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PARTE H

 ASSOCIAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA DOS MUNICÍPIOS 
DAS TERRAS DO GRANDE LAGO ALQUEVA

Declaração de rectificação n.º 1483/2011
Rectifica -se o aviso n.º 15658/2011, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 152, de 9 de Agosto de 2011, que saiu com as seguintes 
inexactidões:

No n.º 11.1, onde se lê «Avaliação Curricular (AC), com uma pon-
deração de 55 %» deve ler -se «Avaliação Curricular (AC), com uma 
ponderação de 70 %»;

No n.º 11.2, onde se lê «uma ponderação de 55 %» deve ler  -se «uma 
ponderação de 70 %»;

No n.º 11.3, onde se lê «tendo uma ponderação de 45 % na valora-
ção final» deve ler -se «tendo uma ponderação de 30 % na valoração 
final»;

No n.º 11.4, onde se lê «CF = (AC ou PC × 55 %) + (EPS × 45 %)» 
deve ler -se «CF = (AC ou PC × 70 %) + (EPS × 30 %)».

12 de Setembro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, 
Dr. Norberto António Lopes Patinho.

305160018 

 MUNICÍPIO DE ÁGUEDA

Aviso (extracto) n.º 19605/2011

Lista dos candidatos admitidos e excluídos

Procedimento concursal comum de recrutamento 
de trabalhadores para ocupação de um posto de trabalho

para Técnico Superior, para a área de atendimento
Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3, do artigo 30.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011 de 6 de Abril, o júri notifica os candidatos ao procedi-
mento concursal comum acima identificado de que a respectiva lista 
de candidatos admitidos e excluídos se encontra disponível na página 
electrónica desta Câmara Municipal, em www.cm -agueda.pt, e será 
afixada no Serviço de Recursos Humanos e no Gabinete de Atendimento 
ao Munícipe.

Mais informa que, os candidatos excluídos dispõem do prazo de 
10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente Aviso, para, 
ao abrigo do artigo 100.º do Código do Procedimento Administrativo, 
se pronunciarem sobre a exclusão, utilizando obrigatoriamente para 
o efeito, o formulário tipo, disponível na mesma página electrónica 
acima referida.

21 de Setembro de 2011. — A Presidente do Júri, Dr.ª Ana Tomás.
305154527 

 Aviso n.º 19606/2011

Abertura do Procedimento de Classificação da Casa 
da Carapeteira como Imóvel 

de Interesse Municipal e da Respectiva Consulta Pública

Gil Nadais Resende da Fonseca, Presidente da Câmara Municipal de 
Águeda, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto na Lei 
n.º 107/2001, de 8 de Setembro, e no Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 
Outubro, que a Câmara Municipal de Águeda pretende proceder à clas-
sificação como Imóvel de Interesse Municipal da Casa da Carapeteira, 
sita na Praceta da Carapeteira, n.º 9, 3750 -176 Águeda, Freguesia de 
Águeda, Concelho de Águeda e Distrito de Aveiro, conforme delimitação 
constante na planta em anexo.

Mais faz saber que, em reunião do Executivo Municipal realizada 
no dia 1 de Setembro de 2011, a Câmara Municipal de Águeda delibe-
rou, por unanimidade, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 57.º do 
Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro, proceder à abertura do 
procedimento de classificação da Casa da Carapeteira como Imóvel de 
Interesse Municipal, atendendo a que se trata de um bem imóvel cuja 
protecção e valorização representa um valor cultural de significado 

predominante para o Município de Águeda, bem como da respectiva 
consulta pública (conforme estabelecido no n.º 2 do artigo 25.º do 
mesmo decreto -lei).

