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negociação do posicionamento remuneratório, foi celebrado contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Rui Miguel 
Martinho, com efeitos a 1 de maio de 2012, ficando posicionado na 
2.ª posição remuneratória da carreira/categoria de técnico superior e no 
15.º nível remuneratório da tabela remuneratória aprovada pela Portaria 
n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, e sujeito a período experimental de 
180 dias, conforme Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, publicado 
na 2.ª série do Diário da República, n.º 188, de 28 de setembro, sob 
a forma de acordo coletivo de carreiras e o Regulamento de extensão 
ao Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, publicado no Diário da 
República n.º 142, de 2 de março de 2010.

2 de maio de 2012. — O Diretor do Departamento de Administração 
Geral, João Ribeiro.

206064668 

 Gabinete para os Meios de Comunicação Social

Aviso (extrato) n.º 6633/2012

Anulação de abertura de procedimento concursal para recrutamento 
de dois postos de trabalho na categoria de técnico superior da 
carreira geral de técnico superior, do Mapa de Pessoal do Gabinete 
para os Meios de Comunicação Social.
Torna -se público que por despacho do Secretário de Estado Adjunto 

do Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, de 27/04/2012, foi 
homologada a decisão de anulação do procedimento concursal comum, 
para preenchimento de dois postos de trabalho na categoria e carreira 
de técnico superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, do Mapa de Pessoal do Gabinete para 
os Meios de Comunicação Social, cujo Aviso foi publicitado na Bolsa 
de Emprego Público, no Diário de Notícias, na página eletrónica do 
GMCS e no Diário da República n.º 247, 2.ª série, de 27 de dezembro.

8 de maio de 2012. — O Diretor, Pedro Berhan da Costa.
206068361 

 Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P.

Aviso n.º 6634/2012
Nos termos do disposto na alínea c) do artigo 251.º do anexo I à Lei 

n.º 59/2008, de 11 de setembro, e para cumprimento do disposto na 
alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
torna -se público que a trabalhadora Rosília Maria Palma Coelho, técnica 
superior deste Instituto, cessou funções, por motivo de aposentação, com 
efeitos a partir de 1 de maio de 2012.

8 de maio de 2012. — O Diretor, José Pedro Ribeiro.
206068767 

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

Anúncio n.º 10503/2012

Projeto de Decisão relativo à fixação da zona especial de proteção 
(ZEP) da Igreja de São Pedro de Cete, 

freguesia de Cete, concelho de Paredes, distrito do Porto

1 — Nos termos do artigo 45.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 
outubro, faço público que, com fundamento nos pareceres da Secção 
do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de 
Cultura (SPAA — CNC), de 16/05/ 2007 e de 23/ 03/ 2010, é intenção 
do IGESPAR, I. P. propor a S. Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura 
a fixação da zona especial de proteção (ZEP) da Igreja de São Pedro 
de Cete, freguesia de Cete, concelho de Paredes, distrito do Porto, 
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) IGESPAR, I. P., www.igespar.pt;
c) Câmara Municipal de Paredes, www.cm -paredes.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 e do n.º 4 do artigo 45.º do mesmo 
decreto -lei, as observações dos interessados deverão ser apresentadas 
junto da DRCNorte, 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 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.

18 de abril de 2012. — O Diretor do IGESPAR, I. P., Elísio Summavielle. 

  
 206065834 

 Aviso n.º 6635/2012
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 

27 de fevereiro, e do disposto no artigo 254.º do Regime, aprovado pela 
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que o trabalhador 
Hasmuklal Maganlal, assistente técnico, do mapa de pessoal dos Serviços 
Centrais deste Instituto, cessa funções neste Instituto por motivos de 
aposentação, com efeitos a 01 de maio de 2012.

7 de maio de 2012. — A Diretora do Departamento de Gestão, em 
substituição, Fernanda Garção.

206063809 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 6346/2012
1 — Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, 

nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 
de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de apoio técnico 
administrativo do meu Gabinete Aida Sofia Choupina Vicente Palma, 
técnica de administração tributária -adjunta do quadro de pessoal da 
AT — Autoridade Tributária e Aduaneira, cuja nota curricular é publicada 
em anexo ao presente despacho.

2 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados 
pelo serviço de origem e pelo orçamento do meu Gabinete, nos termos 
dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do diploma referido no número anterior.

3 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

4 — O presente despacho produz efeitos desde 1 de janeiro de 2012.

14 de fevereiro de 2012. — O Ministro de Estado e das Finanças, 
Vítor Louçã Rabaça Gaspar.




