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 Declaração de retificação n.º 55/2013

Retificação do anúncio n.º 13817/2012, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 251, de 28 de dezembro de 2012 — Projeto 
de decisão relativo à classificação da Igreja Matriz de Ponte de 
Lima, Largo de São José, freguesia e concelho de Ponte de Lima, 
distrito de Viana do Castelo, como monumento de interesse pú-
blico (MIP).
Por ter saído com inexatidão o anúncio n.º 13817/2012, publicado 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 251, de 28 de dezembro de 2012, 
procede -se, através da presente declaração, à retificação do então pu-
blicado.

Assim, onde se lê «Projeto de decisão relativo à classificação da 
Igreja Matriz de Ponte de Lima, Largo de São José, freguesia e conce-
lho de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, como monumento 
de interesse público (MIP).» deve ler -se «Projeto de decisão relativo 
à classificação como monumento de interesse público (MIP) da Igreja 
Matriz de Ponte de Lima, no Largo de São José, freguesia e concelho 
de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo.», onde se lê «1 — […] 
faço público que, com fundamento em parecer da Secção do Património 
Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura (SPAA-
-CNC), de 25/07/2012, […]» deve ler -se «1 — […] faço público que, 
com fundamento em parecer da Secção do Património Arquitetónico e 
Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura (SPAA -CNC) de 17 de 
dezembro de 2012, […]» e onde se lê «2 — [...] c) Câmara Municipal de 
Ponte da Barca, www.cm -marco -canavezes.pt.» deve ler -se «2 — [...] c) 
Câmara Municipal de Ponte de Lima, www.cm -pontedelima.pt.».

7 de janeiro de 2013. — A Diretora -Geral, Isabel Cordeiro.
206660739 

 Instituto Nacional de Estatística, I. P.

Deliberação n.º 120/2013

Deliberação do Conselho Diretivo
Considerando a legislação europeia relativa à governação econó-

mica, ao reforço da supervisão orçamental e às medidas de correção 
dos desequilíbrios macroeconómicos e ainda dos défices excessivos, 
na área do euro;

Considerando as alterações introduzidas nas competências e poderes 
de supervisão do Eurostat decorrentes da nova legislação europeia e em 
particular relativamente às Contas das Administrações Públicas;

Considerando o aprofundamento das responsabilidades dos institutos 
de estatísticas dos Estados Membros decorrentes do aprofundamento 
dessas competências do Eurostat;

Considerando a pertinência das medidas de racionalização das orgâ-
nicas das entidades públicas no contexto do PREMAC;

Considerando a publicação e entrada em vigor da Portaria n.º 423/2012, 
de 28 de dezembro, que aprovou os Estatutos do Instituto Nacional de 
Estatística, I. P. (INE), os quais determinam a sua organização interna;

Considerando que, de acordo com o n.º 5 do artigo 1.º dos referidos Es-
tatutos, por deliberação do conselho diretivo, a publicar no Diário da Re-
pública, podem ser criados, modificados ou extintos serviços ou núcleos;

O conselho diretivo deliberou:
1 — Criar, no Departamento de Contas Nacionais, o Serviço de Contas 

das Administrações Públicas;
2 — Extinguir os seguintes serviços:
a) O Serviço do Sistema de Meta Informação, no Departamento de 

Metodologia e Sistemas de Informação;
b) O Serviço de Estatísticas da Sociedade de Informação e Conheci-

mento, no Departamento de Estatísticas Demográficas e Sociais.

3 — Redefinir as funções dos seguintes serviços:
a) Serviço de Metodologia e Serviço de Infraestrutura Informacional, 

no Departamento de Metodologia e Sistemas de Informação;
b) Serviço de Estatísticas do Mercado de Trabalho, Serviço de Es-

tatísticas das Condições de Vida, Serviço de Estatísticas Territoriais e 
Serviço de Estatísticas Demográficas, no Departamento de Estatísticas 
Demográficas e Sociais.

4 — A presente deliberação produz efeitos a 29 de dezembro de 
2012.

28.12.2012. — A Presidente do Conselho Diretivo, Alda de Caetano 
Carvalho.

