Diário da República, 2.ª série — N.º 226 — 23 de Novembro de 2006 (Parte Especial)
Referências G e H:
Vogais efectivos:
António Luís Lucas Rodrigues, vice-presidente.
Dr.ª Maria Dulce Lóia Boieiro Constantino, técnica superior de
recursos humanos assessora.
Vogais suplentes:
Dr.ª Cláudia Alexandra de Oliveira Arroteia Santos, técnica superior de administração pública e autárquica de 2.ª classe.
Maria Fernanda Simões Oliveira Bastos, chefe de repartição.
Referência I:
Vogais efectivos:
António Luís Lucas Rodrigues, vice-presidente.
Engenheira Cristina Maria Gameiro Caldas, chefe da Divisão de
Serviços Urbanos.
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gisto Predial de Almeirim sob o n.º 01753, da freguesia de Almeirim,
e inscrito na matriz sob o artigo 0026.0001 (antes artigo 1 da secção X
a X7), da mesma freguesia.
A operação de loteamento abrange 49 lotes e 49 fogos, estando
prevista a criação de caves destinadas exclusivamente a estacionamento.
A referida operação mereceu parecer dos serviços da Câmara no
sentido de conformidade com o Plano Director Municipal e Plano de
Urbanização de Almeirim.
Assim, e nos termos dos preceitos legais citados supra, faz-se saber
que a aprovação da operação de loteamento referida é precedida de
um período de 15 dias de discussão pública, contados a partir do 8.º dia
posterior à publicação do presente aviso, durante o qual todos os interessados poderão apresentar as suas reclamações, informações e
sugestões, que a Câmara deverá ponderar, e que o processo poderá ser
consultado na Câmara Municipal de Almeirim todos os dias entre as
9 e as 16 horas.
3 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Joaquim
Gameiro de Sousa Gomes.
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Vogais suplentes:
José Luís dos Santos Alfélua Ferreira, vereador.
Dr.ª Maria Dulce Lóia Boieiro Constantino, técnica superior de
recursos humanos assessora.
Referência J:
Vogais efectivos:
José Luís dos Santos Alfélua Ferreira, vereador.
Engenheira Cristina Maria Gameiro Caldas, chefe da Divisão de
Serviços Urbanos.
Vogais suplentes:
Engenheira Maria João Reis Gomes Oliveira, engenheira técnica
de 1.ª classe.
Dr.ª Maria Dulce Lóia Boieiro Constantino, técnica superior de
recursos humanos assessora.
Referência L:

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRUDA DOS VINHOS
Aviso n.º 97/2006 — R. H.
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
10 de Outubro de 2006, proferido nos termos da alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a alteração
introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e em sequência
do concurso interno de acesso limitado para provimento de um lugar
de técnico profissional de 1.ª classe, aberto através de aviso afixado
no Edifício dos Paços do Concelho de Arruda dos Vinhos, em 21 de
Julho de 2006, foi nomeado o concorrente classificado Jorge Humberto Pereira Luís.
Mais se torna público que o nomeado deverá proceder à aceitação
da nomeação para o referido lugar no prazo de 20 dias a contar da
data de publicação do presente aviso no Diário da República.(Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
da Cruz Lourenço.
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Vogais efectivos:
Fernando da Silva Tapadas Gonçalves, técnico de informática do
grau 3, nível 1.
Dr.ª Maria Dulce Lóia Boieiro Constantino, técnica superior de
recursos humanos assessora.

Aviso n.º 98/2006 — R. H.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
13 de Outubro de 2006, proferido nos termos da alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a alteração
introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e em sequência
do concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar de
fiscal municipal especialista, aberto através de aviso publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 153, de 9 de Agosto de 2006, foi
nomeado o concorrente classificado Mário José Sopa Correia.
Mais se torna público que o nomeado deverá proceder à aceitação
da nomeação para o referido cargo no prazo de 20 dias a contar da
data de publicação do presente aviso no Diário da República.(Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Aviso n.º 1/06

24 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
da Cruz Lourenço.
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Discussão pública da alteração ao alvará de licenciamento
do loteamento n.º 4/01 — Processo de loteamento
urbano n.º 5/96

Aviso n.º 101/2006 — R. H.

Vogais suplentes:
António Luís Lucas Rodrigues, vice-presidente.
José Luís dos Santos Alfélua Ferreira, vereador.
4 de Outubro de 2006. — O Vereador do Pelouro dos Recursos
Humanos, Paulo Alves Machado.
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(nos termos das disposições conjugadas dos artigos 22.º
do Decreto-Lei n.º 555/99 e 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99)
Pelo presente se faz saber que na Câmara Municipal de Almeirim
corre termos o pedido de alteração ao alvará de licenciamento do
loteamento n.º 4/01, processo de loteamento urbano com o n.º 5/96,
em que é requerente FIMES UM — Fundo de Investimento Imobiliário
Fechado, legalmente representada pela GESFIMO — Espírito Santo
Irmãos, Sociedade Gestora de Fundos de Investimento imobiliário, S. A.,
tendo em vista o licenciamento administrativo da alteração aos lotes
1 a 21, 23 a 33, 35 a 45 e 47 a 55, destinados a moradias unifamiliares, com a construção de caves destinadas exclusivamente a estacionamento, da operação de loteamento que incidiu sobre o prédio rústico denominado «Quinta da Alorna», actualmente entre a estrada
nacional n.º 114 e a projectada circular da cidade de Almeirim, em
Almeirim, freguesia de Almeirim, descrito na Conservatória do Re-

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
27 de Outubro de 2006, proferido nos termos da alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a alteração
introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e em sequência
do concurso interno de acesso limitado para provimento de dois lugares de técnico profissional de secretaria especialista, aberto através
de aviso afixado no Edifício dos Paços do Concelho de Arruda dos
Vinhos, em 28 de Setembro de 2006, foram nomeadas as duas concorrentes classificadas: Florbela Rosa Oliveira Cachapa e Maria Irene
Santos Pimenta Terrucha.
Mais se torna público que as nomeadas deverão proceder à aceitação da nomeação para os referidos cargos no prazo de 20 dias a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da República.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
31 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
da Cruz Lourenço.
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