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 Anúncio n.º 12829/2012

Projeto de Decisão relativo à classificação como Monumento de In-
teresse Público (MIP) da Igreja Paroquial de São Brás, freguesia 
de Granja, concelho de Mourão, distrito de Évora, e à fixação da 
respetiva zona especial de proteção (ZEP).
1 — Nos termos do artigo 25.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 

de outubro, faço público que, com fundamento em parecer da Secção 
do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de 
Cultura (SPAA — CNC), de 30/ 04/ 2009, é intenção do IGESPAR, I. P. 
propor a S. Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura a classificação como 
Monumento de Interesse Público (MIP), da Igreja Paroquial de São Brás, 
sita na Rua Pedro Piteira, freguesia de Granja, concelho de Mourão, 
distrito de Évora, bem como a fixação da respetiva zona especial de 
proteção (ZEP), conforme planta de delimitação anexa, a qual faz parte 
integrante do presente Anúncio.

2 — Nos termos dos artigos 27.º e 46.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, 
de 23 de outubro, os elementos relevantes do processo estão disponíveis 
nas páginas eletrónicas dos seguintes organismos:

a) Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCA), www.drea-
lentejo.pt;
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 Anúncio n.º 12830/2012

Projeto de decisão relativo à classificação como Monumento de 
Interesse Público (MIP) do Antigo Convento de Santa Teresa de 
Jesus da Ordem das Carmelitas Descalças e de Santo Alberto de 
Carnide, freguesia de Carnide, concelho e distrito de Lisboa, e à 
fixação da respetiva zona especial de proteção (ZEP).
1 — Nos termos dos artigos 23.º e 44.º e para os efeitos dos artigos 25.º 

e 45.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, faço público que, 
com fundamento em Parecer da Secção do Património Arquitetónico 
e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura (SPAA — CNC), 
de 9 de maio de 2012, é intenção do IGESPAR, I. P., propor a S. Ex.ª 
o Secretário de Estado da Cultura, a classificação como Monumento 
de Interesse Público do Antigo Convento de Santa Teresa de Jesus da 
Ordem das Carmelitas Descalças e de Santo Alberto de Carnide, sito na 

b) IGESPAR, I. P., www.igespar.pt;
c) Câmara Municipal de Mourão, www.cm -mourao.pt.

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
(mediante marcação prévia) na Direção Regional de Cultura do Alentejo 
(DRCA), Rua dos Burgos, n.º 5, 7002 -863 Évora.

4 — Nos termos do artigo 26.º e do n.º 3 do artigo 45.º do Decreto-
-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, a consulta pública terá a duração 
de 30 dias úteis.

5 — Nos termos do artigo 28.º e do n.º 4 do artigo 45.º do mesmo 
decreto -lei, as observações dos interessados deverão ser apresentadas 
junto da DRCA, que se pronunciará num prazo de 15 dias úteis.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a classi-
ficação e a ZEP serão publicadas no Diário da República, nos termos 
do artigo 32.º do diploma legal acima referido, data a partir da qual se 
tornarão efetivas.

7 — Aquando da publicação referida no número anterior, os imóveis 
incluídos na ZEP ficarão abrangidos pelo disposto nos artigos 36.º, 37.º 
e 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no artigo 43.º do Decreto-
-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro.

28 de maio de 2012. — O Diretor do IGESPAR, I. P., Elísio Sum-
mavielle. 

Rua do Norte, 33 a 47, Azinhaga da Cova da Onça e Avenida Cidade de 
Praga, freguesia de Carnide, concelho e distrito de Lisboa, bem como a 
fixação da respetiva zona especial de proteção (ZEP), conforme planta 
de delimitação anexa, a qual faz parte integrante do presente anúncio.

2 — Nos termos dos artigos 27.º e 46.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, 
de 23 de outubro, os elementos relevantes do processo estão disponíveis 
nas páginas eletrónicas dos seguintes organismos:

a) Direção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo (DRCLVT), 
www.drclvt.pt

b) IGESPAR, I. P., www.igespar.pt;
c) Câmara Municipal de Lisboa, www.cm -lisboa.pt

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
na Direção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo (DRCLVT), 
Avenida Infante Santo, 69, 1.º, 1350 -177 Lisboa.



