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 CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso n.º 15992/2008

Torno público que, nos termos e para efeitos dos artigos 22.º e 27.º do 
Decreto -Lei n.º555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo 
Decreto -Lei n.º177/2001, de 4 de Junho, e do artigo 77.º do Decreto -Lei 
n.º380/99, de 22 de Setembro, o período de discussão pública, relativa ao 
pedido de proposta de alteração da licença de operação de loteamento, 
a que se refere o alvará de licença de operação de loteamento n.º8/88, 
emitido em 13 de Maio de 1988 e registado em 20/05/1988, em nome de 
Alexandre Gonçalves Bidarra e outros, residente em Barracão — Panóias 
de Cima, contribuinte número 115.502.114, para o prédio sito em Estrada 
Nacional 221 — Km 184.600 — Cruzamento de Pinhel, freguesia de 
Arrifana, concelho da Guarda, descrito na Conservatória do Registo 
Predial da Guarda, sob o n.º1275/20060310, e Omisso na Matriz, terá o 
seu inicio no 8.º dia, a contar da publicação do presente aviso no Diário 
da República, e a duração de 15 dias.

Mais se torna público que a referida alteração (Lote n.º 5), foi reque-
rida por Auto Bidarra e Sequeira, Lda., contribuinte n.º504.083.287, 
com sede em Estrada Nacional 221 — Cruzamento de Pinhel — Ar-
rifana.

A referida proposta de alteração da licença de operação de lote-
amento, encontra -se disponível para consulta nos dias úteis, das 9 
às 16 horas, na Secção de Obras Particulares da Câmara Municipal 
da Guarda, sita na Praça do Município, Guarda, acompanhada da 
informação técnica, elaborada pelo Departamento de Planeamento 
e Urbanismo.

As reclamações, observações ou sugestões à referida proposta, bem 
como a oposição à alteração da licença de operação de loteamento, por 
parte dos interessados, deverão ser formuladas por escrito, dirigido 
ao Presidente da Câmara Municipal da Guarda, e dentro do prazo de 
discussão pública.

12 de Fevereiro de 2008. — O Presidente da Câmara, Joaquim Carlos 
Dias Valente.

300332783 

 Aviso n.º 15993/2008

Renovação de Contrato a Termo Resolutivo Certo

Para os devidos efeitos, se torna público que, por despacho do Ve-
reador da Câmara Municipal da Guarda Vítor Manuel Fazenda dos 
Santos, no uso de delegação de competência, de 12 de Maio de 2008, 
foi renovado, com efeitos a partir de 3 de Junho de 2008, por mais um 
ano, o contrato de trabalho a termo resolutivo certo, da trabalhadora 
Sara Filipa dos Santos Gomes, para exercício de funções de Telefonista, 
nos termos do estabelecido no artigo 140.º, da Lei n.º 99/2003, de 27 
de Agosto.

14 de Maio de 2008. — O Vereador, Vítor Manuel Fazenda dos 
Santos.

300333244 

 Aviso (extracto) n.º 15995/2008

Torna -se público que, por meu despacho proferido hoje, foi nomeado, 
com efeitos a 1 de Abril de 2008, para ocupar um lugar de operário 
qualificado principal da carreira de calceteiro, Manuel Fernando Faria 
Cabaça.(Isento de Visto do Tribunal de Contas).

1 de Abril de 2008. — O Presidente da Câmara, João Fernando Brum 
de Azevedo e Castro.

300332734 

 CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

Aviso n.º 15996/2008

Sebastião Francisco Seruca Emídio, na qualidade de Presidente da 
Câmara Municipal de Loulé torna público que, sob proposta da Câmara 
Municipal de Loulé, a Assembleia Municipal de Loulé, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 79.º, e nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 do artigo 97.º -A, do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de Setem-
bro, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 316/2007, de 
19 de Setembro, aprovou na sua reunião de 28.04.2008 a rectificação 
do Plano de Urbanização da Quinta do Lago — UOP5 (ratificado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 160/2003, de 8 de Outubro, 
com as alterações introduzidas pela RCM n.º 48/2004, de 8 de Abril), 
nos termos seguintes:

Rectificação do Plano de Urbanização
da Quinta do Lago — UOP5

Rectificação do parâmetro urbanístico cércea da subunidade HO5-
-AL10 no quadro resumo de ordenamento incluso no artigo 13.º do 
regulamento e na planta de zonamento do Plano de Urbanização da 
Quinta do Lago — UOP5.

Face ao exposto procede -se:

a) À publicação da planta de zonamento do PUQL -UOP5 rectifi-
cada em substituição da planta publicada pela RCM n.º 160/2003 de 
8 Outubro.

b) À publicação do quadro resumo de ordenamento constante do 
artigo 13.º do regulamento do PUQL -UOP5, substituindo a versão 
alterada publicada pela RCM n.º 48/2004 de 8 Abril que passa a ter a 
seguinte redacção:

 CÂMARA MUNICIPAL DA HORTA

Aviso (extracto) n.º 15994/2008
Torna -se público que, por meu despacho proferido hoje, foi nomeado, 

com efeitos a 1 de Abril de 2008, para ocupar um lugar de operário 
qualificado principal da carreira de pedreiro, José Vítor da Terra Pereira. 
(Isento de Visto do Tribunal de Contas).

1 de Abril de 2008. — O Presidente da Câmara, João Fernando Brum 
de Azevedo e Castro.

300332645 
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Artigo 13.º

Parâmetros Urbanísticos

Quadro resumo de ordenamento 

  
 Nota: Os parâmetros urbanísticos aplicam -se aos lotes ou parcelas.
(1) Ver Regulamento Artigo 19
(2) Sempre que ocorrer sobreposição de zonas públicas, será de admitir, pontualmente, 8,50 m de cércea. Sempre que por questões de hierarquia urbanística, nomeadamente em construções 

destinadas a miradouros ou torres, será de admitir pontualmente 13,50 m 
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 8 de Maio de 2008. — O Presidente da Câmara, Sebastião Francisco Seruca Emídio. 




