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PARTE B

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Secretário-Geral

Despacho (extrato) n.º 1585/2013
Por despacho de 16 de janeiro de 2013, do Presidente do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda:
• Fabian Filipe Figueiredo - nomeado, nos termos do nº 6 do artigo 46º da Lei de Organização e Funcionamento dos Serviços da Assembleia da 

República, republicada pela Lei nº 28/2003, de 30 de julho, para a categoria de assessor do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, com efeitos a 
partir do dia 1 de fevereiro de 2013.

22 de janeiro de 2013. — O Secretário-Geral, João Manuel Cabral Tavares.
206696769 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Secretaria-Geral

Declaração de retificação n.º 123/2013
Nos termos das disposições da alínea r) do n.º 2 do artigo 2.º e do 

artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 4/2012, de 16 de janeiro, conjugadas com o 
disposto no n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento de Publicação de Atos no 
Diário da República, aprovado pelo despacho normativo n.º 35 -A/2008, 
de 29 de julho, alterado pelo despacho normativo n.º 13/2009, de 1 de 
abril, declara -se que a portaria n.º 611/2012, de 25 de outubro, publicada 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 207, de 25 de outubro de 2012, 
saiu com as seguintes inexatidões que, mediante declaração da entidade 
emitente, assim se retificam:

No artigo 2.º, onde se lê:
«a) Ano de 2012 — 6 47.554,00 acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor;
b) Ano de 2013 — 6 237.770,00 acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor.»

deve ler -se:
«a) Ano de 2012 — € 47.554,00 acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor;
b) Ano de 2013 — € 237.770,00 acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor.»
21 de janeiro de 2013. — Pelo Secretário -Geral, a Secretária -Geral-

-Adjunta, em substituição, Ana Palmira Antunes de Almeida.
20502012 

 Biblioteca Nacional de Portugal

Despacho (extrato) n.º 1586/2013
Por meu despacho de 28 de dezembro de 2012 e de acordo com o 

previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, conjugado com o n.º 3 do artigo 17.º, da Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro, faz -se público que, na sequência de procedimento 
concursal comum para ocupação de posto de trabalho na carreira e ca-
tegoria de técnico superior, do mapa de pessoal da Biblioteca Nacional 
de Portugal, aberto através do Aviso n.º 4751/2012, publicado no Diário 
da República 2.ª série, n.º 64, de 29 de março de 2012, se procedeu 
à celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com a trabalhadora Alexandra Rute Pires Costa, com 
efeitos a 14 de janeiro de 2013, auferindo a remuneração base corres-
pondente à 6.ª posição remuneratória da carreira e categoria de técnico 

superior e ao nível remuneratório 31 da tabela remuneratória única, 
nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 20.º, da Lei n.º 64 -B/2011, 
de 30 de dezembro.

16 de janeiro 2013. — A Diretora -Geral, Maria Inês Cordeiro.
206696225 

 Direção-Geral do Património Cultural

Anúncio n.º 34/2013

Projeto de Decisão relativo à classificação como Monumento de Inte-
resse Público (MIP) da Casa Dr. Carlos Fuzeta, na Rua Dr. Carlos 
Fuzeta, n.os 27, 29 e 31, freguesia e concelho de Olhão, distrito de 
Faro, 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 do Conselho Consultivo do então Instituto 
de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico de 31 de outubro 
de 2007, o qual mereceu a concordância da Titular da Pasta da Cultura 
por despacho de 20 de janeiro de 2010, é intenção da Direção -Geral do 
Património Cultural propor a S. Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura 
a classificação como Monumento de Interesse Público (MIP) da Casa 
Dr. Carlos Fuzeta, na Rua Dr. Carlos Fuzeta, n.os 27, 29 e 31, freguesia e 
concelho de Olhão, distrito de Faro e 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 Algarve (DRCALG), www.cultalg.pt;
b) Direção -Geral do Património Cultural, www.patrimoniocultural.gov.pt;
c) Câmara Municipal de Olhão, www.cm -olhao.pt/

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
(mediante marcação prévia) na Direção Regional de Cultura do Algarve 
(DRCALG), Rua Francisco Horta, n.º 9, 8000 Faro.

