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 A faixa de servidão apresenta uma área total de 79.171,60 m2, com 

7.917,16 m de comprimento e 10 m de largura (5 m para cada lado do 
eixo longitudinal da conduta), e implica os seguintes encargos:

A ocupação permanente do subsolo na zona da instalação da conduta;
A proibição de realizar escavações ou edificar qualquer tipo de cons-

trução duradoura ou precária, numa faixa de 3 m para cada lado do eixo 
longitudinal da conduta;

A proibição de plantar árvores de qualquer espécie perene, de porte 
médio ou grande, ou cuja raiz atinja profundidades superiores a 0,8 m, 
numa faixa de 5 m para cada lado do eixo longitudinal da conduta;

A obrigação dos atuais e subsequentes proprietários, arrendatários ou 
possuidores a qualquer título do terreno em causa de manterem livre a 
respetiva área, zona aérea e subterrânea de incidência e de consentirem, 
sempre que se mostre necessário, no acesso e ocupação pela entidade 
beneficiária da referida faixa de 5 m de largura, com 2,5 m de largura 
para cada lado do eixo longitudinal da conduta, para a realização de 
obras de construção, reparação, manutenção, vigilância e exploração da 
conduta ou para a instalação de circuitos de dados e outras componentes 
das infraestruturas ou que à mesma possam estar associadas, nos termos 
e para os efeitos do preceituado nos artigos 1.º e 2.º do Decreto-Lei 
n.º 34021, de 11 de outubro de 1944.

27 de dezembro de 2012. — A Subdiretora-Geral, Sónia Ramalhinho.
206633417 

 Direção-Geral do Património Cultural

Anúncio n.º 6/2013

Arquivamento do procedimento de classificação do Castelo
e Muralhas de Castelo Branco,

cidade, concelho e 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 20 de dezem-
bro de 2012, exarado, nos termos do artigo 23.º do mesmo decreto -lei, 
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sobre a Informação n.º 220/DIED/DIDA/2011 de 6 de setembro de 2011 
desta Direção -Geral, foi determinado o arquivamento do procedimento 
administrativo relativo à classificação do Castelo e Muralhas de Castelo 
Branco, cidade, concelho e 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, o Castelo e Muralhas de 
Castelo Branco deixam 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.

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

206631198 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinete do Secretário de Estado 
da Administração Pública

Despacho n.º 171/2013
Considerando que ao abrigo do decreto-lei n.º 89-G/98, de 13 de abril, 

foi concedida a Paula Manuela Morais Fernandes licença especial para 
o exercício de funções transitórias na Região Administrativa Especial 
de Macau; 

Considerando que a mesma, nos termos do artigo 1º daquele diploma 
legal, solicitou a sua renovação; 

Autorizo que, nos termos do artigo 1º do decreto-lei n.º 89-G/98, de 
13 de abril, seja renovada a licença especial para o exercício de funções 
transitórias na Região Administrativa Especial de Macau, concedida a 
Paula Manuela Morais Fernandes, pelo período de um ano, com efeitos 
a partir de 1 de setembro de 2012. 

3 de setembro de 2012 . — O Secretário de Estado da Administração 
Pública, Hélder Manuel Sebastião Rosalino.

206633506 

 Despacho n.º 172/2013
Considerando que ao abrigo do decreto-lei n.º 89-G/98, de 13 de 

abril, foi concedida a Maria da Conceição Coelho licença especial para 
o exercício de funções transitórias na Região Administrativa Especial 
de Macau;

Considerando que a mesma, nos termos do artigo 1º daquele diploma 
legal, solicitou a sua renovação;

Autorizo que, nos termos do artigo 1º do decreto-lei n.º 89-G/98, de 
13 de abril, seja renovada a licença especial para o exercício de funções 
transitórias na Região Administrativa Especial de Macau, concedida a 
Maria da Conceição Coelho, pelo período de um ano, com efeitos a 
partir de 1 de agosto de 2012.

3 de setembro de 2012. — O Secretário de Estado da Administração 
Pública, Hélder Manuel Sebastião Rosalino.

206633311 

 Despacho n.º 173/2013
Considerando que ao abrigo do decreto -lei n.º 89 -G/98, de 13 de 

abril, foi concedida a Patrícia Fialho Pereira Janeiro Lobo Vilela licença 
especial para o exercício de funções transitórias na Região Administrativa 
Especial de Macau;

Considerando que a mesma, nos termos do artigo 1º daquele diploma 
legal, solicitou a sua renovação;

Autorizo que, nos termos do artigo 1º do decreto -lei n.º 89 -G/98, de 
13 de abril, seja renovada a licença especial para o exercício de funções 
transitórias na Região Administrativa Especial de Macau, concedida a 
Patrícia Fialho Pereira Janeiro Lobo Vilela, pelo período de um ano, 
com efeitos a partir de 1 de outubro de 2012.

