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 Deliberação n.º 2545/2007

Alteração ao Plano Director Municipal de Albufeira

Área de Equipamentos do Tomilhal

Publica -se em anexo, por deliberação da Câmara Municipal Albufeira 
de 06 de Novembro de 2007, a Alteração ao Plano Director Municipal 
de Albufeira referente à Área de Equipamentos do Tomilhal, nos ter-
mos da alínea d) do artigo 148.º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de 
Setembro, alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º 316/2007, de 19 
de Setembro, aprovado pela Assembleia Municipal de Albufeira, na sua 
sessão ordinária de 18 de Setembro de 2007.

Esta alteração visa permitir a instalação de outros equipamentos, 
para além dos originalmente previstos para na área de equipamentos 
do Tomilhal — Estação Central de Camionagem.

6 de Novembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Desidério 
Jorge da Silva. 
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 CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANENA

Aviso n.º 26230/2007
Para os devidos efeitos, se faz público que por meu despacho de 11 

de Dezembro de 2007, proferido no âmbito das competências detidas 
em matéria de gestão de pessoal ao abrigo da alínea a), do n.º 2, do 
artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo 
à Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro, nomeei Dário Manuel Rodrigues 
Ribeiro, para ocupar o lugar aberto por concurso interno de acesso geral 
para provimento de um lugar de técnico superior assessor principal 
(Psicologia), da carreira técnica superior, grupo de pessoal técnico 
superior, cujo o aviso de abertura de concurso foi publicado no “Diário 
da República” — 2.ª série, n.º 149, de 3 de Agosto de 2007.

A presente nomeação, é efectuada ao abrigo do n.º 8, do artigo 6.º, 
do Decreto -Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

A nomeação efectua -se para o escalão 1, índice 710.
Mais se torna público que, o candidato deverá proceder à aceitação 

do lugar no prazo máximo de 20 dias, contados a partir da publicação 
do presente aviso no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos da Lei n.º 98/97, 
de 26 de Agosto)

11 de Dezembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Luís Manuel 
da Silva Azevedo.
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 CÂMARA MUNICIPAL DE AMARES

Aviso n.º 26231/2007

Discussão pública

Alteração a operação de loteamento em Vila Meã
de Baixo — Bico — Alvará n.º 01/2007

Torna -se público, em função do previsto no artigo 22.º, do Decreto -Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 177/2001, 

de 4 de Junho, que se encontra em discussão pública, uma alteração ao 
alvará de loteamento n.º 01/2007, relativamente ao prédio urbano sito 
no Lugar de Vila Meã de Baixo, Freguesia de Bico, deste Concelho, 
inscrito na matriz urbana sob o artigo 573 (provisório) e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Amares sob o n.º 435/Bico, alteração 
essa que incide sobre o lote n.º5.

Para o efeito e de acordo com o disposto no n.º4, do artigo 22.º, do 
Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 177/2001, de 4 de Junho, o projecto de alterações, acompanhado 
das respectivas informações técnicas, encontra -se ao dispor de todos 
os interessados na Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos, desta 
Câmara Municipal.

Qualquer reclamação/ sugestão, deverá ser apresentada na Divisão 
de Urbanismo e Serviços Urbanos, desta Câmara Municipal, oito dias 
após a publicitação, do presente edital, com uma duração de 15 dias, 
dentro do horário útil (09 horas às 16.30 horas).

Para constar, se mandou publicitar este aviso no Jornal Oficial “O 
Diário da República”.

Paços do Concelho de Amares, 10 dias do mês de Dezembro, do ano 
de dois mil e sete.

17 de Dezembro de 2007. — O Presidente da Câmara, José Lopes 
Gonçalves Barbosa.

2611074110 

 Aviso n.º 26232/2007

Discussão pública — Operação de loteamento em Covernas
ou Côto -Bico — Processo n.º 06/2007

Torna -se público, em função do previsto no artigo 22.º, do Decreto -Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 177/2001, 
de 4 de Junho, que se encontra em discussão pública uma operação 
de loteamento, com processo municipal n.º 06/2007, que a empresa 
“IMOAMARES — Sociedade Imobiliária, Lda.”, pretende levar a efeito 
no prédio rústico sito no Lugar de Covernas ou Côto, Freguesia do Bico, 
deste Concelho, descrito na Conservatória do Registo Predial de Amares 
sob o n.º 00096/ Bico e inscrito na respectiva matriz sob o artigo n.º 123, 
com a área total de 1.953,00m2.




