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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Agência para a Modernização Administrativa, I. P.

Despacho n.º 13841/2012
Na sequência do Decreto -Lei n.º 126 -A/2011, de 29 de dezembro, que 

aprovou a Lei Orgânica da Presidência do Conselho de Ministros, foi pu-
blicado o Decreto -Lei n.º 43/2012, de 23 de fevereiro, por último alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 126/2012, de 21 de junho, o qual definiu a missão, 
atribuições e o tipo de organização interna da Agência para a Modernização 
Administrativa (AMA, I. P.). Até à publicação de novos estatutos, vem a 
Portaria n.º 92/2010, de 12 de fevereiro, fixar quer a estrutura nuclear e 
respetivas competências, quer o número máximo de unidades orgânicas 
flexíveis e de chefes de equipas multidisciplinares da AMA, I. P.

As equipas multidisciplinares, da AMA, I. P., são criadas pelo con-
selho diretivo e chefiadas por diretores coordenadores e por chefes de 
equipa, conforme o disposto no n.º 3, do artigo 1.º dos Estatutos da 
Agência para a Modernização Administrativa, I. P.

Nos termos do n.º 5, do artigo 1.º da Portaria n.º 92/2010, de 12 de 
fevereiro, a dotação máxima de chefes de equipas multidisciplinares da 
AMA, I. P., foi fixado em dezassete.

Tendo em consideração que se torna necessário proceder à designação 
de um diretor coordenador de equipa multidisciplinar, de Governação de 
Sistemas de Informação, de forma a garantir o normal funcionamento dos 
serviços, ao abrigo do previsto no n no n.º 2 do artigo 22.º da Lei n.º 4/2004, 
de 15 de janeiro, que foi alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto e pelos 
Decretos -Leis n.os 200/2006, de 25 de outubro, 105/2007, de 3 de abril e pela 
Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, em conjugação com o disposto no n.º 4.
º do artigo 1.º da Portaria n.º 92/2010, de 12 de fevereiro, designo, com efeitos 
a 17 de setembro de 2012, pelo período de um ano, renovável, com o estatuto 
remuneratório equiparado a cargo de direção intermédia de 1.º grau:

a) Engenheiro José António Alves Rodrigues, para o lugar de diretor coor-
denador da equipa multidisciplinar de Governação de Sistemas de Informação.

15 de outubro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
AMA, I. P., Eng. Paulo Manuel da Conceição Neves.
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Considerando que o Decreto -Lei n.º 43/2012, de 23 de fevereiro, por 
último alterado pelo Decreto -Lei n.º 126/2012, de 21 de junho, definiu a 
missão e atribuições da Agência para a Modernização Administrativa, I. P., 
e a Portaria n.º 92/2010, de 12 de fevereiro, determinou a estrutura nuclear 
e as atribuições e competências das suas unidades orgânicas;

Considerando que o cargo de Chefe da Divisão de Pessoas e Comunica-
ção, previsto na referida estrutura orgânica da Agência para a Modernização 
Administrativa, I. P., se encontra presentemente vago e que se torna urgente pro-
ceder à nomeação do seu titular, de forma a garantir o seu normal funcionamento;

Considerando que a licenciada Elsa Maria Fernandes dos Santos, 
preenche os requisitos legais e possui a necessária experiência e aptidão 
técnica para o exercício das funções inerentes ao cargo em apreço:

1 — Nomeio, em regime de substituição, ao abrigo do disposto no n.º 2 
do artigo 27.º da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, em conjugação com 
o disposto no n.º 4.º do artigo 1.º da Portaria n.º 92/2010, de 12 de feve-
reiro (até à publicação de novos estatutos), Chefe da Divisão de Pessoas 
e Comunicação da Agência para a Modernização Administrativa, I. P., 
a licenciada Elsa Maria Fernandes dos Santos.

