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formuladas por escrito e apresentadas na Secção de Obras e Urbanismo desta Câmara Municipal.
4 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, José Inácio
Marques Eduardo.
2611047691
Aviso n.o 17 840/2007
O Dr. José Inácio Marques Eduardo, presidente da Câmara Municipal de Lagoa (Algarve), faz saber que, para cumprimento do disposto
no n.o 1 do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 555/99, de 16 de Dezembro,
na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.o 177/2001, de
4 de Junho, e em conformidade com a deliberação tomada em reunião
camarária realizada no dia 4 de Setembro de 2007, irá decorrer o
período de discussão pública relativo ao loteamento a levar a efeito
no sítio de Vale de Olival, freguesia de Porches, concelho de Lagoa
a favor de Salvador Gomes Alves, de acordo com competente proposta
anexa ao processo.
O período de discussão pública terá início no 8.o dia a contar da
data de publicação do presente aviso no Diário da República e decorrerá pelo período de 15 dias.
Os interessados poderão consultar a proposta, na Secção de Obras
e Urbanismo desta Câmara Municipal, durante o horário normal de
expediente.
As observações, reclamações ou sugestões a apresentar deverão
ser dirigidas ao presidente da Câmara Municipal de Lagoa (Algarve),
formuladas por escrito e apresentadas na Secção de Obras e Urbanismo desta Câmara Municipal.
4 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, José Inácio
Marques Eduardo.
2611047694
Aviso n.o 17 841/2007
O Dr. José Inácio Marques Eduardo, presidente da Câmara Municipal de Lagoa (Algarve), faz saber que, para cumprimento do disposto
no n.o 1 do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 555/99, de 16 de Dezembro,
na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.o 177/2001, de
4 de Junho, e em conformidade com a deliberação tomada em reunião
camarária realizada no dia 4 de Setembro de 2007, irá decorrer o
período de discussão pública relativo ao loteamento a levar a efeito
no sítio de Vale Currais, freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa,
a favor de Algures na Cidade, L.da, de acordo com competente proposta anexa ao processo.
O período de discussão pública terá inicio no 8.o dia a contar da
data de publicação do presente aviso no Diário da República e decorrerá pelo período de 15 dias.
Os interessados poderão consultar a proposta na Secção de Obras
e Urbanismo desta Câmara Municipal, durante o horário normal de
expediente.
As observações, reclamações ou sugestões a apresentar deverão
ser dirigidas ao presidente da Câmara Municipal de Lagoa, formuladas
por escrito e apresentadas na Secção de Obras e Urbanismo, desta
Câmara Municipal.
4 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, José Inácio
Marques Eduardo.
2611047683

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
Aviso (extracto) n.o 17 842/2007
Abertura de discussão pública
Vítor Manuel Domingues Lourenço, vice-presidente da Câmara
Municipal de Leiria, torna público que, nos termos e para os efeitos
do disposto nos artigos 22.o e 27.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, e 77.o do Decreto-Lei n.o 380/99, de
22 de Setembro, alterado, terá início no 8.o dia útil após a publicação
deste aviso no jornal Região de Leiria o período de discussão pública
sobre a proposta de alteração às especificações constantes da
licença/autorização de loteamento titulado através do alvará n.o 854/97,
emitido em 4 de Agosto, referente ao prédio sito na Quinta da Bela
Vista, da freguesia de Cortes, concelho de Leiria, inscrito nas matrizes
prediais rústicas sob os artigos 4307 e 1195, da freguesia de Cortes,
cujo processo de licenciamento decorreu os seus trâmites na Câmara
Municipal de Leiria sob o loteamento n.o 73/95.
As alterações incidem sobre o lote 10 e foram requeridas por Luís
Filipe Rodrigues Marques.
O período de discussão pública terá a duração de 15 dias úteis.

A proposta de alteração encontra-se disponível, para consulta, na
Secção de Apoio Administrativo à Divisão de Loteamentos, nos dias
úteis, entre as 9 horas e as 15 horas e 30 minutos.
Todos os interessados poderão apresentar, por escrito e dentro
do prazo em que decorrer o período de discussão pública, sugestões,
reclamações ou observações.
20 de Agosto de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, Vítor
Manuel Domingues Lourenço.
2611047469
Aviso n.o 17 843/2007
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
de 25 de Julho do ano em curso, renovei por mais três anos a comissão
de serviço do Dr. Sérgio Carvalho Jorge da Silva no cargo de director
do Departamento Administrativo e Financeiro, ao abrigo das disposições combinadas no n.o 3 do artigo 21.o, no n.o 2 do artigo 23.o
e no n.o 1 do artigo 24.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, aplicada
à administração local pelo Decreto-Lei n.o 93/2004, de 20 de Abril,
com efeitos a 25 de Setembro de 2007.
30 de Agosto de 2007. — A Presidente da Câmara, Isabel Damasceno Campos.
2611047513
Aviso (extracto) n.o 17 844/2007
Abertura de discussão pública
Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos, vereadora do pelouro
das obras particulares, urbanismo e desporto da Câmara Municipal
de Leiria, torna público que, nos termos e para os efeitos do disposto
nos artigos 22.o e 27.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, e 77.o do Decreto-Lei n.o 380/99, de 22 de Setembro, alterado, terá início no 8.o dia útil após a publicação deste aviso no
Diário de República o período de discussão pública sobre a proposta
de alteração às especificações constantes da licença/autorização de
loteamento titulado através do alvará n.o 819/96, emitido em 27 de
Setembro, referente ao prédio sito em Sismaria, da freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, inscrito na matriz rústica sob o artigo 4700,
da freguesia de Marrazes, cujo processo de licenciamento decorreu
os seus trâmites na Câmara Municipal de Leiria sob o
número lot-24/94.
As alterações incidem sobre o lote 13 e foram requeridas por Anabela da Silva Carreira.
O período de discussão pública terá a duração de 15 dias úteis.
As propostas de alteração encontram-se disponíveis, para consulta,
na Secção de Apoio Administrativo à Divisão de Loteamentos, nos
dias úteis, entre as 9 horas e as 15 horas e 30 minutos.
Todos os interessados poderão apresentar, por escrito e dentro
do prazo em que decorrer o período de discussão pública, sugestões,
reclamações ou observações.
30 de Agosto de 2007. — Por delegação da Presidente da Câmara,
a Vereadora, Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos.
2611047473

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Aviso n.o 17 845/2007
Exoneração
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 24
de Julho de 2007 do director municipal de Recursos Humanos, foi
deferida a exoneração da cozinheira principal, Maria Cidalina Botelho
de Oliveira Pereira, com efeitos a partir de 2 de Agosto de 2007.
10 de Setembro de 2007. — O Director Municipal, Luís Centeno
Fragoso.
2611047531
Aviso n.o 17 846/2007
Licença de longa duração
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 13 de
Julho de 2007 do vereador de Recursos Humanos, foi autorizada
a licença de longa duração de João Pedro Fernandes dos Santos,
arquitecto assessor principal, com efeitos a partir de 4 de Setembro
de 2007.
11 de Setembro de 2007. — O Director Municipal, Luís Centeno
Fragoso.
2611047648