206665859 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinetes do Secretário de Estado da Administração 
Local e Reforma Administrativa e da Secretária de 

Estado do Tesouro

Despacho n.º 896/2013
A Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, criou o Programa de Apoio à 

Economia Local, adiante também designado por PAEL, com o objetivo 
de proceder à regularização do pagamento de dívidas dos municípios a 
fornecedores vencidas há mais de 90 dias, registadas na Direção-geral 
das Autarquias Locais (DGAL), à data de 31 de março de 2012.

O PAEL foi objeto de regulamentação pela Portaria n.º 281-A/2012, 
de 14 de setembro, dos membros do Governo responsáveis pelas áreas 
das finanças e das autarquias locais.

O Município de Mira tinha pagamentos em atraso vencidos há mais 
de 90 dias à data de 31 de março de 2012.

O pedido de adesão apresentado pelo Município foi instruído com 
um Plano de Ajustamento Financeiro, aprovado por deliberação da 
respetiva assembleia municipal que incluiu uma autorização expressa 
para a contratação de um empréstimo de médio e longo prazo, até ao 
limite máximo dos pagamentos em atraso constantes da lista dos paga-
mentos que integra o respetivo Plano, devendo o Município proceder à 
divulgação no sítio oficial da Internet e em edital afixado nos lugares 
de estilo e, caso exista, no boletim da autarquia o pedido de adesão 
ao Programa e o contrato celebrado com o Estado, incluindo todos os 
documentos anexos.

Apresentada pela Comissão de Análise uma proposta de decisão final 
com todas as condições do financiamento, o Plano de Ajustamento 
Financeiro, incluindo os documentos produzidos no seu âmbito, assim 
como a minuta de contrato a celebrar entre o Estado e o município, 
nos termos do n.º 3 do artigo 5.º, da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto 
e do n.º 1 do artigo 5.º da Portaria n.º 281-A/2012, de 14 de setembro, 
determina-se o seguinte:

1. É aprovado o pedido de adesão ao Programa II do PAEL e aceite 
o Plano de Ajustamento Financeiro apresentado pelo Município de 
Mira.

2. É autorizada a concessão de um empréstimo do Estado no montante 
de € 1.403.777,87 e maturidade de 14 anos, nos termos da minuta de 
contrato apresentada pela Comissão de Análise do PAEL.

3. Fica o Município vinculado à adoção das medidas constantes do 
plano de ajustamento financeiro apresentado, bem como ao cumprimento 
dos objetivos e medidas legalmente previstas.

20 de novembro de 2012. — O Secretário de Estado da Administra-
ção Local e Reforma Administrativa, Paulo Jorge Simões Júlio. — A 
Secretária de Estado do Tesouro, Maria Luís Casanova Morgado Dias 
de Albuquerque.

24552012 

 Despacho n.º 897/2013
A Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, criou o Programa de Apoio à 

Economia Local, adiante também designado por PAEL, com o objetivo 
de proceder à regularização do pagamento de dívidas dos municípios a 
fornecedores vencidas há mais de 90 dias, registadas na Direção-geral 
das Autarquias Locais (DGAL), à data de 31 de março de 2012.

O PAEL foi objeto de regulamentação pela Portaria n.º 281-A/2012, 
de 14 de setembro, dos membros do Governo responsáveis pelas áreas 
das finanças e das autarquias locais.

Os Municípios constantes do anexo tinham pagamentos em atraso 
vencidos há mais de 90 dias à data de 31 de março de 2012.

Os pedidos de adesão de cada um dos Municípios constantes do anexo 
foram instruídos com um Plano de Ajustamento Financeiro, aprovado 
por deliberação das respetivas assembleias municipais que incluiu uma 
autorização expressa para a contratação de um empréstimo de médio e 
longo prazo, até ao limite máximo dos pagamentos em atraso constantes 
da lista dos pagamentos que integra o respetivo Plano.

Os Municípios constantes do anexo procedem à divulgação no sítio 
oficial da Internet e em edital afixado nos lugares de estilo e, caso exista, 
no boletim da autarquia, do pedido de adesão ao Programa e do contrato 
celebrado com o Estado, incluindo todos os documentos anexos.

Apresentada pela Comissão de Análise uma proposta de decisão final 
com todas as condições do financiamento, o Plano de Ajustamento 
Financeiro, incluindo os documentos produzidos no seu âmbito, assim 
como a minuta de contrato a celebrar entre o Estado e o município, 
nos termos do n.º 3 do artigo 5.º, da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto 




