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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Direção-Geral das Autarquias Locais

Declaração (extrato) n.º 69/2012
Torna -se público que o Secretário de Estado da Administração Local e Reforma Administrativa, por despacho de 22 de março de 2012, a pedido 

da Câmara Municipal de Guimarães, declarou a utilidade pública da expropriação da parcela a seguir referenciada e identificada na planta anexa: 

Proprietário(s) Outros
interessados

Área
(metros 

quadrados)

Matriz
(freguesia de Creixomil)

Número da descrição 
do registo predial

Rústico Urbano

Fernando Alberto da Costa Ribeiro, Maria Fernanda da Costa Ribeiro Machado, PORTREN-
TING — Arrendamento de Imóveis, Aluguer de Máquinas e Equipamentos, S. A., Maria do 
Carmo da Costa Ribeiro, Maria Florisa de Freitas da Costa Gomes Ribeiro, Pedro Lino da 
Costa Gomes Ribeiro, Mário André Costa Gomes Ribeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 30 – 182 e 183 1 033

 A expropriação destina -se à «requalificação urbanística da Rua de 
Camões, Travessa de Camões, Rua Dr. Bento Cardoso e Rua da Li-
berdade».

Aquele despacho foi emitido ao abrigo dos artigos 1.º, 3.º, n.º 1, e 
13.º do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 
18 de setembro, tem os fundamentos de facto e de direito expostos nas 
informações técnicas I -000607 -2011 e I -000052 -2012, de 6 de junho 
de 2011 e de 6 de março de 2012, respetivamente, da Direção -Geral das 
Autarquias Locais, e tem em consideração os documentos constantes do 
processo n.º 13.016.11/DMAJ, daquela Direção -Geral.

5 de abril de 2012. — O Subdiretor-Geral, Paulo Mauritti. 

  
 205980371 

 Declaração de retificação n.º 533/2012
Por conter uma inexatidão, retifica -se o despacho (extrato) 

n.º 5390/2010 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 59, de 
25 de março de 2010. Assim, onde se lê «Marília de Fátima Real Pi-
menta Martins da Silva — Chefe de Divisão de Gestão e Acompanha-
mento de Projetos, com efeitos a 14.05.2010» deve ler -se «Marília de 
Fátima Real Pimenta Martins da Silva — chefe da Divisão de Gestão 
e Acompanhamento de Projetos, com efeitos a 30 de março de 2010».

10 de abril de 2012. — O Subdiretor -Geral, Paulo Mauritti.
205978988 

 Instituto de Gestão do Património Arquitetónico
e Arqueológico, I. P.

Anúncio n.º 8775/2012

Projeto de decisão relativo à classificação como Monumento de In-
teresse Público (MIP) da Igreja e Convento dos Loios, incluindo 
a escadaria monumental, freguesia da Feira, concelho de Santa 
Maria da Feira, distrito de Aveiro, 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 23 de novembro de 2011, é intenção do IGESPAR, I. P., propor ao 
Secretário de Estado da Cultura a classificação como Monumento de 
Interesse Público (MIP), da Igreja e Convento de Loios, incluindo a 
escadaria monumental, sito na Rua Doutor Roberto Alves, freguesia da 
Feira, concelho de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, 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 Norte (DRCN), www.cultura-
norte.pt;

b) IGESPAR, I. P., www.igespar.pt;
c) Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, www.cm -feira.pt.

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

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 DRCN, que se pronunciará num prazo de 15 dias úteis.
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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.

20 de março de 2012. — O Diretor, Elísio Costa Santos Summa-
vielle. 

  
 205981854 

 Anúncio n.º 8776/2012

Projeto de decisão relativo à classificação como monumento de 
interesse público (MIP) da Igreja do Espírito Santo, freguesia 
e concelho de Portel, 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 por despacho de 08/07/2010, S. Ex.ª o Se-
cretário de Estado da Cultura concordou com a classificação como 
monumento de interesse público (MIP) da Igreja do Espírito Santo, sita 
na Rua do Espírito Santo, em Portel, freguesia e concelho de Portel, 
distrito de Évora, bem como com 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 (DRCAlentejo), www.
cultura -alentejo.pt;

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

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
na Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCAlentejo), Rua de 
Burgos, n.º 5, 7000 -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 apresenta-

das junto da DRCAlentejo, 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.

10 de abril de 2012. — O Diretor do IGESPAR, I. P., Elísio Sum-
mavielle. 

  
 205981221 

 Anúncio n.º 8777/2012

Projeto de decisão relativo à classificação como Monumento de 
Interesse Público (MIP) do Chafariz das Bravas, freguesia da 
Malagueira, concelho e 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 3 de março de 2009, é intenção do 
IGESPAR, I. P. propor ao Secretário de Estado da Cultura a classificação 
como Monumento de Interesse Público (MIP), do Chafariz das Bravas, 
sito na Avenida Túlio Espanca, freguesia da Malagueira, concelho e 
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.cultura-
-alentejo.pt;




