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neamento territorial e infraestruturas” e PoliSIG 2012 -Novos desafios” 
(2012); “Levantamento laser e modelação 3D aplicados ao património 
construído (2013)”; “Debate público sobre a estratégia nacional para a 
habitação?” e “PoliSIG 2014 -Tecnologia global -Celebração do GISday” 
(2014); “Caracterização do património edificado: conhecer para intervir” 
(2015); e “O contributo do planeamento do subsolo no desenvolvimento 
sustentável e resiliente das cidades” (2016). 4. Valorização curricular: 
participação em conferências, cursos, encontros, seminários e workshops 
sobre os temas “Autocad v.14 desenho tridimensional” (1998); “Geome-
dia profissional” (1999); “Geomedia profissional”, “IrasC”, “IrasB” e 
“Igeovec” (2000); “Desenvolvimento de aplicações gráficas utilizando 
a application visual basic e geomedia” (2001); “Geomedia webmap” 
(2002); “Geomedia professional 5.0 update” e “Geomedia professional 
5.1 advanced” (2003); “Geomedia grid 6.0” (2006); “Arcgis: Introduc-
tion to arcgis II”, “Arcgis spatial analist” e “Arcgis 3D analyst” (2007); 
“Arcgis 3D analyst” e “Levantamento laser e modelação 3D aplicado 
ao património construído” (2010); “Arcgis online” (2012); “Coaching 
orientado para a liderança e excelência”, “Veículos aéreos não tripulados 
para produção de informação geográfica” e “Python” (2013); “Equi-
pas de elevado desempenho e treinar a liderança”, “A tecnologia BIM 
no desenvolvimento de projetos”, “Building information modeling” 
(2014); “Do laser scanning ao BIM” (2015); “II Conferência nacional 
de geodecisão”, “19th AGILE international conference on geographic 
information science”, “Urban underground day”, “Contributo do pla-
neamento do subsolo no desenvolvimento sustentável e resiliente das 
cidades”, “ENIG -1.º Encontro nacional de infraestruturas de sistemas 
de informação geográfica”, “EUE 2016 -14.º Encontro de utilizadores 
ESRI” e “Território e sistema urbano -Desafios emergentes e novas 
respostas” (2016); e “Gestão da mobilidade” (2017).
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 MUNICÍPIO DE LISBOA

Declaração n.º 50/2017

Correção material do Plano Diretor Municipal de Lisboa
Nos termos da subdelegação de competências conferida através do 

Despacho n.º 3/DMU/2016, publicado no Boletim Municipal n.º 1169 
de 14 de julho de 2016, torna-se público que, nos termos do n.º 2 do 
artigo 122.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, a Câmara Munici-
pal de Lisboa deliberou, na sua reunião de 28 de junho de 2017, através da 
Deliberação n.º 438/CM/2017, aprovar a declaração de correção material 
do Plano Diretor Municipal de Lisboa, que se publica em anexo.

A referida Deliberação n.º 438/CM/2017 foi aprovada por maioria, 
com votos a favor (6 PS e 3 Independentes) e votos contra (1 PPD/PSD, 
1 CDS/PP e 2 PCP).

30 de junho de 2017. — O Diretor do Departamento de Planeamento, 
Paulo Prazeres Pais.

Declaração

Correção material do Plano Diretor Municipal de Lisboa
Nos termos do n.º 2 do artigo 122.º do Regime Jurídico dos Instru-

mentos de Gestão Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, 
de 14 de maio, declara-se que o Aviso n.º 11622/2012, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 168, de 30 de agosto de 2012, relativo 
à aprovação da Revisão do Plano Diretor Municipal de Lisboa, apre-
senta incorreções materiais na representação cartográfica, bem como no 
seu regulamento, que, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do mencionado 
artigo 122.º, se corrigem nos seguintes termos:

I — Na Planta de Ordenamento-Qualificação do Espaço Urbano, 
onde se representa a qualificação dos dois edifícios sitos, um na Rua 
das Janelas Verdes, n.os 106-112, tornejando com o Largo Dr. José de 
Figueiredo, n.os 7-9, e o outro, na Rua do Olival, n.º 13, tornejando para 
o Largo Doutor José de Figueiredo n.os 5, 5A e 5B, como Espaço Con-
solidado de Uso Especial de Equipamentos, deve representar-se como 
Espaço Consolidado Central e Residencial-Traçado Urbano A.

