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Aviso n.o 22 665/2007

Alteração ao regulamento do loteamento a que se refere o processo
n.o 2/PL/01, sito no lugar do Assento, da freguesia de Arões
São Romão, do concelho de Fafe, no que se reporta à altura dos
muros de vedação, previstos para o lote 19, passando este a admitir
muros com a altura máximo de 2,6 m.
De acordo com o despacho exarado em 27 de Setembro de 2007
pelo presidente desta Câmara Municipal, decorrerá um período de
discussão pública pelo prazo de 15 dias (a contar da data de publicação
do presente aviso), durante o qual poderão os interessados apresentar,
por escrito, quaisquer reclamações, sugestões ou informações, relativamente às questões que possam ser consideradas no âmbito da
respectiva alteração ao loteamento, conforme determina o artigo 22.o
do Decreto-Lei n.o 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.o 177/2001, de 4 de Junho, e de acordo com o disposto no
artigo 77.o do Decreto-Lei n.o 380/99, de 22 de Setembro.
Sempre que necessário, poderá ser consultado o processo de loteamento, no Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, às
segundas-feiras, das 17 horas e 30 minutos às 19 horas e 30 minutos,
e às quartas-feiras, durante o período da manhã.
5 de Novembro de 2007. — O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
2611063607
Aviso n.o 22 666/2007
Alteração ao loteamento a que se refere o processo n.o 2/PL/01, sito
no lugar do Assento, da freguesia de Arões São Romão, do concelho
de Fafe, que consiste na construção de uma habitação no lote 8
com um só piso de rés-do-chão acima da cota do terreno em detrimento dos dois pisos previstos na solução aprovada.
De acordo com o despacho exarado em 15 de Outubro de 2007
pelo presidente desta Câmara Municipal, decorrerá um período de
discussão pública pelo prazo de 15 dias (a contar da data de publicação
do presente aviso), durante o qual poderão os interessados apresentar,
por escrito, quaisquer reclamações, sugestões ou informações, relativamente às questões que possam ser consideradas no âmbito da
respectiva alteração ao loteamento, conforme determina o artigo 22.o
do Decreto-Lei n.o 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.o 177/2001, de 4 de Junho, e de acordo com o disposto no
artigo 77.o do Decreto-Lei n.o 380/99, de 22 de Setembro.
Sempre que necessário, poderá ser consultado o processo de loteamento no Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, às
segundas-feiras, das 17 horas e 30 minutos às 19 horas e 30 minutos,
e às quartas-feiras, durante o período da manhã.
5 de Novembro de 2007. — O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
2611063605
Aviso n.o 22 667/2007
Alteração ao loteamento a que se refere o processo n.o 2/PL/01, sito
no lugar do Assento, da freguesia de Arões São Romão, do concelho
de Fafe, que consiste na redução de um piso à edificação prevista
para o lote 1 e aumento da sua área de implantação.
De acordo com o despacho exarado em 11 de Setembro de 2007
pelo presidente desta Câmara Municipal, decorrerá um período de
discussão pública pelo prazo de 15 dias (a contar da data de publicação
do presente aviso), durante o qual poderão os interessados apresentar,
por escrito, quaisquer reclamações, sugestões ou informações relativamente às questões que possam ser consideradas no âmbito da
respectiva alteração ao loteamento, conforme determina o artigo 22.o
do Decreto-Lei n.o 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.o 177/2001, de 4 de Junho, e de acordo com o disposto no
artigo 77.o do Decreto-Lei n.o 380/99, de 22 de Setembro.
Sempre que necessário, poderá ser consultado o processo de loteamento no Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, às
segundas-feiras, das 17 horas e 30 minutos às 19 horas e 30 minutos,
e às quartas-feiras, durante o período da manhã.
5 de Novembro de 2007. — O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
2611063626
Aviso n.o 22 668/2007
Para os devidos efeitos se faz público que, através do meu despacho
n.o 48/2007, de 7 de Novembro, proferido no âmbito das competências
detidas em matéria de gestão de pessoal [alínea a) do n.o 2 do
artigo 68.o da Lei n.o 169/99, de 18 de Setembro], e na sequência
do concurso interno geral de acesso, para provimento de um lugar
de assessor, carreira técnica superior (área de história e ciências
sociais), cf. o aviso publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 133,
de 12 de Julho de 2007, nomeei (nomeação definitiva), nos termos

