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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Direção-Geral das Artes

Despacho n.º 5758/2013
Considerando que:
1 — No quadro do Programa de Redução e Melhoria da Administração 

Central (PREMAC), a Direção-Geral das Artes foi objeto de processo de 
reestruturação, com transferência de atribuições, nos termos do n.º 5, do 
artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 126-A/2011 de 29 de dezembro;

2 — No quadro desse processo, S. Exas. os Secretários de Estado 
da Cultura e da Administração Publica aprovaram, respetivamente, em 
28/08/2012 e 15/09/2012, e ao abrigo e nos termos do preceituado no 
n.º 10, do artigo 14.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro, com a redação 
conferida pelas Leis n.os 11/2008, de 20 de fevereiro e 64-A/2008, de 31 
de dezembro, a lista de postos de trabalho necessários para assegurar 
as atividades e procedimentos das novas unidades orgânicas, o mapa 
comparativo entre o número de efetivos existentes no serviço e o número 
de postos de trabalho necessários;

3 — Os quatro postos de trabalho existentes na Casa das Artes e 
pertencentes ao mapa de pessoal da Direção-Geral das Artes, deixaram 
de existir e que, de acordo com o artigo 14.º, n.º 4, do mesmo diploma, 
quando o número de postos de trabalho seja inferior ao número de 
efetivos existentes no serviço, há lugar à colocação de pessoal em mo-
bilidade especial;

4 — O imóvel da Casa das Artes nunca se encontrou, em momento 
algum, afeto à Direção-Geral das Artes;

5 — A Casa das Artes se encontra sem qualquer tipo de atividade 
desde 2006, o que impossibilita a ocupação efetiva do posto de trabalho 
por parte dos trabalhadores que lhe estão adstritos;

6 — Das diligências realizadas pela Direção-Geral das Artes, no 
sentido de contactar todos os serviços públicos situados no concelho do 
Porto, para o possível acolhimento dos trabalhadores em causa, não foi 
possível colher a anuência daqueles para o exercício de funções através 
do mecanismo de mobilidade geral;

7 — Do aludido universo de quatro trabalhadores, os trabalhadores 
Maria Inês Tavares da Silva, Fernando Jorge da Silva Araújo e Jorge 
Manuel de Oliveira Fernandes Costa, foram já objeto de colocação em 
mobilidade especial;

8 — O trabalhador Alfredo Jorge dos Santos Gonçalves manifestou 
indisponibilidade para prestar serviço em Lisboa, único local onde a 
Direção-Geral das Artes dispõe de instalações;

9 — A afetação da Casa das Artes à Direção Regional de Cultura do 
Norte ocorreu por efeito da Portaria n.º 609/2012, de 11 de outubro, de 
S. Exas. os Secretários de Estado do Orçamento e da Cultura, publicada 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 206, de 24 de outubro;

10 — No procedimento de seleção, está identificado o universo de 
trabalhadores da Casa das Artes a colocar em mobilidade especial, afi-
gurando-se ociosa a aplicação de métodos de seleção para a reafetação, 
posto que a missão e atribuições da Casa das Artes não constituem 
objeto da atividade da Direção-Geral das Artes, e que a situação da 
Casa das Artes, na sua idiossincrasia, deve ser tratada como uma ver-
dadeira extinção de um serviço, aliás, de facto, e materialmente, desde 
há muito extinto;

Determino:
A aprovação da lista nominativa anexa ao vertente despacho e que 

dele faz parte integrante, para todos os efeitos legais, e a que se reporta 
o artigo 19.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro, com a redação dada 
pelas Leis n.º 11/2008, de 20 de fevereiro e n.º 64-A/2008, de 31 de 
dezembro.

17 de abril de 2013. — O Diretor-Geral das Artes, Samuel Rego. 

 Lista nominativa a que se reporta o artigo 19.º, n.º 1 da Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro 

Nome Modalidade de vinculação Carreira Categoria Posição/Nível remuneratório Remuneração
base 

Alfredo Jorge dos Santos Gonçalves Contrato de trabalho em fun-
ções públicas por tempo 
indeterminado.

Assistente técnico Assistente técnico Sem correspondência direta 
com posição e nível.

719,75 

 206903455 

 Direção-Geral do Património Cultural

Anúncio n.º 158/2013

Projeto de decisão relativo à fixação da zona especial de proteção 
(ZEP) da Capela de São Mamede de Janas (classificada como 
imóvel de interesse público pelo Decreto n.º 44 075, publicado 
no Diário do Governo, n.º 281, de 5 de dezembro de 1961), sita no 
Lugar de Janas, freguesia de São Martinho, concelho de Sintra, 
distrito de Lisboa.
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 26/03/2012, é intenção da Direção -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 
São Mamede de Janas (classificada como imóvel de interesse público 
pelo Decreto n.º 44 075, publicado no Diário do Governo, n.º 281, de 
5 de dezembro de 1961), sita no Lugar de Janas, freguesia de S. Martinho, 
concelho de Sintra, distrito de Lisboa, conforme planta de delimitação 
anexa, a qual faz parte integrante do presente Anúncio.

