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Diário da República, 2.a série — N.o 209 — 30 de Outubro de 2007
Aviso n.o 21 122/2007
Loteamento urbano sem obras de urbanização

Nos termos 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 supra emitiu em
26 de Junho de 2007 o alvará de loteamento n.o 03/2007, em nome
de Sociedade Imobiliária Quinta do Espargo, L.da, contribuinte
n.o 505229838, com sede na Rua dos Combatentes da Grande Guerra,
35, na localidade, freguesia e concelho de Chamusca, através do qual
é licenciado o alvará de loteamento que altera e substitui o alvará
de loteamento n.o 05/2001, emitido em 23 de Abril, sob o prédio
rústico sito no Casal do Espargo, na localidade, freguesia e concelho
de Chamusca, descrito na Conservatória do Registo Predial de Chamusca sob o n.o 00/2092/230201.
A área está abrangida pelo Plano Director Municipal.
Operação de loteamento com as seguintes características:
Área total da propriedade — 19 360 m2;
Área a lotear — 19 360 m2;
Área total de construção — 8129,05 m2;
Número de lotes — 25, com a área de 410,60 m2 a 642,50 m2;
Número de pisos máximo — cave + dois;
Número de fogos total — 25;
Número de lotes para habitação — 25;
Número de lotes destinado a moradia unifamiliar e ou comércio — um.
Foram cedidos para arruamentos a área de 1461,20 m2, para passeios
a área de 799 m2, para estacionamento a área de 653,50 m2 e para
espaços verdes a área de 3399,75 m2 e para equipamento social (PT)
a área de 4,20 m2, o que perfaz um total de 6317,65 m2, a integrar
no domínio público municipal.
Não há lugar a obras de urbanização.
29 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Sérgio Morais
da Conceição Carrinho.
2611058012

CÂMARA MUNICIPAL DE CONDEIXA-A-NOVA
Aviso n.o 21 123/2007
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 9 de Outubro de 2007, renovei a comissão de serviço no lugar
de chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico desta Câmara Municipal de Ana Sofia Semedo Correia, por três anos, com início a 1 de
Novembro de 2007.
12 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Teixeira Bento.
2611057817

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA
Aviso n.o 21 124/2007
Nomeação de pessoal
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara de 16 de Outubro de 2007, foram nomeados para
dois lugares de auxiliar de serviços gerais, escalão 1, índice 128, do
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Constância, os candidatos
classificados em 1.o e 2.o lugares no respectivo concurso externo de
ingresso, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 119, de 22 de Junho de 2007, e que são Tiago Miguel Sirgado
de Freitas e Jorge Manuel Violante Braz.
Os candidatos deverão tomar posse dos referidos lugares no prazo
de 20 dias a contar da publicação deste aviso no Diário da República.
A presente nomeação não carece de fiscalização pelo Tribunal de
Contas.
16 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, António Manuel
dos Santos Mendes.
2611058218

9 de Setembro, a funcionária Joaquina Maria Godinho Ramalho
Babau, assistente administrativa especialista (escalão 3, índice 295),
para técnica superior de história de 2.a classe (escalão 1, índice 400),
a qual deverá aceitar a nomeação para o respectivo lugar no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da Republica. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
8 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, José Alberto
Fateixa.
2611057923

CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE
Aviso n.o 21 126/2007
Para os devidos efeitos se faz público que, através do meu despacho
de 17 de Outubro de 2007, foram rescindidos, a pedido dos próprios,
com efeitos a 18 de Outubro de 2007, os contratos a termo resolutivo
certo com os cidadãos Manuel Oliveira Sousa, com a categoria de
operário semiqualificado — marcador de via, Carlos José Leite Gonçalves, com a categoria de operário qualificado — cantoneiro de arruamentos, Carlos Manuel Leite Magalhães, com a categoria de operário
qualificado — cantoneiro de arruamentos, António Carlos Ribeiro do
Vale, com a categoria de operário qualificado — trolha, e José de
Freitas Carvalho, com a categoria de trolha.
17 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
2611057928

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO
Aviso n.o 21 127/2007
Em cumprimento da alínea a) do artigo 34.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que, por meu despacho
de 16 de Outubro de 2007, proferido nos termos da faculdade que
me é conferida pelo n.o 2 do artigo 68.o da Lei n.o 169/99, de 18 de
Setembro, na redacção dada pela Lei n.o 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
na sequência do concurso externo de ingresso para 25 lugares vagos
na categoria de assistente administrativo pertencentes ao grupo de
pessoal administrativo, do quadro de pessoal desta autarquia, aberto
através de aviso n.o 344/2005, publicado no Diário da República,
3.a série, n.o 122, de 28 de Junho de 2005, foram nomeados, nos
termos do n.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de
Dezembro, por urgente conveniência de serviço, com efeitos a 17 de
Outubro de 2007, os seguintes candidatos:
Natércia da Conceição Coelho Batista Gonçalves.
Patrícia Carla Pestana Martins Carromba.
Celeste Maria Santos Madeira Romão.
Isabel Maria Leal Cabo Verde Cordeiro.
Nélson Miguel Gonçalves Valente.
Cláudia Cristina de Brito Silvestre (a).
Laurinda Martins da Costa Marcelino.
Sérgio Lopes da Piedade.
Paula Cristina Gonçalves Leitão Rocha.
Leonilde Maria Gonçalves de Jesus Martins.
Ana Lúcia da Costa Fernandes Oliveira.
Maria Paula Borralho Sarilho (a).
(a) Candidatas nomeadas ao abrigo do artigo 8.o do Decreto-Lei
n.o 29/2001, de 3 de Fevereiro, que estabelece o sistema de quotas
de emprego para pessoas com deficiência.
17 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, José Apolinário.
2611058211

CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS DE ALGODRES
Aviso n.o 21 128/2007

Aviso (extracto) n.o 21 125/2007

Para os devidos efeitos se torna público que foram celebrados contratos de trabalho de tarefa, pelo período de 11 meses, com Pedro
Miguel Sequeira Pinheiro, professor de música, dez horas por semana,
com início em 12 de Outubro de 2007, e Acácio Manuel Marques
da Cunha, professor de música, dez horas por semana, com início
em 12 de Outubro de 2007.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 2 de Outubro de 2007, foi reclassificada profissionalmente, ao
abrigo da alínea e) do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 218/2000, de

18 de Outubro de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, Agostinho
Gomes Amaral Freitas.
2611057961

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREMOZ

