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Dias, Técnico Superior do mapa de pessoal do Município de Elvas, 
no cargo de Chefe de Divisão Financeira e de Desenvolvimento, 
com efeitos a 1 de dezembro de 2014, cuja nota curricular vai anexa 
ao presente despacho para efeitos da sua publicação no Diário da 
República nos termos legais;

— Ainda nos termos dos n.os 10 e 13 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, conjugado com o disposto no artigo 23.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, o provimento é feito por urgente conve-
niência de serviço, com efeito a partir da data do presente despacho 
de nomeação.

Nota Curricular
Nome: Paulo Jorge Gomes Dias
Data de Nascimento: 16 de dezembro de 1970
Habilitações Académicas:
Licenciatura em Economia
Pós -Graduação em Gestão da qualidade dos Serviços Municipais 

e Freguesias

Competências teórico -práticas adquiridas e conferidas por certi-
ficados de formação profissional e de participação em congressos, 
seminários, conferências e jornadas na área a que se candidatou.

Atividade Profissional:
— De outubro de 1996 a outubro de 1997 Técnico Superior Esta-

giário do Gabinete de Estudos e Planeamento Assessoria Económi-
ca — financeira do Município de Elvas;

— De novembro de 1997 a julho de 1998 Técnico Superior de 
2.ª Classe Economista do Município de Elvas;

— De agosto de 1998 a julho 2005 Chefe da Divisão de Adminis-
tração Geral e Financeira com funções de chefia e coordenação na 
área administrativa e financeira no Município de Elvas;

— Desde agosto de 1998 Delegado concelhio da IGAC Inspeção-
-Geral das Atividades Culturais;

— Desde agosto de 1998 Juiz de Execuções Fiscais do Município 
de Elvas;

— Desde agosto de 1998 Notário Privativo do Município de Elvas;
— Desde janeiro de 1999 Oficial Público do Município de Elvas;
— Desde janeiro de 1999 Consultor financeiro da Associação 

Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de 
Elvas — APPACDM de Elvas;

— Desde agosto de 2005 nomeado Diretor do Departamento de 
Admi nistração Geral e Financeiro, com funções de chefia e coor-
denação na área administrativa e financeira do Município de Elvas;

— Desde janeiro de 2010 nomeado Diretor do Departamento Finan-
ceiro e Desenvolvimento com funções de chefia e coordenação na área 
financeira e Desenvolvimento do Município de Elvas.»

(Isento do visto do Tribunal de Contas.)
8 de janeiro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, Nuno 

Miguel Fernandes Mocinha.
308351005 

 MUNICÍPIO DE LISBOA

Aviso n.º 1015/2015

Suspensão Parcial do Plano de Pormenor das Amoreiras,
na Área Correspondente à Unidade

de Execução 1, Com Estabelecimento de Medidas Preventivas

Município de Lisboa
Para os efeitos estabelecidos na alínea f) do n.º 4 do artigo 148.º do 

decreto -lei n.º 380/99 de 22 de setembro, com as alterações introduzidas e 
na sua redação atual, publica -se em anexo ao presente aviso, a Suspensão 
Parcial do Plano de Pormenor das Amoreiras.

Torna -se público que a referida suspensão foi aprovada por delibera-
ção tomada na 28.ª sessão extraordinária da 47.ª reunião da Assembleia 
Municipal de Lisboa, realizada no dia 4 de novembro de 2014, mediante 
a proposta n.º 592/CM/2014 apresentada pela Câmara Municipal, em 
conformidade com o estabelecido na alínea b) do n.º 2 do artigo 100.º 
do mesmo diploma.

A referida deliberação da Assembleia Municipal, consubstancia a 
proposta de suspensão parcial e é acompanhada do parecer da 3.ª Co-
missão Permanente, do extrato da planta de implantação e do relatório 

de fundamentação, e vigora pelo prazo de dois anos a contar da data da 
sua publicação no Diário da República, prorrogável por mais um ano, 
caducando com a entrada em vigor da Alteração ao Plano de Pormenor 
das Amoreiras.

A suspensão parcial do Plano de Pormenor das Amoreiras implica 
o estabelecimento de Medidas Preventivas, nos termos do n.º 8 do ar-
tigo 100.º, cujo texto se publica em anexo ao presente aviso. Nos termos 
do disposto nos n.os 4 e 7 do artigo 100.º, a proposta de suspensão e a 
adoção de medidas preventivas são objeto de parecer da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, 
nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 109.º do mesmo diploma legal, pelo 
que foi emitido parecer favorável.

Para a área territorial sobre a qual incide a suspensão parcial é suspenso 
o Plano de Pormenor das Amoreiras em vigor, e estabelecidas medidas 
preventivas, estando disponíveis para consulta no portal de Urbanismo 
da Câmara Municipal de Lisboa, na Secção Planeamento Urbano, no 
caminho http://www.cm -lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento -urbano, 
e no Centro de Informação Urbana de Lisboa (CIUL), sito no Picoas 
Plaza, a Rua do Viriato n.º 13 a n.º 17, — Centro de Documentação, 
sito no Edifício Central da CML, no Campo Grande, n.º 25, 1.º F, nos 
termos do artigo 83.º -A do citado Regime Jurídico dos Instrumentos 
de Gestão Territorial.