De igual modo se leva ao conhecimento do público em geral, e dos 
munícipes particularmente interessados que o período de consulta pública 
será de 30 dias úteis, contados a partir da data de publicação do aviso 
correspondente no Diário da República, durante o qual os elementos que 
instruem o processo, nomeadamente o requerimento inicial, a planta de 
localização e o parecer do Instituto de Gestão do Património Arquitec-
tónico e Arqueológico, I. P. (emitido em conformidade com o definido 
no n.º 2 do artigo 60.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro), 
estarão disponíveis para consulta de todos os interessados, no Gabinete 
de Atendimento ao Munícipe da Câmara Municipal de Águeda, sita na 
Praça do Município, em horário normal de serviço, das 9h00 às 16h30, 
de segunda a sexta -feira e na página electrónica da Câmara Municipal 
de Águeda. Todas as reclamações, observações ou sugestões deverão 
ser apresentadas por escrito, dirigidas ao Senhor Presidente da Câmara, 
com a identificação do assunto, devendo, igualmente, ser acompanhadas 
da identificação do Munícipe com a residência completa e o número de 
contribuinte. Poderão ainda ser remetidas para o endereço electrónico 
presidente.gilnadais@cm -agueda.pt.

22 de Setembro de 2011. — O Presidente da Câmara Municipal, Gil 
Nadais Resende da Fonseca.

205162562 

 MUNICÍPIO DE ALMADA

Edital n.º 915/2011
João José Cavalheiro Soares, Director do Departamento de Adminis-

tração e Finanças, em substituição, no uso dos poderes que me foram 
subdelegados pelo Sr. Director Municipal de Administração Geral, 
através do seu Despacho n.º 5/DMAG/2011, de 22 de Julho de 2011, 
torno público que:

A Câmara Municipal de Almada na sua reunião de 20 de Julho de 
2011, deliberou:

1 — “Determinar, nos termos dos n.os 1 e 2, do artigo 74.º, do 
Decreto -Lei n.º 380/99, de 22/09, com a redacção conferida pelo 
Decreto -Lei n.º 46/2009, de 20/02, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto -Lei n.º 181/2009, de 07/08, a elaboração do Plano de 
Urbanização de Almada Poente no prazo de 12 Meses (contados a 
partir da adjudicação dos trabalhos de elaboração da proposta de Plano 
e descontados, nomeadamente, os tempos relativos à apreciação dos 
trabalhos produzidos em cada fase, à discussão pública e, de uma 
forma geral, à tramitação administrativa do Processo) e de acordo 
com os Termos de Referência (anexo 1) que resultam do Estudo de 
Enquadramento Estratégico de Almada Poente — Cidade Aberta, 
aprovado pela Câmara;

2 — Abrir, nos termos dos n.os 1 e 2, do artigo 77.º do Decreto -Lei 
n.º 380/99, de 22/09, com a redacção conferida pelo Decreto -Lei 
n.º 46/2009, de 20/02, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei 
n.º 181/2009, de 07/08, um período de participação preventiva de 60 dias 
a partir da data da publicação do respectivo aviso no Diário da República 
e da divulgação na comunicação social e na Internet da Câmara Muni-
cipal, (incluindo o processo que lhe está associado) indicando também, 
que a proposta se encontra disponível para consulta:

Nas instalações dos serviços técnicos da Câmara Municipal de Al-
mada — Avenida D. Nuno Álvares Pereira, 67 — 2800 -181 Almada, 
no horário de expediente (entre as 9h e as 15h);

Na Junta de Freguesia do Pragal, sita na Rua Cidade de Ostrava, 
n.º 8, 2800 -681 Almada/Pragal, no horário entre das 9h  -12h30 e das 
14h — 17h;

Na Junta de Freguesia da Caparica, sita no Largo Torre, Monte de 
Caparica, 2829 -503 Caparica, no horário entre das 9h  -12h30 e das 
14h — 17h.”

E para constar se passou o presente Edital e outros de igual teor que 
vão ser afixados nos lugares de estilo.

25 de Julho de 2011. — O Director do Departamento de Administração 
e Finanças, em substituição, Dr. João Soares.




