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mento Urbano (http://www.cm -lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-
-urbano/unidades -de -execucao), ou nos locais a seguir identificados:

Junta de Freguesia de Benfica, sita na Av. Gomes Pereira n.º 17, 
1549 -019 Lisboa;

Centro de Informação Urbana de Lisboa (CIUL), sito no Picoas Plaza, 
na 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.

As reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento 
devem ser formuladas por escrito, até ao termo do referido período e di-
rigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, utilizando, para o 
efeito, o impresso próprio que pode ser obtido nos locais acima referidos 
ou no sítio eletrónico da Câmara Municipal de Lisboa (http://www.cm-
-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento -urbano/unidades -de -execucao), 
e deverão ser entregues por via eletrónica, através do endereço eletró-
nico dmu.dp.dpt@cm -lisboa.pt ou apresentadas presencialmente nos 
seguintes locais:

Loja Lisboa — Alcântara, sita na Rua da Cozinha Económica, 
36A — loja E, com acesso também pela R. de Cascais, junto ao Pingo 
Doce;

Loja Lisboa — Baixa, sita na Rua Nova do Almada, 2 — 3.º;
Loja Lisboa — Lumiar, sita na Rua Manuel Marques, 6H, Edifício 

Odense — Lumiar;
Loja Lisboa — Entrecampos, sita no Edifício Central do Município, 

Campo Grande, 25;
Loja Lisboa — Marvila, sita na Loja do Cidadão de Marvila, Centro 

Comercial Pingo Doce da Bela Vista, Av. Santo Condestável, lote 8 — 
loja 34.

4 de janeiro de 2017. — O Diretor do Departamento de Planeamento, 
Paulo Prazeres Pais.

310158642 

 Aviso n.º 725/2017

Abertura do período de divulgação pública
da proposta de alteração simplificada do plano de urbanização

da Avenida da Liberdade e zona envolvente (PUALZE)
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 1 do 
artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (Regime Jurídico das 
Autarquias Locais) e do n.º 4 do artigo 123.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, 
de 14 de maio, que aprovou a revisão do Regime Jurídico dos Instru-
mentos de Gestão Territorial, a Câmara Municipal de Lisboa, em reu-
nião pública de 21 de dezembro de 2016, de acordo com a deliberação 
n.º 778/CM/2016, determinou dar início ao procedimento de Alteração 
Simplificada do Plano de Urbanização da Avenida da Liberdade e Zona 
Envolvente (PUALZE).

Torna -se ainda público que, nos termos do mencionado n.º 4 do ar-
tigo 123.º e da alínea a) do n.º 4 do artigo 191.º do citado Regime Jurí-
dico dos Instrumentos de Gestão Territorial, terá início no 5.º (quinto) dia, 
após a publicação do presente Aviso no Diário da República, 2.ª série, um 
período de 15 dias úteis, para formulação de reclamações, observações ou 
sugestões por qualquer interessado sobre quaisquer questões que possam 
ser consideradas no âmbito do procedimento de alteração do plano.

Durante o mencionado período de divulgação pública, os interessados 
poderão consultar a Proposta de Plano e demais documentação no sítio 
eletrónico da Câmara Municipal de Lisboa, na Secção Planeamento 
Urbano (http://www.cm -lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento -urbano/
planos -com -termos -de -referencia -aprovados) ou nos locais a seguir 
identificados:

Centro de Informação Urbana de Lisboa (CIUL), sito no Picoas Plaza, 
na Rua do Viriato n.º 13 a n.º 17;

Centro de Documentação, sito no Edifício Central do Município, no 
Campo Grande, n.º 25, Piso 1.º F;

Junta de Freguesia de Santo António, sita na Calçada do Moinho de 
Vento n.º 3,

Junta de Freguesia de Arroios sita no Largo do Intendente Pina Ma-
nique n.º 27,

Junta de Freguesia de Santa Maria Maior localizada na rua dos Fan-
queiros n.º 170.

