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Para cumprimento do estipulado na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, se faz público que, na sequência do meu
despacho de 13 de abril de 2018, no uso da competência que me foi,
delegada pelo Despacho n.º 14/DAC/GAOM, datado de 24 de outubro
de 2017, concretamente, no que se refere ao disposto na alínea a) do
n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12.09, e na sequência do procedimento concursal comum, para um lugar da categoria de Assistente
Técnico, para a DEASC, Ref.ª B, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, aberto através do aviso
n.º 8471/2017, publicado no Diário da República n.º 20, de 28 de julho
de 2017, contratei, Marco Paulo de Amaral Albuquerque, para a categoria
de Assistente Técnico, da carreira de Assistente Técnico, correspondente
à 1.ª posição remuneratória da categoria e ao nível remuneratório 5
da tabela remuneratória única, pelo montante pecuniário de 683,13 €
(seiscentos e oitenta e três euros e treze cêntimos), com efeitos a partir
de 13 de abril de 2018.
Para efeitos do estipulado nos artigos 45.º e 46.º da Lei n.º 35/2014
de 20 de junho, nomeio para júri do período experimental os seguintes
elementos: Presidente: Dr. Abel Lima Baptista, Chefe da Divisão de
Educação, Ação Social e Cultura. Vogais efetivos: Dr. Rui Pedro Rodrigues dos Santos, Técnico Superior e Dr.ª Rosália Sofia Santos Vigia
Polaco de Oliveira, Técnica Superior.
13 de abril de 2018. — A Vereadora, Ana Catarina Graça da Rocha.
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Aviso n.º 8375/2018
Para cumprimento do estipulado na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, se faz público que, na sequência do meu
despacho de 13 de abril de 2018, no uso da competência que me foi,
delegada pelo despacho n.º 14/DAC/GAOM, datado de 24 de outubro
de 2017, concretamente, no que se refere ao disposto na alínea a) do
n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12.09, e na sequência do procedimento concursal comum, para um lugar da categoria de Assistente
Operacional, para a DEASC, Ref.ª C, na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto através
do aviso n.º 8471/2017, publicado no Diário da República n.º 20, de 28
de julho de 2017, contratei, Mário de Sousa Sabença, para a categoria
de Assistente Operacional, da carreira de Assistente Operacional, correspondente à 1.ª posição remuneratória da categoria e ao nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única, pelo montante pecuniário
de 580,00 € (quinhentos e oitenta euros), com efeitos a partir de 13 de
abril de 2018.
Para efeitos do estipulado nos artigos 45.º e 46.º da Lei n.º 35/2014
de 20 de junho, nomeio para júri do período experimental os seguintes
elementos: Presidente: Dr. Abel Lima Baptista, Chefe da Divisão de
Educação, Ação Social Cultura. Vogais efetivos: Dr. Ricardo Manuel
Teixeira Batista, Técnico Superior e Dr.ª Rosália Sofia Santos Vigia
Polaco de Oliveira, Técnica Superior.
13 de abril de 2018. — A Vereadora, Ana Catarina Graça da Rocha.
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MUNICÍPIO DE LISBOA
Aviso n.º 8376/2018
Abertura do período de discussão pública
Operação de Reabilitação Urbana Sistemática
Campo Grande — Calvanas
Nos termos da subdelegação de competências conferida através do
Despacho n.º 125/P/2017, publicado no 1.º Suplemento Boletim Municipal n.º 1243, de 14 de dezembro de 2017, 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), do n.º 4 do artigo 17.º do Decreto-Lei
n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação (Regime Jurídico da Reabilitação Urbana), e do n.º 1 do artigo 89.º do Decreto-Lei
n.º 80/2015, de 14 de maio (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial), que a Câmara Municipal de Lisboa deliberou, em reunião de
7 de junho de 2018, proceder à abertura do período de Discussão Pública
do projeto de Operação de Reabilitação Urbana Sistemática Campo
Grande — Calvanas, nos termos da Proposta n.º 331/2018.
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 operação de
reabilitação urbana, 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 o projeto de Operação de Reabilitação Urbana e demais documentação no sítio eletrónico da Câmara Municipal de Lisboa,
na Secção Urbanismo (http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo) 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 Alvalade, sita na Rua Conde de Arnoso, n.º 5-B;
Junta de Freguesia do Lumiar, sita na Alameda das Linhas de Torres,
n.º 156.
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
do endereço eletrónico dmu.dru.dpr@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.
11 de junho de 2018. — O Diretor da Direção Municipal de Urbanismo, Jorge Catarino Tavares.
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MUNICÍPIO DA LOURINHÃ
Aviso (extrato) n.º 8377/2018
Celebração de contratos de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado — Divisão
de Ordenamento do Território, Urbanismo e Ambiente
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20/06, torno público que, na sequência de procedimento
concursal aberto pelo Aviso n.º 10488/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 176, Parte H — Autarquias Locais, de 12/setembro,
foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado a tempo inteiro para exercício de funções na carreira/
categoria de Técnico Superior (arquitetura), na Divisão de Ordenamento
do Território, Urbanismo e Ambiente com:
Ana Luísa da Silva Henriques e Bruno da Silva Corado Maurício,
posicionados na 2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 15
da respetiva tabela remuneratória única, para início de funções em
01/06/2018.
Os trabalhadores iniciaram nessa data período experimental com a
duração de 180 dias, com avaliação realizada por júri constituído para
o efeito:
Presidente: Luís Filipe Martins Gomes, Chefe da Divisão de Ordenamento do Território, Urbanismo e Ambiente.
Vogais Efetivos: Constantino Rodrigues Carvalho, Chefe da Divisão
de Administração Geral, que substitui o Presidente do júri nas suas faltas e impedimentos, e Cláudia Margarida Esteves Fernandes Loureiro,
Técnica Superior.
Vogais Suplentes: Cecília Gonçalves Santos Maurício, Técnica Superior, e Marina Isabel da Silva Pires, Técnica Superior.
5 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara, João Duarte Anastácio de Carvalho, Eng.
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