9 de janeiro de 2015. — O Diretor Municipal, Jorge Catarino Tavares 
(subdelegação de competências — Despacho n.º 82/P/2014, publicado 
no 1.º Suplemento ao Boletim Municipal n.º 1060, de 12 de junho de 
2014).

Deliberação
A Assembleia Municipal de Lisboa, através da Deliberação 

n.º 281/AML/2014, tomada na sua 28.ª sessão extraordinária da 47.ª reu-
nião, realizada no dia 4 de novembro de 2014, aprovou por maioria a 
Proposta n.º 592/CM/2014, relativa à suspensão parcial do Plano de Por-
menor das Amoreiras, na área correspondente à Unidade de Execução 1, 
com estabelecimento de medidas preventivas, nos termos das disposições 
conjugadas da alínea b) do n.º 2, dos n.os 3, 7 e 8 do artigo 100.º e dos 
n.os 2, 4, e 6 do artigo 107.º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, 
na sua redação atual e, ao abrigo da alínea r) do n.º 1 do artigo 25.º da 
Lei.º 75/2013 de 12 de setembro, com votos favor (PS/ PNPN/ 5 IND) 
votos contra (BE/PAN) e votos de Abstenção (PSD/ PCP/ CDS -PP/ 
PEV/ MPT/ 1 DM IND).

O Diretor Municipal, Jorge Catarino Tavares (subdelegação de com-
petências — Despacho n.º 82/P/2014, publicado no 1.º Suplemento ao 
Boletim Municipal n.º 1060, de 12 de junho de 2014).

Texto das Medidas Preventivas estabelecidas por motivo 
da suspensão parcial do Plano de Pormenor das Amo-
reiras, na área correspondente à Unidade de Execução 1.

Artigo 1.º
Objetivo

As Medidas Preventivas são estabelecidas para garantir as condições 
necessárias ao correto ordenamento do território na área correspondente 
à Unidade de Execução 1 (U.E. 1).

Artigo 2.º
Âmbito territorial

Fica sujeita a Medidas Preventivas a área delimitada na planta anexa, 
que inclui a totalidade da Unidade de Execução 1 (U.E. 1) do Plano de 
Pormenor das Amoreiras.

Artigo 3.º
Âmbito material

As Medidas Preventivas consistem na suspensão do Plano de Por-
menor das Amoreiras na área correspondente à Unidade de Execução 1 
(U.E. 1) e aplicação do ordenamento e das respetivas disposições pre-
vistas no Plano Diretor Municipal de Lisboa (PDML) em vigor para os 
espaços a consolidar centrais e residenciais, em polaridades urbanas 
(POLU), designadamente os artigos 58.º a 60.º e 73.º a 79.º, todos do 
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Lisboa.

Artigo 4.º
Entrada em vigor e âmbito temporal

1 — As Medidas Preventivas entram em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação no «Diário da República» e caducam com a entrada em 
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vigor da Alteração ao Plano de Pormenor das Amoreiras, tendo como 
limite máximo dois anos, prorrogável por mais um, conforme disposto 
no n.º 1 do artigo 112.º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de setembro.

2 — Durante o prazo de vigência referido no número anterior, fica 
suspenso o Plano de Pormenor das Amoreiras na área abrangida pelas 
medidas preventivas, por força do n.º 3 do artigo 100.º do Decreto -Lei 
n.º 380/99, de 22 de setembro, na redação conferida pelo Decreto -Lei 
n.º 316/2007, de 19 de setembro.

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

27626 — http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_com_a_delimitação_da_área_a_sujeitar_a_MP_27626_1.jpg
608385026 

 MUNICÍPIO DE LOURES

Aviso n.º 1016/2015

Notificação ao trabalhador Ruben Ribeiro Simões
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 214.º da Lei Geral do Tra-

balho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, fica por este meio notificado Ruben Ribeiro Simões, assistente 
operacional, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Loures, 
cujo paradeiro é desconhecido e com última morada conhecida na Rua 
João Abel Manta, n.º 13 -C — R/C, 2670 -528 Loures, de que contra si se 
encontra pendente o processo disciplinar n.º 12/PDI/2014, a correr seus 
trâmites nos serviços da Câmara Municipal de Loures, sendo igualmente 
por esta via citado para apresentar a sua defesa no prazo de 30 dias úteis 
contados da data de publicação do presente aviso, podendo, no referido 
prazo, consultar o processo por si ou por advogado constituído, no 
1.º piso do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, sito 
na Rua Ilha da Madeira, n.º 4 — 2674 -501 Loures.

5 de janeiro de 2015. — O Instrutor, Fernando Manuel Silva Vicente.
308352594 

 MUNICÍPIO DA LOURINHÃ

Aviso (extrato) n.º 1017/2015

Cessação de Comissão de Serviço
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20/06, torna -se público que em 24/10/2014 cessou a 
comissão de serviço da dirigente intermédia de 2.º grau responsável pela 
Divisão de Intervenção Social e Cultural, Maria Conceição Veríssimo 
Franco, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15/01, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22/12, 
conjugado com o artigo 18.º da Lei n.º 49/2012, de 29/08, por força da 
extinção da respetiva unidade orgânica.