Diário da República, 2.ª série — N.º 114 — 14 de junho de 2012  21285

4 — Nos termos do artigo 26.º e do n.º 3 do artigo 45.º do Decreto-
-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, a consulta pública terá a duração 
de 30 dias úteis.

5 — Nos termos do artigo 28.º e do n.º 4 do artigo 45.º do mesmo 
decreto -lei, as observações dos interessados deverão ser apresentadas 
junto da Direção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo, que se 
pronunciará num prazo de 15 dias úteis.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a classi-
ficação e a ZEP serão publicadas no Diário da República, nos termos 

do artigo 32.º do diploma legal acima referido, data a partir da qual se 
tornarão efetivas.

7 — Aquando da publicação referida no número anterior, os imóveis 
incluídos na ZEP ficarão abrangidos pelo disposto nos artigos 36.º, 37.º 
e 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no artigo 43.º do Decreto-
-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro.

30 de maio de 2012. — O Diretor do IGESPAR, I. P., Elísio Sum-
mavielle. 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinetes do Primeiro-Ministro e do Ministro
de Estado e das Finanças

Despacho n.º 8097/2012
O artigo 50.º, n.º 1, da Lei n.º 9/2007, de 19 de fevereiro, prevê que os 

trabalhadores e dirigentes dos serviços de informações podem adquirir 
vínculo definitivo ao Estado quando completados seis anos de serviço 
ininterruptos.

Paralelamente, conforme disposto nos n.os 4 e 5 do mesmo artigo, 
os trabalhadores que tenham adquirido o vínculo definitivo, e cessem 
funções (por sua iniciativa ou nos termos do artigo 49.º, n.º 1, da mesma 
Lei), são integrados no quadro de pessoal da Secretaria -Geral da Pre-
sidência do Conselho de Ministros (PCM), em lugar/posto de trabalho 
criado para o efeito, a extinguir à medida que vagarem.

Em presença do referido quadro legal, Clemente Lucena Vian, Téc-
nico Superior de Informações, Nível 1, cessou funções no Serviço de 
Informações Estratégicas de Defesa (SIED) no dia 1 de janeiro de 2012.

Por requerimento, datado de 3 de janeiro de 2012, solicitou a criação 
de um posto de trabalho no mapa de pessoal da Secretaria -Geral da 
PCM, com fundamento nos n.os 4 e 6 do artigo 50.º da Lei n.º 9/2007, 
de 19 de fevereiro.

Considerando a fundamentação do requerente e o facto de consubs-
tanciar aquele normativo legal um direito protestativo conferido ao 
pessoal do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), 
determina -se a criação de um posto de trabalho no mapa de pessoal da 
Secretaria -Geral da Presidência do Conselho de Ministros, da carreira 
técnica superior, a extinguir quando vagar, em posição remuneratória 
automaticamente criada de montante pecuniário correspondente à remu-
neração base auferida, com efeitos a 1 de janeiro de 2012.

5 de junho de 2012. — O Primeiro -Ministro, Pedro Passos 
Coelho. — O Ministro de Estado e das Finanças, Vítor Louçã Rabaça 
Gaspar.
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 Despacho n.º 8098/2012
O artigo 50.º, n.º 1 da Lei n.º 9/2007, de 19 de fevereiro, prevê que os tra-

balhadores e dirigentes dos serviços de informações podem adquirir vínculo 
definitivo ao Estado quando completados seis anos de serviço ininterruptos.

Paralelamente, conforme disposto nos n.os 4 e 5 do mesmo artigo, 
os trabalhadores que tenham adquirido o vínculo definitivo e cessem 
funções (por sua iniciativa ou nos termos do artigo 49.º, n.º 1, da mesma 
Lei) são integrados no quadro de pessoal da Secretaria -Geral da Pre-
sidência do Conselho de Ministros (PCM), em lugar/posto de trabalho 
criado para o efeito, a extinguir à medida que vagarem.

Em presença do referido quadro legal, Henrique Carvalhal Garcia 
Corrêa da Silva, Técnico Superior de Informações, Nível 3, cessou 
funções no Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED) no 
dia 1 de janeiro de 2012.




