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e Relações Públicas, Sandra Luísa da Silva Pereira Neto, deverá passar 
a figurar o Chefe de Divisão do Gabinete de Informação e Relações Pú-
blicas, em substituição, Alberto Miguel Alvarenga Manso. Sesimbra.

10 de Janeiro de 2008. — A Vereadora do Pelouro de Recursos Hu-
manos, Maria Guilhermina Pinhal Ruivo.

2611080647 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA
Aviso n.º 1877/2008

Contratação de pessoal a termo resolutivo certo
Para os devidos efeitos se torna público que foram celebrados con-

tratos de trabalho a termo resolutivo certo, nos termos do artigo 128.º 
e seguintes do Código do Trabalho, com as especificidades constantes 
da Lei n.º 23/2004, pelo prazo de um ano, eventualmente renováveis, 
com efeitos a partir do dia 4 de Dezembro de 2007, para a categoria 
de Assistentes Administrativos — Monitores dos Espaços Internet, e o 
vencimento correspondente ao índice 128, com:

Ana Margarida Domingues Pinho.
Carla Alexandra Fernandes Rodrigues.
Daniela Alexandra Martins Pereira.
Francisco José Matos da Silva.
Helena Sofia Gonçalves Tavares.
Nicolas Ferreira Coutinho.
Sónia Margarida da Silva Tavares.
9 de Janeiro de 2008. — O Presidente da Câmara, Manuel da Silva 

Soares.
2611080722 

 Aviso n.º 1878/2008
Para os devidos efeitos se torna público que foi celebrado o contrato 

de trabalho a termo resolutivo certo, nos termos do artigo 128º e se-
guintes do Código do Trabalho, com as especificidades constantes da 
Lei n.º 23/2004, pelo prazo de um ano, eventualmente renovável, com 
efeitos a partir do dia 7 de Janeiro de 2008, para a categoria de Mecâni-
co — Pessoal Operário Altamente Qualificado, com Filipe Manuel dos 
Santos Ferreira e com o vencimento correspondente ao índice 189.

10 de Janeiro de 2008. — O Presidente da Câmara, Manuel da Silva 
Soares.

2611080747 

  

 CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
Aviso n.º 1879/2008

Rectificação ao PDM de Silves
Maria Isabel Fernandes da Silva Soares, Presidente da Câmara Munici-

pal de Silves, ao abrigo da alínea b) do nº3 do artigo 53º da lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela lei n.º 5A/2002, de 
11 de Janeiro e nos termos do alínea d) do n.º 4 do artigo 148º do Decreto-
-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro na redacção dada pelo Decreto -Lei 
n.º 316/07, de 19 de Setembro, faz saber que a Assembleia Municipal de 
Silves em sessão ordinária de 20 de Dezembro de 2007, deliberou aprovar 
por unanimidade, a proposta da Câmara Municipal referente à compati-
bilização das cartas de ordenamento e de condicionantes às escalas 1:25 
000 e 1:10 000 do PDM de Silves relativamente:

 - Ao “núcleo urbano” de Armação de Pêra na freguesia de Armação 
de Pêra;

 - Ao “núcleo urbano” da Arrochela na freguesia de Silves;
 - Ao “espaço urbano de edificação dispersa” da Pedreira na freguesia 

de Silves;
 - Ao “espaço urbano de edificação dispersa” de Silves -Gare na fre-

guesia de Silves;
 - Ao “espaço urbano de edificação dispersa” de Vales de Pêra na 

freguesia de Pêra.

Trata -se de rectificações enquadráveis na alínea c) do nº1 do artigo 97.
º -A do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro na redacção dada pelo 
Decreto -Lei n.º 316/07, de 19 de Setembro, norteadas pelo propósito 
de proceder a acertos cartográficos determinados por incorrecções na 
transposição de escalas, bem como discrepâncias entre plantas de con-
dicionantes e ordenamento do PDM.

Nos termos da alínea d) do n.º 4 do artigo 148º do Decreto -Lei 
n.º 380/99, de 22 de Setembro na redacção dada pelo Decreto -lei 
n.º 316/07, de 19 de Setembro, publicam -se em anexo a este aviso, 
plantas de condicionantes e ordenamento do PDM de Silves.

27 de Dezembro de 2007. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel 
Fernandes da Silva Soares.   
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 Aviso n.º 1880/2008
Maria Isabel Fernandes da Silva Soares, Presidente da Câmara Mu-

nicipal de Silves, ao abrigo da alínea b) do n.º 3 do artigo 53.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela 
Lei n.º 5A/2002, de 11 de Janeiro e nos termos do alínea d) do n.º 4 do 
artigo 148.º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro na redacção 
dada pelo Decreto -Lei n.º 316/07, de 19 de Setembro, faz saber que a 
Assembleia Municipal de Silves em sessão ordinária de 26 de Abril de 
2006, deliberou aprovar por unanimidade, a proposta da Câmara Mu-
nicipal relativa à compatibilização da cartografia às escalas 1:25 000 e 
1:10 000 do PDM de Silves relativamente ao “espaço urbano de edifi-
cação dispersa” do Corgo, freguesia de S. Bartolomeu de Messines.

Trata -se de rectificação enquadrável na alínea c) do n.º 1 do arti-
go 97 -A do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro na redacção 
dada pelo Decreto -Lei n.º 316/07, de 19 de Setembro, norteadas pelo 
propósito de proceder a acertos cartográficos determinados por incorrec-
ções na transposição de escalas, bem como discrepâncias entre plantas 
de condicionantes e ordenamento do PDM.

Nos termos da alínea d) do n.º 4 do artigo 148.º do Decreto -Lei n.º 380/99, 
de 22 de Setembro na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 316/07, de 19 de 
Setembro, publicam -se em anexo a este aviso, plantas de condicionantes 
e ordenamento do PDM de Silves.

27 de Dezembro de 2007. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel 
Fernandes da Silva Soares. 

  