2 — O presente despacho produz efeitos a 1 de setembro de 2012.
15 de outubro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da 

AMA, I. P., Eng. Paulo Manuel da Conceição Neves.
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 Direção-Geral do Património Cultural
Anúncio n.º 13625/2012

Projeto de Decisão relativo à classificação como Sítio de Interesse 
Público (SIP) da Necrópole Megalítica da Rabuje, na freguesia 
e concelho de Monforte, distrito de Portalegre, com zona non 
aedificandi.
1 — Nos termos do artigo 25.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 

outubro, faço público que, por despacho de 26/05/2003, S. Ex.ª o então 
Ministro da Cultura concordou com a classificação da Anta da Rabuje, na 

freguesia e concelho de Monforte, distrito de Portalegre, pelo que, com 
fundamento em parecer da Secção do Património Arquitetónico e Arqueo-
lógico do Conselho Nacional de Cultura (SPAA — CNC) de 30/03/2011, é 
intenção da Direção -Geral do Património Cultural (DGPC) propor a S. Ex.ª 
o Secretário de Estado da Cultura a classificação como Sítio de Interesse 
Público (SIP) da Necrópole Megalítica da Rabuje, integrando os cinco 
monumentos megalíticos compreendidos na proposta inicial e ainda quatro 
estruturas correlacionadas, entretanto descobertas, sitas na freguesia e con-
celho de Monforte, distrito de Portalegre, conforme plantas de delimitação 
anexas, as quais fazem parte integrante do presente Anúncio.

2 — Da proposta apresentada pela Direção Regional de Cultura do 
Alentejo, foi igualmente decidido aprovar as seguintes restrições, com 
expressão física nas plantas anexas:

a) Relativamente aos bens a classificar, apenas no caso das Antas 1 a 5, 
atendendo à sua tipologia arquitetónica e estado de conservação, dever -se -á 
estabelecer uma zona non aedificandi, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do 
artigo 54.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, ficando toda a 
restante área abrangida pela classificação sujeita, nos termos previstos na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 54.º do citado decreto -lei, ao estabelecimento pela 
tutela de medidas de diagnóstico arqueológico prévias a quaisquer trabalhos 
que impliquem movimentações do subsolo e ou alterações do coberto vegetal;

b) Face à extensão da área abarcada e às condicionantes de RAN e REN 
que já impendem sobre o local, ao abrigo do artigo 55.º do Decreto -Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro, considera -se dispensável o estabelecimento 
de uma Zona Especial de Proteção para assegurar a preservação do sítio.

3 — Nos termos dos artigos 27.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) Direção -Geral do Património Cultural, www.patrimoniocultural.gov.pt;
c) Câmara Municipal de Monforte, www.cm -monforte.pt.

4 — 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.

5 — Nos termos do artigo 26.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 
outubro, a consulta pública terá a duração de 30 dias úteis.

6 — Nos termos do artigo 28.º do mesmo decreto -lei, as observações 
dos interessados deverão ser apresentadas junto da DRCALEN, que se 
pronunciará num prazo de 15 dias úteis.

7 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a classifi-
cação será publicada no Diário da República, nos termos do artigo 32.º 
do diploma legal acima referido, data a partir da qual se tornará efetiva.

17 de outubro de 2012. — O Diretor -Geral do Património Cultural, 
Elísio Summavielle. 
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 Anúncio n.º 13626/2012

Projeto de Decisão relativo à classificação como monumento de 
interesse público (MIP) da Pousada de São Bento (Caniçada) 
freguesia de Soengas, concelho de Vieira do Minho, distrito 
de Braga.
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 26/09/2012, é intenção 
da Direção-Geral do Património Cultural propor a S. Ex.ª o Se-
cretário de Estado da Cultura a classificação como monumento de 
interesse público da Pousada de São Bento (Caniçada), freguesia 
de Soengas, concelho de Vieira do Minho, distrito de Braga, con-
forme planta de delimitação anexa, a qual faz parte integrante do 
presente Anúncio.

2 — Nos termos do artigo 27.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 de Vieira do Minho, www.cm-vminho.pt