II — No Anexo III ao Regulamento — Lista de Bens da Carta Muni-
cipal do Património Edificado e Paisagístico, onde se lê:

«26.69 — Palacete/Rua das Janelas Verdes, 106 -112; Largo Dr. 
José de Figueiredo, 7-9
Escola Básica do 1.º Ciclo n.º 18: ver 26.69»

deve ler-se:

«26.69 — Palacete/Rua das Janelas Verdes, 106 -112; Largo Dr. 
José de Figueiredo, 7 -9

Antiga Escola Básica do 1.º Ciclo n.º 18: ver 26.69».

Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT 
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)

39747 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_Ordenamento_39747_1.jpg
39748 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_Ordenamento_39748_2.jpg
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 MUNICÍPIO DE LOURES

Aviso n.º 8209/2017

Contrato de Trabalho em Funções Públicas 
por Tempo Indeterminado

Para os devidos efeitos, torna -se pública a celebração de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a partir de 01 de 
junho de 2017, com Agostinho Duarte Lopes, António José da Silva Go-
mes Ferreira, António José Rocha dos Santos, António Monteiro Gomes 
Landim, Asdrúbal Paulo Silveira Baptista, Élio Vera Cruz Preto Paulo, 
Helder Filipe Baltazar Sousa, João Bernardo Costa Camisa, João Carlos 
Vicente Martins, João Francisco Simões Vitorino, Jorge Manuel Almeida 
Duarte, Mário Augusto da Silva Manco, Pedro Alexandre Delgado Imir, 
Pedro Manuel Coutinho da Silva, Rafael Saavedra Torres Magalhães, 
Sérgio de Oliveira Roque, na categoria de Assistente Operacional da 
carreira geral de Assistente Operacional, na 2.ª posição remuneratória 
e nível remuneratório 2 da Tabela Remuneratória Única, no seguimento 
do Aviso n.º 8036/2016, publicado em Diário da República, 2.ª série, 
n.º 121, de 27 de junho de 2016, com Sérgio Miguel Neves Cordeiro, 
na categoria de Assistente Operacional da carreira geral de Assistente 
Operacional, na 2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 2 da 
Tabela Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 8181/2016, 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 123, de 29 de junho 
de 2016 e com Ana Paula Amorim Pestana dos Santos na categoria de 
Assistente Operacional da carreira geral de Assistente Operacional, na 
2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 2 da Tabela Remune-
ratória Única, no seguimento do Aviso n.º 10195/2016, publicado em 
Diário da República, 2.ª série, n.º 157, de 17 de agosto de 2016, para 
constituição de vínculo de emprego público na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

29 de junho de 2017. — O Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos, Carlos Santos.
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 MUNICÍPIO DE MESÃO FRIO

Aviso n.º 8210/2017
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, conjugado com o artigo 33.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, faz -se público que, na sequência das deliberações da 
Câmara e Assembleia Municipal de Mesão Frio, tomadas em reunião 
realizada no dia 1 de junho de 2017 e em sessão realizada em 26 de junho 
de 2017, respetivamente, ao abrigo do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei 
n.º 209/2009, de 3 de setembro, se encontra aberto, pelo prazo de 10 
dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República, procedimento concursal comum com vista ao recrutamento 
de trabalhadores, tendente à celebração de contratos de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, para a ocupação de 14 postos 
de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal do Município 
de Mesão Frio, na carreira e categoria de assistente operacional, nos 
seguintes termos:

1 — Identificação da entidade que realiza o procedimento: Mu-
nicípio de Mesão Frio, pessoa coletiva n.º 506 840 328, com sede 
na Avenida Conselheiro José Maria Alpoim, 432, 5040 -310 Mesão 
Frio, correio eletrónico: geral@cm -mesaofrio.pt, e sítio da internet 
www.cm -mesaofrio.pt.

2 — Local onde as funções vão ser exercidas: área do Município de 
Mesão Frio.