3 de setembro de 2012. — O Secretário de Estado da Administração 
Pública, Hélder Manuel Sebastião Rosalino.

206633425 

 Despacho n.º 174/2013
Considerando que ao abrigo do decreto -lei n.º 89 -G/98, de 13 de 

abril, foi concedida a Isabel Maria Martins Neto licença especial para 
o exercício de funções transitórias na Região Administrativa Especial 
de Macau;

Considerando que a mesma, nos termos do artigo 1º daquele diploma 
legal, solicitou a sua renovação;

Autorizo que, nos termos do artigo 1º do decreto -lei n.º 89 -G/98, de 
13 de abril, seja renovada a licença especial para o exercício de funções 
transitórias na Região Administrativa Especial de Macau, concedida a 
Isabel Maria Martins Neto, pelo período de um ano, com efeitos a partir 
de 1 de outubro de 2012.

3 de setembro de 2012. — O Secretário de Estado da Administração 
Pública, Hélder Manuel Sebastião Rosalino.

206632997 

 Despacho n.º 175/2013
Considerando que ao abrigo do decreto-lei n.º 89-G/98, de 13 de abril, 

foi concedida a Ana Luísa Rodrigues Mendes Colaço licença especial 
para o exercício de funções transitórias na Região Administrativa Es-
pecial de Macau; 

Considerando que a mesma, nos termos do artigo 1º daquele diploma 
legal, solicitou a sua renovação; 

Autorizo que, nos termos do artigo 1º do decreto-lei n.º 89-G/98, de 
13 de abril, seja renovada a licença especial para o exercício de funções 
transitórias na Região Administrativa Especial de Macau, concedida a 
Ana Luísa Rodrigues Mendes Colaço, pelo período de um ano, com 
efeitos a partir de 1 de outubro de 2012. 

3 de setembro de 2012. —  O Secretário de Estado da Administração 
Pública, Hélder Manuel Sebastião Rosalino. 

206632567 

 Despacho n.º 176/2013
Considerando que ao abrigo do decreto -lei n.º 89 -G/98, de 13 de abril, 

foi concedida a Maria do Céu de Oliveira Rosa de Almeida Chantre 
licença especial para o exercício de funções transitórias na Região 
Administrativa Especial de Macau;

Considerando que a mesma, nos termos do artigo 1º daquele diploma 
legal, solicitou a sua renovação;

Autorizo que, nos termos do artigo 1º do decreto -lei n.º 89 -G/98, de 
13 de abril, seja renovada a licença especial para o exercício de funções 
transitórias na Região Administrativa Especial de Macau, concedida a 
Maria do Céu de Oliveira Rosa de Almeida Chantre, pelo período de 
um ano, com efeitos a partir de 1 de setembro de 2012.

3 de setembro de 2012. — O Secretário de Estado da Administração 
Pública, Hélder Manuel Sebastião Rosalino.

206633693 

 Despacho n.º 177/2013
Considerando que ao abrigo do decreto -lei n.º 89 -G/98, de 13 de 

abril, foi concedida a Elsa do Rosário Rodrigues Merca de Figueiredo 
licença especial para o exercício de funções transitórias na Região 
Administrativa Especial de Macau;

Considerando que a mesma, nos termos do artigo 1º daquele diploma 
legal, solicitou a sua renovação;

Autorizo que, nos termos do artigo 1º do decreto -lei n.º 89 -G/98, de 
13 de abril, seja renovada a licença especial para o exercício de funções 
transitórias na Região Administrativa Especial de Macau, concedida a 
Elsa do Rosário Rodrigues Merca de Figueiredo, pelo período de um 
ano, com efeitos a partir de 1 de setembro de 2012.

3 de setembro de 2012. — O Secretário de Estado da Administração 
Pública, Hélder Manuel Sebastião Rosalino.

206632826 

 Despacho n.º 178/2013
Considerando que ao abrigo do decreto-lei n.º 89-G/98, de 13 de 

abril, foi concedida a Ana Maria Costa Farinha licença especial para 
o exercício de funções transitórias na Região Administrativa Especial 
de Macau;

Considerando que a mesma, nos termos do artigo 1º daquele diploma 
legal, solicitou a sua renovação;

Autorizo que, nos termos do artigo 1º do decreto-lei n.º 89-G/98, 
de 13 de abril, seja renovada a licença especial para o exercício de 
funções transitórias na Região Administrativa Especial de Macau, 