Mais se torna público que por meu despacho de 23/10/2014, e de 
acordo com o disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15/01, na 
redação atual, conjugado com o artigo 19.º da Lei n.º 49/2012, de 29/08, 
nomeei em regime de substituição por urgente conveniência de ser-
viço, Maria Conceição Veríssimo Franco, como dirigente intermédia de 
2.º grau — Chefe da Divisão de Educação e Intervenção Sociocultural, 
com efeitos a 25/10/2014 inclusive.

05 de janeiro de 2015. — O Presidente da Câmara, João Duarte 
Anastácio de Carvalho.

308340346 

 Aviso (extrato) n.º 1018/2015

Cessação de Comissão de Serviço

Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20/06, torna -se público que por meu despacho de 
23/10/2014, emitido ao abrigo da alínea c) e do ponto iv) da alínea e), 
ambas do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15/01, na redação que 
lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22/12, conjugado com o artigo 18.º 
da Lei n.º 49/2012, de 29/08, cessei a comissão de serviço do dirigente 
intermédio de 3.º grau, Luís Filipe Martins Gomes, responsável pela 
Coordenação de Planeamento, com efeitos a 24/10/2014.

Mais se torna público que pelo mesmo despacho, e em conformidade 
com o disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15/01, na redação 
atual, conjugado com o artigo 19.º da Lei n.º 49/2012, de 29/08, nomeei 
em regime de substituição por urgente conveniência de serviço, Luís 
Filipe Martins Gomes como dirigente intermédio de 2.º grau — Chefe 
da Divisão de Ordenamento do Território, Urbanismo e Atividades 
Económicas, com efeitos a 25/10/2014 inclusive.

05 de janeiro de 2015. — O Presidente da Câmara, João Duarte 
Anastácio de Carvalho.

308340305 

 Aviso (extrato) n.º 1019/2015

Homologação de lista de ordenação final de candidatos aprovados
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual, torno público que foi 
homologada por meu despacho da presente data, a lista de ordenação 
final de candidatos aprovados no:

— Procedimento concursal comum para constituição de relação jurí-
dica de emprego público por tempo indeterminado — 1 posto de trabalho 
da carreira/ categoria de Assistente Operacional (mecânico) para a Divi-
são de Serviços Operacionais, aberto pelo Aviso n.º 8432/2014, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 138, Parte H — Autarquias Locais, 
de 21/junho/2014 — Referência C.

A referida lista encontra -se publicitada na página eletrónica do Mu-
nicípio da Lourinhã (www.cm -lourinha.pt) e afixada junto à Secção 
do Balcão do Munícipe, no rés -do -chão do edifício dos Paços deste 
município, sito na Praça José Máximo da Costa, Lourinhã.

08 de janeiro de 2015. — O Presidente da Câmara, João Duarte 
Anastácio de Carvalho.

308350211 

 MUNICÍPIO DE MAFRA

Aviso n.º 1020/2015
Hélder António Guerra de Sousa Silva, Presidente da Câmara Mu-

nicipal de Mafra, torna público que a Câmara Municipal de Mafra, em 
reunião de 9 de janeiro corrente, deliberou, por unanimidade, concordar 
com o projeto de Alteração da Tabela de Taxas do Município de Mafra, 
nos termos do quadro seguinte: 

Artigo Descrição Valor
da taxa

Artigo 12.º Feiras de levante
1 Lugares de terrado

1.1 Reservados nas feiras (por m2/dia) . . . . . . . . € 1,00

 Mantêm -se os valores das taxas não indicados no quadro anterior.
O processo inclui a respetiva fundamentação económico -financeira, 

disponível, para consulta na página eletrónica desta Autarquia, em 
www.cm -mafra.pt e nas suas instalações, dentro do horário de aten-
dimento (de segunda a sexta -feira, das 9,00 h às 17,00 h).

Foi ainda deliberado que seja promovida a apreciação pública, nos 
termos do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo 
(Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, com as alterações introdu-
zidas pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 21 de janeiro e pela Lei n.º 30/2008, 
de 10 de julho), podendo os interessados, no prazo de 30 dias a partir da 
data da publicação no Diário da República, consultar o referido projeto 
na Área de Atendimento Geral, sita no piso 0 do Edifício dos Paços do 
Município, em Mafra, durante o horário de atendimento (de segunda 
a sexta -feira, das 9,00 horas às 17,00 horas), e apresentar eventuais 
sugestões sobre o mesmo, que deverão ser formuladas por escrito até ao 
final do mencionado período, em requerimento dirigido ao Presidente 
da Câmara Municipal.

Para constar e produzir efeitos legais se publica este aviso na 2.ª série 
do Diário da República e outros de igual teor, que vão ser afixados nos 
lugares públicos de estilo.

12 de janeiro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, Hélder 
António Guerra de Sousa Silva.

208366453 


