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Avenida — o mesmo que a alameda, mas com menor destaque para 
a estrutura verde, ainda que a contenha. O traçado é uniforme, a sua 
extensão e perfil francos (ainda que menores que os das alamedas).

Hierarquicamente imediatamente inferior à alameda, a avenida reúne 
maior número e ou diversidade de funções urbanas que esta, tais como 
comércio e serviços, em detrimento das funções de estadia, recreio e 
lazer;

Rua — via de circulação pedonal e ou viária, ladeada por edifícios 
quando em meio urbano.

Poderá ou não apresentar uma estrutura verde, o seu traçado poderá 
não ser uniforme bem como o seu perfil e poderá incluir no seu percurso 
outros elementos urbanos de outra ordem — praças, largos, etc. — sem 
que tal comprometa a sua identidade.

Hierarquicamente imediatamente inferior à avenida, poderá reunir 
diversas funções ou apenas contemplar uma delas;

Caminho — faixa de terreno que conduz de um a outro lado, 
geralmente não pavimentado, podendo o seu traçado ser sinuoso e o 
seu perfil exíguo.

Geralmente associado a meios rurais ou pouco urbanos poderá não 
ser ladeado nem dar acesso a ocupações urbanas.

Calçada — caminho ou rua empedrada geralmente muito inclinada;
Ladeira — caminho ou rua muito inclinada;
Azinhaga — caminho de pequena largura aberto entre valados ou 

muros altos.
Tipologia urbana geralmente associada a meios urbanos consolidados, 

de estrutura orgânica e grande densidade de ocupação do solo.
Beco — rua estreita e curta muitas vezes sem saída;
Travessa — rua estreita que estabelece um elo de ligação entre duas 

ou mais vias urbanas;
Praça — espaço público largo e espaçoso de forma regular e desenho 

urbano estudado normalmente rodeado por edifícios.
Em regra, as praças constituem lugares centrais, reunindo funções de 

caráter público, comércio e serviços. Apresentam geralmente extensas 
áreas livres pavimentadas e ou arborizadas;

Praceta — espaço público geralmente com origem num alargamento 
de via ou resultante de um impasse.

Geralmente associado à função habitar, podendo também reunir fun-
ções de outra ordem;

Largo — terreiro ou praça sem forma definida nem rigor de desenho 
urbano, ou que, apesar de possuir estas características, não constitui 
centralidade, não reunindo por vezes funções além da habitação.

Os largos são muitas vezes espaços residuais resultantes do encontro 
de várias malhas urbanas diferentes, de forma irregular, e que não se 
assumem como elementos estruturantes do território;

Parque — espaço verde público, de grande dimensão, destinado ao 
uso indiferenciado da população residente no núcleo urbano que serve.

Espaço informal com funções de recreio e lazer, eventualmente vedado 
e preferencialmente fazendo parte de uma estrutura verde mais vasta;

Jardim — espaço verde urbano, com funções de recreio e estar das 
populações residentes nas imediações, e cujo acesso é predominante-
mente pedonal. Integra geralmente uma estrutura verde mais vasta que 
enquadra a estrutura urbana;

Estrada — espaço com percurso predominantemente não urbano, que 
estabelece ligação com vias urbanas;

Rotunda — espaço de articulação de forma circular das várias estru-
turas viárias de um lugar, muitas vezes de valor hierárquico diferente, 
que não apresenta ocupação urbana na sua envolvente imediata.

Sempre que reúne funções urbanas e se assume como elemento estru-
turante do território, toma, normalmente, o nome de praça ou largo.

As vias ou espaços públicos não contemplados nos conceitos an-
teriores serão classificados, pela Câmara Municipal de Belmonte, de 
harmonia com a sua configuração ou área.

312307045 

 MUNICÍPIO DA CALHETA

Aviso n.º 10502/2019
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da 

Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação conferida pela Por-
taria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, após homologação do Presidente 
da Câmara Municipal, torna -se pública a lista unitária de ordenação 
final do candidato ao procedimento concursal comum, ref.ª P do Aviso 
n.º 10773/2017 publicado 2.ª série do D.R. de 19 setembro, para ocu-
pação de dois postos de trabalho de Assistentes Operacionais da área de 
auxiliar de serviços gerais /limpeza mediante a constituição de vínculo 
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado.

Mais se informa que a referida lista unitária de ordenação final encontra-
-se afixada no placard existente nas instalações da Secretaria da Câmara 
Municipal e disponibilizada na página eletrónica desta edilidade.