A formulação de sugestões, bem como a apresentação de informações, 
deverão ser feitas por escrito, até ao termo do referido período e dirigidas 
ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, utilizando, para o efeito, 
o impresso próprio que pode ser obtido nos locais acima referidos ou no 
sítio eletrónico da Câmara Municipal de Lisboa (http://www.cm -lisboa.

pt/viver/urbanismo), e deverão ser entregues por via eletrónica, através 
do endereço eletrónico dmu.dp.dpt@cm -lisboa.pt ou apresentadas pre-
sencialmente nos seguintes locais:

Loja Lisboa — Alcântara, sita na Rua da Cozinha Económica, 
36A — loja E, com acesso também pela R. de Cascais, junto ao Pingo Doce;

Loja Lisboa — Baixa, sita na Rua Nova do Almada, 2 — 3.º;
Loja Lisboa — Lumiar, sita na Rua Manuel Marques, 6H, Edifício 

Odense — Lumiar;
Loja Lisboa — Entrecampos, sita no Edifício Central do Município, 

Campo Grande, 25;
Loja Lisboa — Marvila, sita na Loja do Cidadão de Marvila, Centro 

Comercial Pingo Doce da Bela Vista, Av. Santo Condestável, lote 8 — 
loja 34.

5 de janeiro de 2017. — O Diretor do Departamento de Planeamento, 
Paulo Prazeres Pais.

Deliberação
Através da Deliberação n.º 778/CM/2016, de 21 de dezembro de 2016, 

a Câmara Municipal de Lisboa aprovou, por maioria, com votos a favor 
(7 PS e 2 Independentes), votos contra (1 CDS/PP) e abstenções (2 PPD/
PSD e 2 PCP), a abertura de um período de divulgação pública da pro-
posta de Alteração Simplificada do Plano de Urbanização da Avenida da 
Liberdade e Zona Envolvente (PUALZE), ao abrigo do disposto no n.º 3 e 
n.º 4 do artigo 123.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que apro-
vou a revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.

5 de janeiro de 2017. — O Diretor do Departamento de Planeamento, 
Paulo Prazeres Pais.

610159209 

 Aviso n.º 726/2017

Abertura do Período de Discussão Pública

Alteração do Plano de Pormenor 3 — Zona Sul, 
Avenida do Marechal Gomes da Costa

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, nos termos do n.º 1 do artigo 56.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (Regime Jurídico das Autarquias 
Locais) e do n.º 1 do artigo 89.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de 
maio, que aprovou a revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial, que a Câmara Municipal de Lisboa, em reunião pú-
blica de 21 de dezembro de 2016, de acordo com a deliberação n.º 779/
CM/2016, deliberou proceder à abertura do período de Discussão Pública 
da Proposta de Alteração do Plano de Pormenor 3 — Zona Sul, Avenida 
Marechal Gomes da Costa.

Torna -se ainda público que, nos termos do n.º 2 do artigo 89.º e 
da alínea a) do n.º 4 do artigo 191.º do citado Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial, terá início no 5.º (quinto) dia, após 
a publicação do presente Aviso no Diário da República, 2.ª série, um 
período de 20 dias úteis, para formulação de reclamações, observações 
ou sugestões por qualquer interessado sobre quaisquer questões que 
possam ser consideradas no âmbito do procedimento de alteração do 
plano, e que, durante o decurso do mesmo, será realizada, no mínimo, 
uma sessão pública de apresentação da proposta a anunciar no sítio 
eletrónico da Câmara Municipal de Lisboa.

Durante o mencionado período de discussão pública, os interessados 
poderão consultar a Proposta de Plano e demais documentação no sítio 
eletrónico da Câmara Municipal de Lisboa, na Secção Planeamento 
Urbano (http://www.cm -lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento -urbano/
planos -com -termos -de -referencia -aprovados) ou nos locais a seguir 
identificados:

Centro de Informação Urbana de Lisboa (CIUL), sito no Picoas Plaza, 
na Rua do Viriato n.º 13 a n.º 17;

Centro de Documentação, sito no Edifício Central do Município, no 
Campo Grande, n.º 25, Piso 1.º F;

Junta de Freguesia do Parque das Nações, sita na Alameda dos Ocea-
nos, Lote 04.48.01A — Loja N.