do n.o 8 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicado à administração local por força do Decreto-Lei n.o 409/91,
de 17 de Outubro, a funcionária Alexandra Margarida Oliveira Soares
na categoria de assessor, carreira técnica superior, área de história
a ciências sociais, sendo integrada no escalão 1, índice 610, da
categoria.
Nos termos do artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 427/89, tem a referida
funcionária 20 dias a contar da data da presente publicação para
tomar posse do referido cargo. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
7 de Novembro de 2007. — O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
2611063526

CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO
Aviso (extracto) n.o 22 669/2007
Em cumprimento do disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, faz-se público que, por meu despacho
de 6 de Novembro de 2007 e no uso da competência que me é conferida
pelo n.o 2, alínea a), do artigo 68.o do Decreto-Lei n.o 169/99, de
18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.o 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, e em cumprimento do disposto no artigo 6.o, n.o 5,
do Decreto-Lei n.o 427/89, citado, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de Outubro, foi nomeado, definitivamente, para a categoria de técnico superior de 2.a classe, da carreira
técnica superior (consultor jurídico), Luís Ricardo Beato Pereira, após
a frequência e classificação final de estágio onde obteve a classificação
de 15 valores, conforme procedimento de concurso externo de ingresso
aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.a série, n.o 243,
de 21 de Dezembro de 2005 (referência B), que deverá tomar posse
do lugar no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas, nos termos do n.o 1 do artigo 46.o, conjugado
com o artigo 114.o, da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
6 de Novembro de 2007. — O Presidente da Câmara, António
Edmundo Freire Ribeiro.
2611063541
Aviso (extracto) n.o 22 670/2007
Em cumprimento do disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, faz-se público que, por meu despacho
de 6 de Novembro de 2007 e no uso da competência que me é conferida
pelo n.o 2, alínea a), do artigo 68.o do Decreto-Lei n.o 169/99, de
18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.o 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, e em cumprimento do disposto no artigos 6.o, n.o 5,
do Decreto-Lei n.o 427/89, citado, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de Outubro, foi nomeado, definitivamente, para a categoria de técnico superior de 2.a classe, da carreira
técnica superior (secretariado e assessoria de direcção), Pedro Miguel
Marques Teixeira, após a frequência e classificação final de estágio
onde obteve a classificação de 15 valores, conforme procedimento
de concurso externo de ingresso aberto por aviso publicado no Diário
da República, 3.a série, n.o 243, de 21 de Dezembro de 2005 (referência C), que deverá tomar posse do lugar no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos
do n.o 1 do artigo 46.o, conjugado com o artigo 114.o, da Lei n.o 98/97,
de 26 de Agosto.)
6 de Novembro de 2007. — O Presidente da Câmara, António
Edmundo Freire Ribeiro.
2611063538

CÂMARA MUNICIPAL DA HORTA
Aviso (extracto) n.o 22 671/2007
Torna-se público que, por meu despacho proferido hoje, foi
nomeada com efeitos de 1 de Setembro de 2007, para ocupar um
lugar de técnico superior principal da carreira de economia, Maria
de Jesus Escobar da Silva Tomé. (Isento de visto do Tribunal de
Contas.)
1 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, em exercício,
Orlando Lourenço da Rosa.
2611063591
Aviso (extracto) n.o 22 672/2007
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
proferido hoje, foi renovado por mais um ano, a contar do próximo

