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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.
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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 às 16 horas e 30 minutos) e à sexta-feira (das
9 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.
2611048349

CÂMARA MUNICIPAL DE ELVAS
Aviso n.o 18 161/2007
Transferência
Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência de despacho do vice-presidente da Câmara Municipal de 12 de Setembro
de 2007, foi autorizada, nos termos do artigo 4, n.o 8, alínea a), da
Lei n.o 53/2006, de 7 de Dezembro, a transferência, com início em
12 de Setembro de 2007, de Cristina de Jesus Ferro Rondão Almeida,
assistente administrativa principal do quadro de pessoal da Universidade de Évora, para o quadro de pessoal da Câmara Municipal
de Elvas.
13 de Setembro de 2007. — O Vereador, José Manuel Ferreira
Bagorro.
2611048229

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA
Aviso n.o 18 162/2007
Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho
de 24 de Agosto, foi nomeada para o lugar de técnico de 2.a classe
da carreira técnica (contabilidade), a candidata aprovada no respectivo
estágio Ana Maria Valente da Cunha.
A nomeação é feita ao abrigo da alínea a) do n.o 2 do artigo 128.o
do Código do Procedimento Administrativo, com eficácia retroactiva
a partir de 24 de Agosto de 2007. (A presente nomeação não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Agosto de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, Abílio José
Ferreira da Silveira.
2611048247
Aviso n.o 18 163/2007
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do vice-presidente de 23 de Agosto de 2007, e no uso da competência que
lhe foi delegada na área de recursos humanos, se procedeu à reclassificação profissional do funcionário André Filipe Valente Oliveira,
auxiliar administrativo, escalão 1, índice 128, como assistente administrativo, escalão 1, índice 199, nos termos dos artigos 6.o e 7.o do
Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.o 218/2000, de 9 de Setembro.
O funcionário é nomeado em comissão de serviço extraordinária,
pelo período de seis meses, conforme o disposto no n.o 2 do artigo 5.o
do Decreto-Lei n.o 218/2000, de 9 de Setembro.
O funcionário deverá proceder à aceitação do referido lugar no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República. (A presente nomeação não carece de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.)
28 de Agosto de 2007. — O Presidente da Câmara, José Eduardo
Alves Valente de Matos.
2611048188
Aviso n.o 18 164/2007
Torna-se público que, por meu despacho datado de 21 de Agosto
de 2007, deferi o pedido de licença sem vencimento de longa duração,
com início em 1 de Setembro de 2007, ao funcionário Carlos Alberto
José Maria, auxiliar de serviços gerais, nos termos do artigo 78.o do
Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março.
11 de Setembro de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, Abílio
Silveira.
2611048260

Aviso n.o 18 165/2007
Para os devidos efeitos torna-se público que, pelos despachos do
presidente da Câmara n.os 251/07 e 252/07, de 3 de Julho do ano
em curso, e no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a)
do n.o 2 do artigo 68.o da Lei n.o 169/99, de 18 de Setembro, com
a redacção que lhe foi dada pela Lei n.o 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
e ao abrigo do disposto nos artigos 23.o e 24.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, com as alterações constantes da Lei n.o 51/2005,
de 30 de Agosto, foram renovadas as comissões de serviço da chefe
de divisão dos Serviços Urbanos, Ana Maria Ferreira dos Santos Seabra Roque, e da chefe de divisão Económica e Financeira, Carla
Alexandra Gonçalves de Almeida, por mais três anos, com efeitos
a partir do dia 8 de Setembro de 2007.
13 de Setembro de 2007. — O Vereador dos Recursos Humanos,
Alexandre Oliveira Fonseca.
2611048368

CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ
Aviso n.o 18 166/2007
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 20
de Agosto de 2007, no uso da competência conferida pela alínea a)
do n.o 2 do artigo 68.o da Lei n.o 169/99, de 18 de Setembro, com
as alterações introduzidas pela Lei n.o 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
foi prorrogado, por mais um ano, o prazo dos contratos de trabalho
a termo resolutivo, celebrados em 19 de Setembro de 2005, ao abrigo
do n.o 4 do artigo 9.o da Lei n.o 23/2004, de 22 de Junho, de Adelaide
Maria Tomás Noronha Pereira Maia, Ana Maria Maçarico Jorge e
Helena Isabel Couto Rufino para o exercício das funções de auxiliar
de serviços gerais, ficando válidos até 19 de Setembro de 2008.
A celebração dos contratos foi publicada no Diário da República,
2.a série, n.o 196, apêndice n.o 135/2005, de 12 de Outubro de 2005.
20 de Agosto de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, Rui
Manuel Lince Singeis Medinas Duarte.
2611048141
Aviso n.o 18 167/2007
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 20
de Agosto de 2007, no uso da competência conferida pela alínea a)
do n.o 2 do artigo 68.o da Lei n.o 169/99, de 18 de Setembro, com
as alterações introduzidas pela Lei n.o 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
foi prorrogado, por mais um ano, o prazo do contrato de trabalho
a termo resolutivo, celebrado em 12 de Setembro de 2005, ao abrigo
do n.o 4 do artigo 9.o da Lei n.o 23/2004, de 22 de Junho, de Paulo
Manuel Carranço Vicente Pinho para o exercício das funções de cantoneiro de limpeza, ficando válido até 12 de Setembro de 2008.
A celebração do contrato foi publicada no Diário da República,
2.a série, n.o 193, apêndice n.o 132/2005, de 7 de Outubro de 2005.
20 de Agosto de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, Rui
Manuel Lince Singeis Medinas Duarte.
2611048142
Aviso n.o 18 168/2007
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho de
20 de Agosto de 2007, no uso da competência conferida pela alínea
a) do n.o 2 do artigo 68.o da Lei n.o 169/99, de 18 de Setembro,
com as alterações introduzidas pela Lei n.o 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
foi prorrogado, por mais um ano, o prazo do contrato de trabalho
a termo resolutivo, celebrado em 12 de Setembro de 2005, ao abrigo
do n.o 4 do artigo 9.o da Lei n.o 23/04, de 22 de Junho, com João
Paulo Cardoso Albino, para o exercício das funções de coveiro, ficando
válido até 12 de Setembro de 2008.
A celebração do contrato foi publicada no apêndice n.o 132 ao
Diário da República, 2.a série, n.o 193, de 7 de Outubro de 2005.
20 de Agosto de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, Rui Manuel
Lince Singeis Medinas Duarte.
2611048155
Aviso n.o 18 169/2007
Para cumprimento do disposto na alínea b) do n.o 1 do artigo 34.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a nova redacção
dada pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de Outubro, torna-se
público que esta Câmara Municipal celebra contrato de trabalho a termo
resolutivo, nos termos da alínea h) do n.o 1 e do n.o 4 do artigo 9.o
da Lei n.o 23/2004, de 22 de Junho, a partir do próximo dia 3 de

