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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 reclamação, impugnação ou oposição e 
prestada garantia idónea, quando devida, e sem prejuízo do disposto no 
artigo 86.º do Código do IRC, se ao caso aplicável.

27 de setembro de 2012. — O Secretário de Estado do Desporto e 
Juventude, Alexandre Miguel Cavaco Picanço Mestre.
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 Declaração n.º 210/2012
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 ao Sport União Sin-
trense, número de identificação de pessoa coletiva 500276749, 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 atribuí do, 
qualquer dívida de imposto sobre o rendimento, a despesa ou o pa-
trimónio e de contribuições relativas à segurança social, ou, tendo -a, 
sendo exigível, a mesma tenha sido objeto de reclamação, impugnação 
ou oposição e prestada garantia idónea, quando devida, e sem prejuízo 
do disposto no artigo 86.º do Código do IRC, se ao caso aplicável.

27 de setembro de 2012. — O Secretário de Estado do Desporto e 
Juventude, Alexandre Miguel Cavaco Picanço Mestre.
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 Agência para a Modernização Administrativa, I. P.

Aviso (extrato) n.º 13679/2012
Por despacho do conselho diretivo da Agência para a Modernização 

Administrativa, I. P., e nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, aplicável por força do n.º 2 do 
artigo 73.º do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público 
que Sérgio Filipe Santos Fernandes, concluiu com sucesso o período 
experimental, na carreira/categoria de Técnico Superior, tendo -lhe sido 
atribuída a classificação final de 16 valores.

8 de outubro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
AMA, I. P., Paulo Manuel da Conceição Neves.

206446145 

 Biblioteca Nacional de Portugal

Aviso n.º 13680/2012
Através do Aviso n.º 10013/2012, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 143, de 25 de julho de 2012, foi aberto procedimento con-
cursal comum para preenchimento de um posto de trabalho na carreira e 
categoria de técnico superior do mapa de pessoal da Biblioteca Nacional 
de Portugal.

Em virtude de um dos membros do Júri, a vogal suplente Ma-
ria da Conceição Henriques Ferreira, deter carreira e categoria com 
grau de complexidade funcional inferior ao correspondente ao posto 
de trabalho para o qual o procedimento concursal foi aberto, deter-
mino, em conformidade com os n.os 3, 8 e 9 do artigo 21.º, da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, a alteração da composição do Júri, que 
passa a ser a seguinte:

Presidente: Doutora Maria Inês Durão de Carvalho Cordeiro, Diretora-
-geral.

Vogais efetivos:

Licenciada Estela de Sousa Carrapiço, técnica superior, que substituirá 
a presidente nas suas faltas e impedimentos.

Licenciado Paulo Jorge Lebreiro de Aragão, técnico superior

Vogais suplentes:

Mestre Helena Margarida Mendes Ferrão Simões Patrício, técnica 
superior.

Mestre Glória Filomena Silva Monteiro Lima.

 Direção-Geral do Património Cultural

Anúncio n.º 13559/2012

Projeto de decisão relativo à classificação como conjunto de interesse 
público (CIP) do Conjunto da Foz Velha, freguesias da Foz do 
Douro e Lordelo do Ouro, concelho e distrito do Porto, 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 de 18 de junho 
de 2012, da Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico do 
Conselho Nacional de Cultura, é intenção da DGPC propor a S. Ex.ª o 
Secretário de Estado da Cultura a classificação como conjunto de in-
teresse público do Conjunto da Foz do Douro, freguesias da Foz do 
Douro e Lordelo do Ouro, concelho e distrito do Porto, bem como da 
respetiva zona especial de proteção (ZEP) com zona non aedificandi, 
conforme plantas anexas, as quais fazem parte integrante do presente 
Anúncio, uma de delimitação e outra com os imóveis dissonantes que 
podem ser demolidos.

Na área do conjunto da «Foz Velha» deve -se assegurar a manutenção 
e valorização da malha e morfologia existentes pelo que foi igualmente 
aprovado propor as seguintes restrições:

a) As intervenções nos bens imóveis que integram o conjunto da «Foz 
Velha», incluindo as suas extensões nascente (Sobreiras) e Norte/Oeste, 
têm como regra a conservação dos mesmos, devendo ser objeto de obras 
de conservação pelo menos uma vez em cada período de oito anos, sem 
prejuízo de a câmara municipal ou a administração do património cultural 
competente determinar a execução de obras que considerem necessárias 
para assegurar a sua salvaguarda;

b) Neste conjunto, a função habitacional é predominante, só sendo 
permitidas atividades complementares e outros usos quando compatíveis 
com essa função e que, simultaneamente, não provoquem uma intensi-
dade de tráfego, ruído ou outro tipo de poluição ambiental;

c) São interditas demolições, salvo por razões que ponham em causa a 
segurança de pessoas e bens ou quando o edifício existente constitua uma 
intrusão arquitetónica ou urbanística de má qualidade, desqualificadora 
da imagem do conjunto;

d) As condições de edificabilidade de novos edifícios ou ampliações 
dos existentes devem ter uma correta relação com os edifícios vizinhos, 
nomeadamente no respeito pela cércea da frente urbana e na conservação 
dos elementos arquitetónicos e construtivos que caracterizam a imagem 
urbana do conjunto.

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.culturanorte.pt;
b) Direção -Geral do Património Cultural, www.patrimoniocultural.

gov.pt;
c) Câmara Municipal do Porto, www.cm -porto.pt.

3 — O processo administrativo original está disponível para con-
sulta (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 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.

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.

27 de setembro de 2012. — O Diretor da Direção -Geral do Património 
Cultural, Elísio Summavielle. 

Nos termos do n.º 10 da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, o 
novo Júri dá continuidade e assume integralmente todas as operações 
do procedimento já efetuadas.

9 de outubro de 2012. — A Diretora -Geral, Maria Inês Cordeiro.
206445513 
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