidos pelo 
PPHP, importa alterar o plano no sentido de serem criadas condições 
que viabilizem concretização da frente edificada daquele troço da 
estrada da penha, correspondente aos lotes 3 a 5, com enquadramento 
no disposto nos n.os 1 e 2 alínea a) do art.º 115.º do RJIGT (na redação 
dada pelo DL n.º 80/2015 de 14 de maio);

De acordo com as orientações definidas foram elaborados os termos 
de referência que definem a oportunidade de elaboração da Alteração 
do Plano de Pormenor da Horta dos Pardais, para os efeitos do previsto 
no artigo 76.º do RJIGT;

Em anexo I aos referidos termos de referência consta o relatório que 
fundamenta a dispensa da avaliação Ambiental Estratégica da Alteração 
do Plano de Pormenor da Horta dos Pardais, nos termos do art.º 4.º do 
Decreto -Lei n.º 232/2007 de 15 de junho alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 58/2011 de 4 de maio, uma vez que as suas iniciativas não são sus-
cetíveis de ter efeitos significativos no ambiente;

No anexo II aos referidos termos de referência consta ainda o referido 
Relatório de avaliação da execução do Plano de Pormenor da Horta 
dos Pardais”.

Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal delibere:
1 — Iniciar a alteração do Plano de Pormenor da Horta dos Par-

dais;
2 — Aprovar os Termos de Referência da Alteração do Plano de 

Pormenor da Horta dos Pardais;
3 — Estabelecer um prazo global de 12 meses para a elaboração da 

alteração do Plano de Pormenor da Horta dos Pardais;
4 — Estabelecer, o prazo de 30 dias para efeitos de participação 

preventiva, nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT;
5 — Não submeter a alteração do Plano de Pormenor da Horta dos 

Pardais Plano a um procedimento de Avaliação Ambiental;
6 — Publicitar no Diário da República e divulgar na plataforma 

colaborativa de gestão territorial, na comunicação social e, na respetiva 
página da Internet a presente deliberação.

5 de setembro de 2017. — A Vereadora do Urbanismo e Mobilidade, 
Teresa Viegas Correia.

610932881 

 MUNICÍPIO DO FUNDÃO

Aviso n.º 15283/2017
Para os devidos efeitos se torna público que, nos temos dos artigos 42.º 

e 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e por despachos datados 
de 20 de outubro de 2017, foram nomeadas como secretárias de apoio 
à Presidência e à Vereação, Anabela Melo Martins e Paula Isabel de 
Oliveira Gregório Pio, com efeitos a partir daquela data, sendo a remu-
neração mensal correspondente a 60 % da legalmente prevista para os 
vereadores em regime de tempo inteiro, tendo ainda direito aos restantes 
abonos genericamente atribuídos para a função pública.

8 de novembro de 2017. — A Vereadora dos Recursos Humanos, 
Dr.ª Maria Alcina Domingues Cerdeira.

310958104 

 MUNICÍPIO DE GOUVEIA

Aviso n.º 15284/2017
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho datado 

de 21 de outubro de 2017, proferido nos termos do disposto na alínea a) 
n.º 1 do artigo 42.º e artigo 43.º, ambos da 75/2013, de 12 de setembro, 
foi nomeado, para exercer as funções de Adjunto do gabinete do gabinete 
de apoio pessoal, Eduardo Nuno da Silva Santos, com efeitos a partir 
de 21 de outubro de 2017.

28 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Luís Manuel 
Tadeu Marques.

ANEXO
Nome: Eduardo Nuno da Silva Santos
Nascimento: Nasceu em Angola em 30 de agosto de 1956.
Estado Civil: Casado
Residência: Quinta de Santa Guilha — Gouveia
Vem para Portugal em 1959.
Fez os seus estudos na Escola Secundária de Gouveia, onde com-

pletou o 12.º ano.
Cumpriu o serviço Militar na Armada Portuguesa entre 1977 e 1979.
Inicia o seu percurso laboral em Vila Nova de Gaia, onde trabalha 

numa empresa imobiliária.
Regressa a Gouveia e a 1 de setembro de 1986 e inicia funções no 

Parque Natural da Serra da Estrela, área protegida dependente do então 
Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, 
instituição atualmente designada por ICNF — Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas.

Desenvolve aqui o seu trabalho na área da Educação Ambiental e au-
diovisuais. Dirige o 1.º Campo Ibérico de Educação Ambiental, resultante 
da cooperação entre o Ministério do Ambiente e o seu homólogo espanhol.


