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AVISO
Loteamento Urbano Com Obras de Urbanização

Processo de Loteamento N.º 1 /20
Para efeitos do disposto no art.º 78.º do Decre-
to-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 136/14, de 9 de setembro, 
torna-se público que a Câmara Municipal de 
Ponte de Lima, 1 de fevereiro de 2022, alvará de 
licenciamento de loteamento 1 /22, nos termos 
do disposto no artigo 56.º do citado Decreto-Lei, 
em nome de MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA, 
contribuinte fi scal n.º 506 811 913, residente na 
Praça da República, freguesia de Arca e Ponte 
de Lima, deste concelho, através do qual é li-
cenciado o loteamento que incide nos prédios 
rústicos inscritos na respetiva matriz predial sob 
os art.os N.os 2739 e 2862, descrito na Conserva-
tória do Registo Predial sob os n.os 3244/20131231 
e 3441/20170630, sito na Rua de Felgueiras, fre-
guesia de Arcozelo, deste concelho, o qual foi 
aprovado por deliberação tomada por maioria 
em Reunião do Executivo Municipal de 11 de ja-
neiro de 2022.
Área abrangida pelo Plano de Urbanização Mu-
nicipal de Ponte de Lima.

A operação de loteamento tem as seguintes 
caraterísticas:
Área total do prédio 192 000 m2;
Área total do prédio a lotear 192 000 m2;
Área total de construção (máxima) 49 173, 50 m2;
Área total de implantação (máxima) 48 740 m2;
Área total dos lotes 98 041 m2;
Número total de lotes 25;

Equipamentos de utilização coletiva: 1;
Indústria 1
Indústria de transformação: 21
Comércio/ Serviços: 1
Infraestruturas: 1

Área de cedência para Domínio Municipal
93 959 m2

Paços do Município de Ponte de Lima
em 1 de fevereiro de 2022

O Presidente da Câmara Municipal
Vasco Ferraz, Eng.º

diversos
avisos

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Por força do previsto nos artigos 27.º/n.º 2, b), e 28.º dos 
Estatutos do Grupo de Estudos do Cancro do Pulmão, 
são convocados todos os Associados para Assembleia 
Geral Ordinária, que se realizará no próximo dia 19 de 
março de 2022, nas instalações do Hotel Montebelo Vis-
ta Alegre, Sala Casa do Boco, Lugar da Vista Alegre – Ílha-
vo, pelas 17 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
Um -  Apresentação, discussão e votação do Relatório 

e Contas do Exercício de 2021 e Parecer do Con-
selho Fiscal;

Dois - Outros assuntos.

A Assembleia reunirá em primeira convocatória às 17 
horas. Se não estiverem presentes ou representados 
mais de metade dos Associados, reunirá em segunda 
convocatória, às 17.30 horas, com qualquer número de 
Associados.

Porto, 2 de fevereiro de 2022

A presidente da Mesa da Assembleia Geral

Dr.ª Maria Bárbara Mendes da Costa Soeira Parente

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO 
DO PORTO, EPE

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RESERVA 
DE RECRUTAMENTO DE TÉCNICO/A

SUPERIOR NA ÁREA DA INVESTIGAÇÃO (M/F)

Torna-se público que se encontra aberto pelo prazo de 
10 dias úteis, contados a partir da presente publicação, 
procedimento concursal para constituição de Reserva 
de Recrutamento para Técnico/a Superior detentor/a de 
Licenciatura, para celebração de contrato individual de 
trabalho, para o exercício de funções de coordenação de 
Ensaios Clínicos. Os requisitos e outras informações de 
interesse para a apresentação das candidaturas e para o 
desenvolvimento do procedimento concursal em apreço 
constam da publicitação integral do aviso de abertura, 
inserto na página eletrónica do Centro Hospitalar Uni-
versitário do Porto, EPE.

CHUPorto, 28 de janeiro de 2022

A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos
Ilda Maria Correia de Magalhães