A formulação de reclamações, observações ou sugestões, deverão 
ser feitas por escrito, até ao termo do referido período e dirigidas ao 
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, utilizando, para o efeito, o 
impresso próprio que pode ser obtido nos locais acima referidos ou no 
sítio eletrónico da Câmara Municipal de Lisboa (http://www.cm -lisboa.
pt/viver/urbanismo), e deverão ser entregues por via eletrónica, através 
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do endereço eletrónico dmu.dp.dpt@cm -lisboa.pt ou apresentadas pre-
sencialmente nos seguintes locais:

Loja Lisboa — Alcântara, sita na Rua da Cozinha Económica, 
36A — loja E, com acesso também pela R. de Cascais, junto ao Pingo 
Doce;

Loja Lisboa — Baixa, sita na Rua Nova do Almada, 2 — 3.º;
Loja Lisboa — Lumiar, sita na Rua Manuel Marques, 6H, Edifício 

Odense — Lumiar;
Loja Lisboa — Entrecampos, sita no Edifício Central do Município, 

Campo Grande, 25;
Loja Lisboa — Marvila, sita na Loja do Cidadão de Marvila, Centro 

Comercial Pingo Doce da Bela Vista, Av. Santo Condestável, lote 8 — 
loja 34.

5 de janeiro de 2017. — O Diretor do Departamento de Planeamento, 
Paulo Prazeres Pais.

Deliberação
Através da Deliberação n.º 779/CM/2016, de 21 de dezembro de 

2016, a Câmara Municipal de Lisboa aprovou, aprovou, por maioria, 
com votos a favor (7 PS e 2 Independentes) e votos contra (2 PPD/PSD 
e 2PCP), a abertura do período de discussão pública da Alteração ao 
Plano de Pormenor 3 — Zona Sul, Avenida Marechal Gomes da Costa, 
ao abrigo do disposto no n.º 1 e no n.º 2 do artigo 89.º, conjugado com 
o n.º 1 do artigo 119.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que 
aprovou a revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial.

5 de janeiro de 2017. — O Diretor do Departamento de Planeamento, 
Paulo Prazeres Pais.

610164303 

 MUNICÍPIO DE LOULÉ

Aviso n.º 727/2017
Ana Isabel Encarnação Carvalho Machado, com competências de-

legadas em 21/10/2013, em cumprimento do disposto no artigo 4.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna público que na sequência do 
procedimento concursal n.º 05/2015, para constituição de reservas de re-
crutamento na categoria de assistente operacional da carreira de assistente 
operacional, em regime de contrato de trabalho em funções públicas, 
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 226, de 
18/11/2015, foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com os trabalhadores Carlos Manuel Sousa 
Martins, Ernesto Venâncio Guerreiro, Leonel Carmo Martins Afonso, Ro-
gério Manuel Piedade Cavaco, André Filipe Farrajota Pintassilgo, Mauro 
Jorge Marques, António Manuel Farias Gonçalves, Álvaro José Baptista 
Santos, Denise Helena Gonçalves Verónica, Fábio Manuel Silva Duarte, 
Maria Josefa Silva Garrocho, Tiago Manuel Ataíde Martins, Francisco 
Nuno Sousa Goucha Jorge, Bráulio Jorge Leal Estevens, Carina Viegas 
Gomes, Cristiano Oliveira Silva, João Cláudio Gonçalves Gregório, com 
início a 02/12/2016, Florival Pedro Guerreiro, com início a 09/12/2016 e 
Joaquim Carlos Rodrigues Borges, com início a 19/12/2016, na categoria 
de assistente operacional da carreira de assistente operacional, 1.ª posição 
remuneratória, nível remuneratório 1.

22 de dezembro de 2016. — A Vereadora, Ana Isabel Encarnação 
Carvalho Machado.

