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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado
do Desporto e Juventude

Declaração n.º 200/2012
Nos termos do n.º 10 do artigo 62.º do capítulo X do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 215/89, de 
1 de Julho, republicado pelo Decreto -Lei n.º 108/2008, de 26 de 
Junho, reconhece -se que os donativos concedidos no ano de 2012 à 
APORVELA — Associação Portuguesa de Treino de Vela, número 
de identificação de pessoa coletiva 500980683, para a realização de 
atividades ou programa de carácter não profissional consideradas 
de interesse desportivo, podem usufruir dos benefícios fiscais ali 
previstos, desde que os respetivos mecenas não tenham, no final 
do ano ou do período de tributação em que o donativo é atribuído, 
qualquer dívida de imposto sobre o rendimento, a despesa ou o 
património e de contribuições relativas à segurança social, ou, 
tendo -a, sendo exigível, a mesma tenha sido objeto de reclama-
ção, impugnação ou oposição e prestada garantia idónea, quando 

 Cinemateca Portuguesa — Museu do Cinema I. P.

Despacho (extrato) n.º 12982/2012
Por meu despacho de 26 de setembro de 2012 e nos termos da alínea b) 

do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, alterada 
pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, conjugada com o n.º 3 do 
artigo 17.º do preâmbulo da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se 
público que se procedeu à outorga de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, por ter ocorrido uma modificação 
de situação jurídico funcional motivada por uma alteração obrigatória 
da posição remuneratória, com efeitos a partir da data enunciada, ao 
abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 47.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de fevereiro, com o seguinte trabalhador: 

devida, e sem prejuízo do disposto no artigo 86.º do Código do 
IRC, se ao caso aplicável.

10 de setembro de 2012. — O Secretário de Estado do Desporto e 
Juventude, Alexandre Miguel Cavaco Picanço Mestre.

16952012 

Nome Carreira Categoria Posição remuneratória
anterior

Posição remuneratória
à data

de 1 de janeiro de 2009

Teresa Alexandra Vieira Campos Barreto Borges  . . . . . Técnico superior. . . . Técnico superior. . . . Entre a 5.ª e a 6.ª 6

 26 de setembro de 2012. — A Diretora, Maria João Seixas.
206417658 

 Direção-Geral do Património Cultural

Anúncio n.º 13513/2012

Projeto de decisão relativo à classificação como imóvel de interesse 
público do Convento de Santo António, em Vila Cova de Alva, 
freguesia de Vila Cova de Alva, concelho Arganil, distrito de 
Coimbra, 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 23 de outubro de 2002, o 
Ministro da Cultura concordou com a classificação como imóvel de inte-
resse público, do Convento de Santo António, sito em Vila Cova de Alva, 
freguesia de Vila Cova de Alva, concelho de Arganil, e que por despacho 
de 23 de março de 2010, o Secretário de Estado da Cultura concordou 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 Centro (DRCC), www.cultura-
centro.pt/;

b) Direção -Geral do Património Cultural (DGPC), www.patrimo-
niocultural.gov.pt;

c) Câmara Municipal de Arganil, www.cm -arganil.pt.

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

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 Direção Regional de Cultura do Centro/Direção de Serviços dos 
Bens Culturais, que se pronunciará num prazo de 15 dias úteis.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a classificação 
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.

25 de setembro de 2012. — O Diretor -Geral, Elísio Summavielle. 

  
 206418784 




