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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.

23 de outubro de 2012. — O Diretor -Geral do Património Cultural, 
Elísio Summavielle. 
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 Anúncio n.º 13639/2012

Projeto de decisão relativo à classificação como monumento de 
interesse público (MIP) do Edifício “Testa & Amadores”, Avenida 
Santa Joana e Rua Eça de Queirós, freguesia da Glória, cidade, 
concelho e distrito de Aveiro.
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 05/12/2009, é intenção da Direção -Geral do 
Património Cultural propor a S. Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura a 
classificação como monumento de interesse público (MIP), do Edifício 
“Testa & Amadores”, sito na Avenida Santa Joana, 31 -43 (antiga Rua 
Miguel Bombarda, 1 -13) e na Rua Eça de Queirós, 3 -4, freguesia da 
Glória, cidade, concelho e distrito de Aveiro, conforme planta de deli-
mitação 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 Centro (DRCC), www.culturacentro.pt
b) Direção -Geral do Património Cultural, www.patrimoniocultural.gov.pt
c) Câmara Municipal de Aveiro, www.cm -aveiro.pt

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

4 — 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.

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

6 — 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.

24 de outubro de 2012. — O Diretor -Geral do Património Cultural, 
Elísio Summavielle.  
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 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Direção-Geral do Tesouro e Finanças

Aviso (extrato) n.º 14524/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que foi autorizada 
a consolidação definitiva da mobilidade interna, na carreira e categoria 
de técnico superior, da trabalhadora Ana Cristina Viegas Fernandes, na 
7.ª posição remuneratória do nível 35, nos termos previstos no artigo 64.º 
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na redação dada pelo artigo 35.º 
da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, tendo sido celebrado contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos 
a 24 de setembro de 2012.

1 de outubro de 2012. — O Subdiretor-Geral do Tesouro e Finanças, 
Pedro Miguel Nascimento Ventura.
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 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 14065/2012
Tendo presente a importância que a aquisição de combustíveis ope-

racionais encerra, quer ao nível da operacionalidade, quer ao nível do 
impacto no orçamento dos ramos das Forças Armadas, assim como as 
expectativas de ganhos orçamentais expectáveis por via das economias 
de escala decorrentes da centralização desta rubrica na UMC/MDN;

Considerando as competências atribuídas ao Ministro da Defesa 
Nacional, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto -Lei 
n.º 197/99, de 8 de junho, no que se refere à autorização para a celebração 
do acordo quadro para o fornecimento de combustíveis operacionais:

Determino o seguinte:
1 — Aprovo a celebração do acordo quadro relativo ao fornecimento 

de combustíveis operacionais [fuel, naval destilate, marine gasoil, marine 
gasoil melhorado, gasóleo colorido, AVTUR, FSII (JP -8), AVTUR JET, 




