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CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DE BASTO
Aviso n.o 18 154/2007
Contrato de prestação de serviços, em regime de avença
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
de 11 de Setembro de 2007, foi celebrado, por urgente conveniência
de serviço, um contrato de prestação de serviços em regime de avença
com Andrêa Sónia da Costa Pereira da Silva, Maria Isabel Pinheiro
da Cunha, Nuno Miguel da Silva, Ana Sofia Carneiro Fonseca e Ana
Raquel Rodrigues Vieira de Castro, com início de funções em 12
de Setembro de 2007 e término a 12 de Julho de 2008, para prestarem
serviços como professores de Artes Plásticas nas actividades de enriquecimento curricular nos Agrupamentos de Escolas de Gandarela,
Mota e Celorico.
11 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Albertino
Teixeira da Mota e Silva.
2611048174
Aviso n.o 18 155/2007
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea a)
do n.o 1 do artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de
Outubro, torna-se público que por meu despacho de Setembro de
2007, foi nomeado o funcionário José Manuel da Silva Fontes,na
categoria de operário qualificado principal, mecânico.
O referido candidato deverá tomar posse no prazo de 20 dias úteis
a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República,
conforme o estipulado no artigo 11.o do decreto-lei acima supracitado.
13 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Albertino
Teixeira da Mota e Silva.
2611048185

CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DA BEIRA
o

No caso de oposição os interessados podem apresentar, por escrito,
a sua exposição devidamente fundamentada, através de requerimento
dirigido ao presidente da Câmara.
12 de Setembro de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, João
Manuel Proença Esgalhado.
2611048298
Aviso n.o 18 158/2007
Discussão pública
Nos termos e para efeitos do preceituado no artigo 77.o do Decreto-Lei n.o 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.o 1 do artigo 22.o
do Decreto-Lei n.o 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 177/2001, de 4 de Junho, torna-se
público que a Câmara Municipal da Covilhã vai proceder à discussão
pública sobre o pedido de licenciamento de alteração ao loteamento
n.o 257, titulado pelo alvará n.o 3/98, passado em nome de Imobiliária
Paulo Longo, L.da, respeitante ao prédio sito em Cobelo, freguesia
de São Pedro, descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã
sob o n.o 080/171183.
A alteração foi requerida por Bruno Teixeira Neves e outro e incide
sobre os lotes 22 e 23.
A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias a contar
da data de publicação do presente aviso no Diário da República,
podendo os interessados consultar o processo, respectivos pareceres
e informações técnicas na Divisão de Urbanismo e Habitação da
Câmara Municipal, sito na Rua dos Combatentes da Grande Guerra,
60, Covilhã, durante o horário normal de expediente de segunda-feira
a quinta-feira (das 9 horas às 16 horas e 30 minutos) e à sexta-feira
(das 9 horas às 11 horas e 30 minutos).
No caso de oposição os interessados podem apresentar, por escrito,
a sua exposição devidamente fundamentada, através de requerimento
dirigido ao presidente da Câmara.
12 de Setembro de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, João
Manuel Proença Esgalhado.
2611048318
Aviso n.o 18 159/2007

Aviso n. 18 156/2007

Discussão pública

Contrato de prestação de serviços, em regime de avença

João Manuel Proença Esgalhado, vice-presidente da Câmara Municipal da Covilhã, nos termos e para efeitos do preceituado no
artigo 77.o do Decreto-Lei n.o 380/99, de 22 de Setembro, por remissão
do n.o 1 do artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 555/99, de 16 de Dezembro,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 177/2001, de 4
de Junho, torna público que a Câmara Municipal da Covilhã vai proceder à discussão pública sobre o pedido de licenciamento de alteração
ao loteamento n.o 369, titulado pelo alvará n.o 13/00, passado em
nome de Construções Opinião, L.da, respeitante ao prédio sito em
Flandres, freguesia de Conceição, descrito na Conservatória do
Registo Predial da Covilhã sob o n.o 1168/050698.
A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias a contar
da data de publicação do presente aviso no Diário da República,
podendo os interessados consultar o processo, respectivos pareceres
e informações técnicas na Divisão de Urbanismo e Habitação da
Câmara Municipal, sita na Rua dos Combatentes da Grande Guerra,
60, Covilhã, durante o horário normal de expediente, de segunda-feira
a quinta-feira (das 9 horas às 16 horas e 30 minutos) e à sexta-feira
(das 9 horas às 11 horas e 30 minutos).
No caso de oposição, os interessados podem apresentar, por escrito,
a sua exposição devidamente fundamentada, através de requerimento
dirigido ao presidente da Câmara.

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
de 11 de Setembro de 2007, foi celebrado, por urgente conveniência
de serviço, um contrato de prestação de serviços em regime de avença
com Nuno Alexandre Carvalho Magalhães, Paulo Jorge Teixeira Mesquita Nogueira e João Carlos lima de Oliveira, com início de funções
em 12 de Setembro de 2007 e término a 12 de Julho de 2008, para
prestarem serviços como professores de Educação Física nas actividades de enriquecimento curricular nos Agrupamentos de Escolas
de Gandarela, Mota e Celorico.
11 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Albertino
Teixeira da Mota e Silva.
2611048165

CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ
Aviso n.o 18 157/2007
Discussão pública
Nos termos e para efeitos do preceituado no artigo 77.o do Decreto-Lei n.o 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.o 1 do artigo 22.o
do Decreto-Lei n.o 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 177/2001, de 4 de Junho, torna-se
público que a Câmara Municipal da Covilhã vai proceder à discussão
pública sobre o pedido de licenciamento de alteração ao loteamento
n.o 390, titulado pelo alvará n.o 8/01, passado em nome de POLDRAS,
Construções, L.da, respeitante ao prédio sito na Quinta da Corredoura
ou Chorão ou das Almas, freguesia de Cortes do Conceição, descrito
na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o n.o 01376.
A alteração foi requerida por Imobiliária Penhas da Saúde.
A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias a contar
da data de publicação do presente aviso no Diário da República,
podendo os interessados consultar o processo, respectivos pareceres
e informações técnicas na Divisão de Urbanismo e Habitação da
Câmara Municipal, sito na Rua dos Combatentes da Grande Guerra,
60, Covilhã, durante o horário normal de expediente de segunda-feira
a quinta-feira (das 9 horas às 16 horas e 30 minutos) e à sexta-feira
(das 9 horas às 11 horas e 30 minutos).

12 de Setembro de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, João
Manuel Proença Esgalhado.
2611048347
Aviso n.o 18 160/2007
Discussão pública
João Manuel Proença Esgalhado, vice-presidente da Câmara Municipal da Covilhã, nos termos e para efeitos do preceituado no
artigo 77.o do Decreto-Lei n.o 380/99, de 22 de Setembro, por remissão
do n.o 1 do artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 555/99, de 16 de Dezembro,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 177/2001, de 4
de Junho, torna público que a Câmara Municipal da Covilhã vai proceder à discussão pública sobre o pedido de licenciamento de alteração
ao loteamento n.o 356, titulado pelo alvará n.o 5/01, passado em nome
de Turismo da Serra da Estrela, TURISTRELA S. A., respeitante
ao prédio sito em Penhas da Saúde, freguesia de Cortes do Meio,
descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o
n.o 677/20010727.

