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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
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dia 2 de Outubro, o contrato de trabalho a termo certo celebrado
com Edmundo Manuel Goulart Botelho, nos termos da alínea d)
do n.o 2 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
com a nova redacção que lhe foi 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, para exercer as funções de coveiro.
18 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, João Fernando
Brum de Azevedo e Castro.
2611063610
Aviso (extracto) n.o 22 673/2007
Torna-se público que, por meu despacho proferido hoje, foram
nomeados, com efeitos a 31 de Outubro de 2007, para ocuparem
dois lugares de operário principal da carreira de canalizador, do grupo
de pessoal operário qualificado, Luís Carlos Garcia Silveira e José
Manuel Maciel Gomes. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
31 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, João Fernando
Brum de Azevedo e Castro.
2611063601

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES
Aviso n.o 22 678/2007
Concurso interno de acesso geral para provimento de quatro lugares
para técnico superior de geografia de 1.a classe
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho superior
de 5 de Novembro de 2007, foram nomeados como técnicos superiores
de geografia de 1.a classe André Paulo Neves Hipólito, Carlos Manuel
Guerra Nascimento, Gizela Margarete Gomes Mota e Luís António
Sousa Vieira, na sequência do concurso em epígrafe, cujo aviso de
abertura foi publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 5, de
8 de Janeiro de 2007.
5 de Novembro de 2007. — Por subdelegação de competências do
Vereador dos Recursos Humanos, a Directora do Departamento, Cristina Silva.
2611063585

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

o

Aviso (extracto) n. 22 674/2007
Torna-se público que, por meu despacho proferido hoje, foi
nomeado, com efeitos a 31 de Outubro de 2007, para ocupar um
lugar de operário altamente qualificado principal da carreira de mecânico Luís Carlos Silva Vieira. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
31 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, João Fernando
Brum de Azevedo e Castro.
2611063598
Aviso (extracto) n.o 22 675/2007
Torna-se público que, por meu despacho proferido hoje, foi
nomeado, com efeitos a 1 de Novembro de 2007, para ocupar um
lugar de operário qualificado da carreira de electricista Olavo Manuel
Goulart Silva. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
1 de Novembro de 2007. — O Presidente da Câmara, João Fernando
Brum de Azevedo e Castro.
2611063596

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Aviso n.o 22 676/2007
Nomeações
Por despacho de 31 de Outubro de 2007 do vereador da área de
Recursos Humanos (subdelegação de 20 de Agosto de 2007, publicado
no Boletim Municipal, n.o 705, de 23 de Agosto de 2007), foram Ana
Maria Velada Paulino de Carvalho, Ana Paula Fortunato Costa, Carlos
Manuel Borges Ferreira, Eduardo Manuel Rodrigues Batista Alves,
Célia Maria Matos Fernandes, Hélder Carlos Gomes Soares Dinis
e João António Carvalho da Silva, especialistas de informática do
grau 2, nível 1, do grupo de pessoal de informática, nomeados, precedendo concurso, especialistas de informática do grau 3, nível 1,
do grupo de pessoal de informática, do quadro de pessoal deste
município.
8 de Novembro de 2007. — O Vereador da Área de Recursos
Humanos, José Cardoso da Silva.
2611063534

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ
Aviso n.o 22 677/2007
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presidente desta Câmara Municipal de 30 de Outubro de 2007, foi concedida ao assessor principal da carreira de arquitecto do quadro de
pessoal desta autarquia Carlos Manuel Bota Filipe do Carmo Cunha
licença sem vencimento por um ano, com início no dia 5 de Novembro
de 2007, ao abrigo e nos termos do disposto no artigo 76.o e no
n.o 1 do artigo 104.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março.
5 de Novembro de 2007. — Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador, Manuel Possolo Morgado Viegas.
2611063584

Aviso n.o 22 679/2007
Concurso externo de ingresso para admissão de um estagiário
com vista ao provimento de um lugar
de técnico 2.a classe, sociologia — Nomeação
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 5 de Novembro de 2007, Cândida da Silva Reis Fragoso foi nomeada
definitivamente para o lugar de técnica superior de 2.a classe, área
de Sociologia, da carreira de técnico superior, sociologia, na sequência
da dispensa de estágio de ingresso na referida carreira, por deliberação
do júri do concurso externo de ingresso para admissão de um estagiário
com vista ao provimento de um lugar de técnico superior de 2.a classe,
área de sociologia, aberto pelo aviso n.o 4/2005, de 17 de Maio, e
publicado no Diário da República, 3.a série, n.o 112, de 14 de Junho
de 2005, sendo integrada no escalão 1, índice 400, devendo a candidata
tomar posse do referido lugar no prazo de 20 dias a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas.)
5 de Novembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Beraldino
José Vilarinho Pinto.
2611063685

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA
Aviso (extracto) n.o 22 680/2007
Rescisão de contrato de trabalho a termo certo
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.o 1 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, e ao abrigo
do n.o 3 do artigo 447.o da Lei n.o 99/2003, de 27 de Agosto, torna-se
público que foi rescindido o contrato de trabalho a termo resolutivo
certo celebrado com Pedro Miguel Paixão Conrado Borralho, técnico
superior de 2.a classe de sociologia, com efeitos a partir de 15 de
Setembro de 2007.
9 de Outubro de 2007. — O Vereador, com competências delegadas,
(Assinatura ilegível.)
2611063531

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA
Aviso n.o 22 681/2007
Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara de 23 de Outubro, proferido no uso de competência
própria e na sequência da entrada em vigor em 23 de Outubro de
2007, do novo Regulamento da Estrutura, Organização e Quadro
de Pessoal dos Serviços da Câmara Municipal de Mira, publicado
no 2.o suplemento ao Diário da República, 2.a série, n.o 203, de 22
de Outubro de 2007, que operou a reorganização dos serviços, pelo
qual foram extintos três lugares de cozinheiras, foram determinadas
as reclassificações profissionais, das funcionárias infra-referidas, por
estarem cumpridos os requisitos previstos no Decreto-Lei n.o 497/99,