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 DRCALG, 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 
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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.

21 de janeiro de 2013 — A Diretora -Geral do Património Cultural, Isa-
bel Cordeiro. 

  
 206695683 

 Anúncio n.º 35/2013

Projeto de Decisão relativo à fixação da zona especial de proteção 
(ZEP) da Livraria Lello e Irmão, na Rua das Carmelitas,
n.º 144, freguesia da Vitória, concelho e distrito de Porto

1 — Nos termos do artigo 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 31 de maio de 2011, é in-
tenção da Direção -Geral do Património Cultural propor a S. Ex.ª 
o Secretário de Estado da Cultura a fixação da zona especial de 
proteção (ZEP) da Livraria Lello e Irmão, na Rua das Carmelitas, 
n.º 144, freguesia da Vitória, concelho e distrito de Porto, em vias 
de classificação como monumento de interesse público conforme 
despacho de 14 de fevereiro de 2000, do Titular da Pasta da Cul-
tura com fundamento no parecer do Conselho Consultivo de 24 de 
março de 1994, do então Instituto do Património Arquitetónico e 
Arqueológico, conforme planta de delimitação anexa, a qual faz 
parte integrante do presente Anúncio.

2 — Nos termos do artigo 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 Norte (DRCN), www.culturanorte.pt/;
b) Direção -Geral do Patrmónio Cultural (DGPC), www.patrimonio-

cultural.gov.pt/;
c) Câmara Municipal do Porto, www.cm -porto.pt/.

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
(mediante marcação prévia) na Direção Regional de Cultura do Norte 
(DRCN), Casa de Ramalde, Rua Igreja de Ramalde, n.º 1, 4149 -011 
Porto.

4 — Nos termos 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 do mesmo decreto -lei, as observações 
dos interessados deverão ser apresentadas junto da Direção Regional de 
Cultura do Norte, que se pronunciará num prazo de 15 dias úteis.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a ZEP será 
publicada no Diário da República, nos termos do artigo 48.º do diploma 
legal acima referido, data a partir da qual se tornará efetiva.

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.

21 de janeiro de 2013. — A Diretora Geral do Património Cultural, 
Isabel Cordeiro. 

  
 206695667 

 Anúncio n.º 36/2013

Projeto de Decisão relativo à fixação da zona especial 
de proteção (ZEP) da Capela de S. Pedro de Verona, 

na freguesia de Vila Soeiro, concelho e distrito de Guarda
1 — Nos termos do artigo 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 7 de novembro de 2012, é intenção da Dire-
ção Geral do Património Cultural (DGPC) propor a S. Ex.ª o Secretário 
de Estado da Cultura a fixação da zona especial de proteção (ZEP) da 
Capela de S. Pedro de Verona, na freguesia de Vila Soeiro, concelho e 
distrito de Guarda, que se encontra em vias de classificação como imóvel 
de interesse público por despacho de 29 de maio de 2003, do Titular da 
Pasta da Cultura, exarado sobre parecer aprovado em reunião de 7 de 
maio de 2003, do Conselho Consultivo, do então Instituto Português do 
Património Arquitetónico e Arqueológico, conforme planta de delimita-
ção anexa, a qual faz parte integrante do presente Anúncio.

2 — Nos termos do artigo 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 Centro (DRCC), www.cultura-
centro.pt/

b) Direção -Geral do Património Cultural, www.patrimoniocultural.gov.pt/
c) Câmara Municipal de Guarda, www.mun -guarda.pt/

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
(mediante marcação prévia) na Direção Regional de Cultura do Centro 
(DRCC), Rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes, 3000 -303 Coimbra.




