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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Agência para a Modernização Administrativa, I. P.

Aviso n.º 7212/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, por 
despacho conjunto de 20 de dezembro de 2011 do Conselho Diretivo 
da AMA, I. P., e na sequência de procedimento concursal comum 
para constituição jurídica de emprego público por tempo indetermi-
nado na carreira e categoria de técnico superior, Ref.ª B002_EMS, 
aberto pelo Aviso n.º 19509/2011, publicado na 2.ª série do Diário 
da República, n.º 189, de 30 de setembro, e após negociação do 
posicionamento remuneratório, foi celebrado contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, com Ana Margarida 
Conceição Pipa, sujeita 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, com efeitos a 1 de fevereiro de 2012, 
ficando posicionada entre 5.ª e 6.ª posição remuneratória da carreira/
categoria de técnico superior e entre 27.º e 31.º nível remuneratório 
da tabela remuneratória aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 
31 de dezembro.

31 de janeiro de 2012. — O Diretor do Departamento de Adminis-
tração Geral da AMA, I. P., João Ribeiro.
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 Aviso n.º 7213/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, por 
despacho conjunto de 7 de janeiro de 2012 do Conselho Diretivo da 
AMA, IP e na sequência de procedimento concursal comum para 
constituição jurídica de emprego público por tempo indeterminado na 
carreira e categoria de técnico superior, Ref.ª A001_DPC, aberto pelo 
Aviso n.º 19509/2011, publicado na 2.ª série do Diário da República, 
n.º 189, de 30 de setembro, e após negociação do posicionamento 
remuneratório, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, com Andreia Filipa de Brito Martins, sujeita 
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 car-
reiras 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, com efeitos a 6 de fevereiro de 2012, ficando posicionada na 
4.ª posição remuneratória da carreira/categoria de técnico superior e 
23.º nível remuneratório da tabela remuneratória aprovada pela Portaria 
n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

31 de janeiro de 2012. — O Diretor do Departamento de Adminis-
tração Geral da AMA, I. P., João Ribeiro.
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 Instituto de Gestão do Património Arquitetónico
e Arqueológico, I. P.

Anúncio n.º 11414/2012

Projeto de Decisão relativo à classificação como Monumento de 
Interesse Público(MIP) da Igreja matriz de Assumar, freguesia 
de Assumar, concelho de Monforte, distrito de Évora, 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 arti-

gos 25.º e 45.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, faço 
público que, com fundamento em pareceres da Secção do Patrimó-
nio Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura 

(SPAA — CNC), respetivamente de 30/ 03/ 2011 e de 7/11/2011, é 
intenção do IGESPAR, I. P. propor a S. Ex.ª o Secretário de Estado 
da Cultura a classificação como Monumento de Interesse Público, da 
Igreja Matriz de Assumar, sito no Largo da Igreja, freguesia de Assumar, 
concelho de Monforte, 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 (DRCALEN), www.
cultura.alentejo.pt

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

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
na Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCALEN), 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 DRCALEN, 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.

8 de maio de 2012. — O Diretor do IGESPAR, I. P., Elíseo Sum-
mavielle. 
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