310164693 

 Aviso n.º 728/2017
Ana Isabel Encarnação Carvalho Machado, com competências de-

legadas em 21/10/2013, em cumprimento do disposto no artigo 4.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna público que na sequência 
do procedimento concursal n.º 06/2015, para constituição de reservas 
de recrutamento na categoria de assistente operacional da carreira de 
assistente operacional, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 226, de 18/11/2015, foram celebrados contratos de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado com os trabalhadores Igor 
Chistol, Milton Deus Belchior, Pedro Jorge Rocha Caetano e Vyacheslav 
Portnyahina, com início a 02/12/2016, na categoria de assistente opera-
cional da carreira de assistente operacional, 1.ª posição remuneratória, 
nível remuneratório 1.

22 de dezembro de 2016. — A Vereadora, Ana Isabel Encarnação 
Carvalho Machado.

310164847 

 Aviso n.º 729/2017
Ana Isabel Encarnação Carvalho Machado, com competências de-

legadas em 21/10/2013, em cumprimento do disposto no artigo 4.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna público que na sequência 
do procedimento concursal n.º 07/2015, para constituição de reservas 
de recrutamento na categoria de assistente operacional da carreira de 
assistente operacional, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 226, de 18/11/2015, foram celebrados contratos de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado com os trabalhadores Luís 
Manuel Silva, Susana Isabel Martins Inácio, Francisco Frederico Pra-
tas Pintassilgo, Luís Manuel Silva Longo, com início a 02/12/2016 e 
Márcio Fidalgo Jerónimo, Thierry Laurent Guerreiro Custódio, André 
Filipe Conceição Guerreiro, Ricardo Filipe Gomes Costa, Valter Manuel 
Estevens Medeiros, Desidério José Cristina Serafim, João José Oliveira 
D’Ávila Costa, Carina Sofia Sousa Batista, Sofia Alexandra Encarnação 
Gonçalves Cativo, Hugo André Silva Tavares Guerreiro e Paulo Miguel 
Horta Rodrigues, com início a 15/12/2016, na categoria de assistente 
operacional da carreira de assistente operacional, 1.ª posição remune-
ratória, nível remuneratório 1.

22 de dezembro de 2016. — A Vereadora, Ana Isabel Encarnação 
Carvalho Machado.

310164903 

 MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

Aviso n.º 730/2017
Dr. Guilherme Manuel Lopes Pinto, Presidente da Câmara Municipal 

de Matosinhos, faz público que:
Por despacho de 29 de dezembro de 2016, do Vereador do Pelouro 

dos Recursos Humanos, com competências delegadas, Prof. António 
Correia Pinto, foi determinado celebrar contrato de trabalho por tempo 
indeterminado, para o exercício de funções públicas na carreira e ca-
tegoria de Técnico Superior, para a 2.ª posição remuneratória, nível 
15 da tabela única, com Luís Filipe Bessa Mar Silva, com efeitos a 
partir de 30 de dezembro de 2016. O trabalhador ficará sujeito a um 
período experimental nos termos do artigo 49.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
conjugado com o artigo 1.º do Regulamento de extensão n.º 1 -A/2010, 
de 2 de março.

04/01/2017. — O Presidente da Câmara, Dr. Guilherme Pinto.
310149132 

 MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Aviso (extrato) n.º 731/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, e no n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, torna -se público que foi determinada a consolidação da 
mobilidade na categoria do trabalhador Victor Manuel Albuquerque Melo 
Cabral, assistente operacional, com efeitos a 1 de janeiro de 2017.

3 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara, Mário João Ferreira 
da Silva Oliveira.

310150696 

 Aviso (extrato) n.º 732/2017

Lista Unitária de Ordenação Final
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Porta-

ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se pública a lista unitária de ordenação 
final do procedimento concursal n.º 1/2016, para o preenchimento de um 
posto de trabalho modalidade de relação de emprego público por tempo 
determinado, na categoria/carreira de Técnico Superior, na área de Gestão 
de Informática, nos termos do Aviso (extrato) n.º 7747/2016, publicitado na 
2.ª série do Diário da República, n.º 117, de 21 de junho de 2016, homolo-
gada por despacho do Presidente da Câmara, datado de 10 de janeiro de 2017.

Candidatos aprovados:
1.º Lugar — André Rafael Batista Mendes — 12,60 valores
10 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara, Mário João Fer-

reira da Silva Oliveira.
310165268 


