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 Gabinete do Secretário-Geral do Sistema 
de Informações da República Portuguesa

Despacho n.º 1737/2013
Com fundamento no artigo 19.º, n.º 2, da Lei n.º 30/84, de 5 de se-

tembro, na redação introduzida pela Lei Orgânica n.º 4/2004, de 6 de 
novembro, e nos artigos 6.º, n.º 1, e 7.º do Decreto -Lei n.º 262/88, de 
23 de julho, nomeio chefe do meu gabinete, com efeitos imediatos, a 
licenciada Maria Paula Paiva Serem de Morais.

10 de janeiro de 2013. — O Secretário -Geral do Sistema de Informa-
ções da República Portuguesa, Júlio Alberto Carneiro Pereira.
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 Secretaria-Geral

Declaração de retificação n.º 140/2013
Nos termos das disposições da alínea r) do n.º 2 do artigo 2.º e do 

artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 4/2012 de 16 de janeiro conjugadas com o 
disposto no n.º 4 do artigo 9.º do Regulamento de Publicação de Atos no 
Diário da República, aprovado pelo Despacho Normativo n.º 35 -A/2008, 
de 29 de julho, e alterado pelo Despacho Normativo n.º 13/2009 de 1 
de abril, declara -se sem efeito o Aviso n.º 702/2013, de 16 de janeiro, 
publicado no Diário da República, n.º 11, 2.ª série, de 16 de janeiro de 
2013, por corresponder à publicação em duplicado do texto do Aviso 
n.º 347/2013, de 8 de janeiro, publicado no Diário da República n.º 5, 
2.ª série, de 8 de janeiro de 2013.

25 de janeiro de 2013. — Pelo Secretário -Geral, a Secretária -Geral-
-Adjunta, em substituição, Ana Palmira Antunes de Almeida.
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 Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género

Despacho n.º 1738/2013
Faz-se público que pelo Despacho n.º 02/CIG/2013 da Presidente da 

Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, de 10 de janeiro, 
foram designados, em conformidade com o disposto no artigo 73.º da 
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, conjugado com o artigo 12.º da 
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, e artigos 20.º e 21.º da Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, como membros do júri que acompa-
nhará o período experimental da trabalhadora Marina Sofia Birrento 
Saraiva, em regime de contrato de trabalho em funções públicas, os 
seguintes elementos:

Presidente: Ana Andreia Marques, Coordenadora do Núcleo para a 
Promoção da Cidadania e Igualdade de Género;

1.º Vogal efetivo: Ana Maria Rodrigues Borges, Técnica Superior, que 
substituirá a presidente nas suas faltas e impedimentos;

2.º Vogal efetivo: Maria Isabel Galvão Grilo, Técnica Superior;
1.º Vogal suplente: José Rodrigues Nuno Gradim Barros, Técnico 

Superior;
2.º Vogal suplente: Vítor Manuel Rodrigues Almeida, Técnico su-

perior.
23 de janeiro de 2013. — A Vice-Presidente da Comissão para a Ci-

dadania e Igualdade de Género, Maria Teresa Pinto de Almeida Chaves 
Almeida.
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 Direção-Geral do Património Cultural

Anúncio n.º 40/2013

Projeto de Decisão relativo à fixação da zona especial de proteção (ZEP)
da Igreja Paroquial de Cavernães,

freguesia de Cavernães, concelho e distrito de Viseu
1 — Nos termos do artigo 45.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 7 de novembro de 2011, é intenção da 
Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) propor a S. Ex.ª o Secre-
tário de Estado da Cultura a fixação da zona especial de proteção (ZEP) 
da Igreja Paroquial de Cavernães, freguesia de Cavernães, concelho e 
distrito de Viseu, conforme planta de delimitação anexa, a qual faz parte 
integrante do presente Anúncio.

2 — Nos termos do artigo 46.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 Viseu, www.cm-viseu.pt

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

4 — Nos termos do artigo 45.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 e do n.º 4 do artigo 45.º do mesmo 
decreto-lei, as observações dos interessados deverão ser apresentadas 
junto da DRCC, que se pronunciará num prazo de 15 dias úteis.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a ZEP será 
publicada no Diário da República, nos termos do artigo 48.º do diploma 
legal acima referido, data a partir da qual se tornará efetiva.

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 janeiro de 2013 — A Diretora-Geral do Património Cultural, 
Isabel Cordeiro. 
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 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso n.º 1420/2013
Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, por despacho do Diretor -Geral da Autoridade Tributária e Adu-
aneira, foi renovada a comissão de serviço de Maria Luísa Ferreira 
Vilhena Nobre, no cargo de Diretora de Serviços, da Direção de Serviços 
de Licenciamento.

23 de janeiro de 2013. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares Pi-
nheiro.
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