
Diário da República, 2.ª série — N.º 247 — 21 de dezembro de 2012  40351

PARTE A

 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas

Despacho n.º 16274/2012
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 61.º da Lei n.º 5/2011, de 2 de março, autorizo a individualidade abaixo indicada, a aceitar a seguinte 

condecoração:
Cavaleiro da Ordem Nacional do Mérito da República Francesa:
Tenente -Coronel Jaime de Gouveia Miranda Xavier.
12 de dezembro de 2012. — O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.

206602183 

PARTE B

 PROVEDORIA DE JUSTIÇA

Despacho n.º 16275/2012

Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se pública a cessação do 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, 
durante o período experimental de 180 dias, da trabalhadora Berta 
Adelina Fernandes, a seu pedido, com efeitos a 1 de dezembro de 2012.

14 de dezembro de 2012. — A Secretária -Geral, Maria da Conceição 
Poiares.

206604573 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Direção-Geral do Património Cultural

Anúncio n.º 13788/2012

Arquivamento do procedimento de classificação do Povoado 
de Santa Vitória, freguesia de S. João Baptista, 

concelho de Campo Maior, distrito de Portalegre
1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, 

de 23 de outubro, faço público que, por despacho do Diretora-Geral do 
Património Cultural de 5 de dezembro de 2012, exarado, nos termos 
do artigo 23.º do mesmo decreto-lei, sobre a Informação n.º 641 de 
14.11.2012 da Direção Regional de Cultura do Alentejo, foi determinado 
o arquivamento do procedimento administrativo relativo à classificação 
do Povoado de Santa Vitória, freguesia de S. João Baptista, concelho de 
Campo Maior, distrito de Portalegre.

2 — A decisão de arquivamento do procedimento de classificação 
em causa teve por fundamento a existência de deficiências de instrução 
consideradas insanáveis em tempo útil.

3 — A partir da publicação deste anúncio, o Povoado de Santa Vitória 
deixa de estar em vias de classificação, deixando igualmente de ter uma 
zona de proteção de 50 metros a contar dos seus limites externos.

4 — Conforme previsto no n.º 3 do artigo 24.º do Decreto-Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro, poderão os interessados, sustentando 
o facto, reclamar ou interpor recurso tutelar do ato que decidiu o ar-
quivamento do procedimento de classificação, nos termos do Código 

do Procedimento Administrativo, sem prejuízo da possibilidade de 
impugnação contenciosa.

14 de dezembro de 2012 — A Diretora-Geral do Património Cultural, 
Isabel Cordeiro.

206604298 

 Anúncio n.º 13789/2012

Arquivamento do procedimento de classificação da Igreja 
e Claustro do Convento de Santo António de Penamacor, 

freguesia e concelho de Penamacor, distrito de Castelo Branco

1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, 
de 23 de outubro, faço público que, por meu despacho de 13 de dezem-
bro de 2012, exarado, nos termos do artigo 23.º do mesmo decreto-lei, 
sobre a Informação n.º 83/DRCC-MFTPJ/12 de 15 de outubro de 2012 
da Direção Regional de Cultura do Centro, foi determinado o arquiva-
mento do procedimento administrativo relativo à classificação da Igreja 
e Claustro do Convento de Santo António de Penamacor, freguesia e 
concelho de Penamacor, distrito de Castelo Branco.

2 — A decisão de arquivamento do procedimento de classificação 
em causa teve por fundamento a existência de deficiências de instrução 
consideradas insanáveis em tempo útil.

3 — A partir da publicação deste anúncio, a Igreja e Claustro do 
Convento de Santo António de Penamacor deixam de estar em vias 
de classificação, deixando igualmente de ter uma zona de proteção de 
50 metros a contar dos seus limites externos.