Lista unitária de ordenação final
Ordenação:
1.º Susana Cecília Gonçalves Gomes — Resultado Final — 14,035 

valores.
2.º Maria da Conceição da Costa Alegria Rodrigues — Resultado 

Final — 13,86 valores.
3.º Délia Sousa Costa — Resultado Final — 13,45 valores.
4.º Lucrécia Núria Sousa Agrela — Resultado Final — 12,985 valores.
5.º Laudette da Silva Correia — Resultado Final — 12,930 valores.
30 de maio de 2019. — O Presidente, Carlos Manuel Figueira de 

Ornelas Teles.
312365041 

 Aviso n.º 10503/2019
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Por-

taria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação conferida pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, após homologação do Presidente da Câmara 
Municipal, torna -se pública a lista unitária de ordenação final do candi-
dato ao procedimento concursal comum, ref.ª K do Aviso n.º 10773/2017 
publicado 2.ª série do D.R. de 19 setembro,para ocupação de dois postos 
de trabalho da carreira e categoria de Assistente Técnico — seção de 
cultura, turismo e ação social da Câmara Municipal da Calheta, me-
diante a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

Mais se informa que a referida lista unitária de ordenação final 
encontra -se afixada no placard existente nas instalações da Câmara 
Municipal e disponibilizada na página eletrónica desta edilidade.

Lista unitária de ordenação final
Ordenação:
1.º Adriano Pereira Longueira — Resultado Final — 14,495 valores.
2.º Cristina Sumares Portela Barbosa - Resultado Final — 13,854 valores.
3.º João Paulo Jardim da Câmara — Resultado Final — 13,510 valores.
4.º Cláudia Teresa Gonçalves Lobato — Resultado Final —

12,980 valores.
5.º Diana Maria Ornelas Sousa — Resultado Final — 12,692 valores.
6.º Verónica Gomes de Sousa Freitas — Resultado Final —

12,680 valores.
7.º Cláudia Rubina Jardim Correia — Resultado Final —

12,515 valores.
8.º Marco Sérgio Abreu Vieira — Resultado Final — 11,950 valores.
9.º Victor Hugo Fernandes Nóbrega — Resultado Final —

11,345 valores.
10.º António de Agrela de Freitas — Resultado Final — 11,260 va-

lores.
11.º Maria Lucília Jardim das Neves — Resultado Final —

11,195 valores.
12.º Eugénio de Jesus de Abreu — Resultado Final — 11,120 valores.
13.º Ana Cristina de Sousa — Resultado Final — 10,820 valores.
30 de maio de 2019. — O Presidente, Carlos Manuel Figueira de 

Ornelas Teles.
312364523 

 Aviso n.º 10504/2019
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Por-

taria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação conferida pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, após homologação do Presidente da Câmara 
Municipal, torna -se pública a lista unitária de ordenação final do candidato ao 
procedimento concursal comum, ref.ª Q do Aviso n.º 10773/2017 publicado 
2.ª série do D.R. de 19 setembro, para ocupação de três postos de trabalho 
de Assistentes Operacionais da área de auxiliar de transportes coletivos 
mediante a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

Mais se informa que a referida lista unitária de ordenação final 
encontra -se afixada no placard existente nas instalações da Câmara 
Municipal e disponibilizada na página eletrónica desta edilidade.

Lista unitária de ordenação final
Ordenação:
1.º Délia Sousa Costa. Resultado Final = 14,795 valores. Posição 

no concurso: 1.º
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2.º Laudette da Silva Correia. Resultado Final = 14,40 valores. Posição 
no concurso: 2.º

3.º Cátia Marisa de Abreu Fernandes Leça. Resultado Final = 
13,45 valores. Posição no concurso: 3.º

4.º Dayana Maria Santos Rodrigues. Resultado Final = 12,87 valores. 
Posição no concurso: 4.º

5.º Maria da Conceição da Costa Alegria Rodrigues. Resultado Final = 
12,17 valores. Posição no concurso: 5.º

30 de maio de 2019. — O Presidente, Carlos Manuel Figueira de 
Ornelas Teles.

312364442 

 Aviso n.º 10505/2019
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da 

Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação conferida pela Por-
taria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, após homologação do Presidente 
da Câmara Municipal, torna -se pública a lista unitária de ordenação 
final do candidato ao procedimento concursal comum, ref.ª M do Aviso 
n.º 10773/2017 publicado 2.ª série do D.R. de 19 setembro, para ocupa-
ção de um posto de trabalho de Assistentes Operacionais da área de leitor 
cobrador de consumos mediante a constituição de vínculo de emprego 
público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.

Mais se informa que a referida lista unitária de ordenação final 
encontra -se afixada no placard existente nas instalações da Câmara 
Municipal e disponibilizada na página eletrónica desta edilidade.

Lista unitária de ordenação final
Ordenação:
1.º Celsa Ana Pascoal dos Ramos Vieira. Resultado Final = 14,855 

valores. Posição no concurso: 1.º
2.º Cátia Marisa de Abreu Fernandes Leça. Resultado Final = 13,92 

valores. Posição no concurso: 2.º
3.º Gonçalo Diogo Alegria Pereira. Resultado Final = 13,615 valores. 

Posição no concurso: 3.º
4.º Manuel Francisco Santos Miranda. Resultado Final = 12,135 

valores. Posição no concurso: 4.º
5.º João Pedro Francisco Vieira. Resultado Final = 11,875 valores. 