Foi igualmente aprovado propor, nos termos do artigo 43.º do Decreto-
-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, as seguintes restrições:

a) A área do adro, que serve todos os anos para as procissões, deve 
ser considerada área non aedificandi, atendendo ao valor arquitetónico 
e antropológico em causa;

b) Na restante área da ZEP deverá ser aplicada a restrição de que qual-
quer movimento no subsolo deve estar sujeito a escavação arqueológica 
prévia, excetuando -se desta restrição as atividades agrícolas de utilização 
superficial do solo, bem como deve ser mantido o nível das cérceas, 
caso se verifiquem operações urbanísticas.

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 -Geral do Património Cultural, www.patrimoniocultural.gov.pt;
b) Câmara Municipal de Sintra, www.cm -sintra.pt.

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
(mediante marcação prévia) na Direção -Geral do Património Cultu-
ral — Departamento de Bens Culturais, Palácio Nacional da Ajuda, Ala 
Norte, 1349 -021 Lisboa.

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 e do n.º 4 do artigo 45.º do mesmo 
decreto -lei, as observações dos interessados deverão ser apresentadas 
junto da Direção -Geral do Património Cultural, 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.
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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.

15 de abril de 2013. — A Diretora -Geral do Património Cultural, 
Isabel Cordeiro. 

  
 206918602 

 Anúncio n.º 159/2013

Abertura do procedimento de classificação da Igreja
de São Miguel, sita no lugar da Igreja,

freguesia de Tresouras, concelho de Baião, distrito de Porto
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto -Lei 

n.º 309/2009, de 23 de outubro, faço público que, por meu despa-
cho de 3 de abril de 2013, exarado sobre informação da Direção 
Regional de Cultura do Norte, determinei a abertura do proce-
dimento administrativo relativo à classificação da Igreja de São 
Miguel, sita no lugar da Igreja, freguesia de Tresouras, concelho 
de Baião, distrito de Porto.

2 — A decisão de abertura do procedimento de classificação em 
causa teve por fundamento o facto de se tratar de um pequeno templo 
que detém interesse histórico, arquitetónico, simbólico e reconhecido 
valor artístico intrínseco dos elementos decorativos integrados no 
seu interior.

3 — A partir da publicação deste anúncio, o referido imóvel fica 
em vias de classificação, de acordo com o n.º 5 do artigo 25.º da Lei 
n.º 107/2001, de 8 de setembro.

4 — O imóvel em vias de classificação e os bens imóveis localizados 
na zona geral de proteção (50 metros contados a partir dos seus limites 
externos), conforme planta de delimitação anexa, a qual faz parte inte-
grante do presente anúncio, ficam abrangidos pelas disposições legais 
em vigor, designadamente, os artigos 32.º, 34.º, 36.º, 37.º, 42.º, 43.º e 
45.º da referida lei, e o n.º 2 do artigo 14.º e o artigo 51.º do Decreto -Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro.

16 de abril de 2013. — A Diretora -Geral, Isabel Cordeiro. 

  
 206918805 

 Anúncio n.º 160/2013

Abertura do procedimento de classificação do Seminário das Mis-
sões Ultramarinas, sito em Cernache do Bonjardim, na Rua dos 
Pinheiros, freguesia de Cernache do Bonjardim, concelho da 
Sertã, distrito de Castelo Branco.

1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto -Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro, faço público que, por meu despa-
cho de 18.02.2013, exarado sobre informação da Direção Regional 
de Cultura do Centro, determinei a abertura do procedimento 
administrativo relativo à classificação do Seminário das Missões 
Ultramarinas, sito em Cernache do Bonjardim, na Rua dos Pi-
nheiros, freguesia de Cernache do Bonjardim, concelho da Sertã, 
distrito de Castelo Branco.

2 — A decisão de abertura do procedimento de classificação em causa 
teve por fundamento o facto de o espaço ser possuidor de um valioso 
espólio artístico e bibliográfico, bem como pelo seu valor enquanto 
espaço pedagógico e comunitário, presente na memória e afetividade 
local e não só, na medida em que deste seminário saíram bispos e mis-
sionários que se espalharam por todo o mundo, concedendo -lhe uma 
particular densidade cultural e espiritual.

3 — A partir da publicação deste Anúncio, o Seminário das 
Missões Ultramarinas, sito em Cernache do Bonjardim, na Rua 
dos Pinheiros, freguesia de Cernache do Bonjardim, concelho da 
Sertã, distrito de Castelo Branco, fica em vias de classificação, 
de acordo com o n.º 5 do artigo 25.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de 
setembro.

4 — O imóvel em vias de classificação e os bens imóveis localizados 
na zona geral de proteção (50 metros contados a partir dos seus limites 
externos), conforme planta de delimitação anexa, a qual faz parte inte-
grante do presente Anúncio, ficam abrangidos pelas disposições legais 
em vigor, designadamente, os artigos 32.º, 34.º, 36.º, 37.º, 42.º, 43.º e 
45.º da referida lei, e o n.º 2 do artigo 14.º e o artigo 51.º do Decreto -Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro.

19 de abril de 2013. — A Diretora -Geral do Património Cultural, 
Isabel Cordeiro. 