Posição no concurso: 5.º
30 de maio de 2019. — O Presidente, Carlos Manuel Figueira de 

Ornelas Teles.
312364426 

 Aviso n.º 10506/2019
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da 

Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação conferida pela Por-
taria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, após homologação do Presidente 
da Câmara Municipal, torna -se pública a lista unitária de ordenação 
final do candidato ao procedimento concursal comum, ref.ª L do Aviso 
n.º 10773/2017 publicado 2.ª série do D.R. de 19 setembro, para ocu-
pação de cinco posto de trabalho de Assistentes Operacionais da área 
de cantoneiro de vias municipais mediante a constituição de vínculo de 
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado.

Mais se informa que a referida lista unitária de ordenação final encontra-
-se afixada no placard existente nas instalações da Secretaria da Câmara 
Municipal e disponibilizada na página eletrónica desta edilidade.

Lista unitária de ordenação final
Ordenação:
1.º Elias José de Sousa. Resultado Final = 14,58 valores. Posição no 

concurso: 1.º
2.º Gil Vieira Rodrigues. Resultado Final = 14,26 valores. Posição 

no concurso: 2.º
3.º José Agostinho Pascoal Barbosa. Resultado Final = 12,695 valores. 

Posição no concurso: 3.º
4.º Manuel Gregório Bravio Moniz. Resultado Final = 12,37 valores. 

Posição no concurso: 4.º
30 de maio de 2019. — O Presidente, Carlos Manuel Figueira de 

Ornelas Teles.
312364394 

 Aviso n.º 10507/2019

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da 
Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação conferida pela Por-
taria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, após homologação do Presidente 

da Câmara Municipal, torna -se pública a lista unitária de ordenação 
final do candidato ao procedimento concursal comum, ref.ª A do Aviso 
n.º 10773/2017 publicado 2.ª série do D.R. de 19 setembro, para ocupa-
ção de um posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior, 
(jurista) da Câmara Municipal da Calheta, mediante a constituição de 
vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado.

Mais se informa que a referida lista unitária de ordenação final 
encontra -se afixada no placard existente nas instalações da Câmara 
Municipal e disponibilizada na página eletrónica desta edilidade.

Lista unitária de ordenação final: Ordenação 1.º — Maria Vitória 
Jardim Teixeira — Resultado Final — 14,96 valores.

30 de maio de 2019. — O Presidente, Carlos Manuel Figueira de 
Ornelas Teles.

312364337 

 Aviso n.º 10508/2019
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da 

Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação conferida pela Por-
taria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, após homologação do Presidente 
da Câmara Municipal, torna -se pública a lista unitária de ordenação 
final do candidato ao procedimento concursal comum, ref.ª J do Aviso 
n.º 10773/2017 publicado 2.ª série do D.R. de 19 setembro, para ocupa-
ção de um posto de trabalho da carreira e categoria de assistente técnico 
Secção de águas, saneamento e salubridade, da Câmara Municipal da 
Calheta, mediante a constituição de vínculo de emprego público, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado.

Mais se informa que a referida lista unitária de ordenação final encontra-
-se afixada no placard existente nas instalações da Secretaria da Câmara 
Municipal e disponibilizada na página eletrónica desta edilidade.

Lista unitária de ordenação final
Ordenação:
1.º Paulo Sérgio Campainha Ferreira — Classificação Final: 

1. — 14,525 valores.
2.º Ana Luísa Canha — Classificação Final = 13,970 valores.
3.º Francisco Célio Campos Gouveia — Classificação Final = 13,685 

valores.
4.º Raquel Elizabeth Valente Rodrigues — Classificação Final = 

13,430 valores.
5.º Laudette da Silva Correia — Classificação Final = 13,170 va-

lores.
6.º Cláudia Rubina Jardim e Correia — classificação Final = 

12,995 valores.
7.º João Paulo Jardim da Câmara — classificação Final = 

12,980 valores.
8.º Cláudia Teresa Gonçalves Lobato — Classificação Final = 

12,925 valores.
9.º Manuel Luís Sousa Freitas — Classificação Final = 11,875 va-

lores.
10.º Ana Cristina Rodrigues da Encarnação — Classificação Final = 

11,325 valores.
11.º António de Agrela de Freitas — Classificação Final = 

11,320 valores.
12.º Eugénio de Jesus de Abreu — Classificação Final = 11,030 va-

lores.
30 de maio de 2019. — O Presidente, Carlos Manuel Figueira de 

Ornelas Teles.
312365082 

 Aviso n.º 10509/2019
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da 

Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação conferida pela Por-
taria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, após homologação do Presidente 
da Câmara Municipal, torna -se pública a lista unitária de ordenação 
final do candidato ao procedimento concursal comum, ref.ª O do Aviso 
n.º 10773/2017 publicado 2.ª série do D.R. de 19 setembro, para ocu-
pação de um posto de trabalho de Assistentes Operacionais da área 
mecânico mediante a constituição de vínculo de emprego público, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado.

Mais se informa que a referida lista unitária de ordenação final 
encontra -se afixada no placard existente nas instalações da Secretaria 
da Câmara Municipal e disponibilizada na página eletrónica desta 
edilidade.


