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12 de julho, manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Cultura, 
o seguinte:

Artigo 1.º
Classificação

1 - É classificada como sítio de interesse público a Cidade Romana de 
Eburobrittium, na Quinta das Janelas, freguesia de Gaeiras, concelho de 
Óbidos, distrito de Leiria, conforme planta constante do anexo à presente 
portaria, da qual faz parte integrante.

2 - Nos termos das alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 54.º do Decreto-Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro, alterado pelos Decretos-Lei n.º 115/2011, 
de 5 de dezembro, e n.º 265/2012, de 28 de dezembro, são fixadas as 
seguintes restrições:

a) Toda a área classificada é considerada zona non aedificandi;
b) São interditas quaisquer atividades agrícolas e florestais.

Artigo 2.º
Zona especial de proteção

1 - E fixada a zona especial de proteção do sítio referido no artigo 
anterior, conforme planta constante do anexo à presente portaria, da 
qual faz parte integrante.

2 - Nos termos das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 43.º do Decre-
to-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, alterado pelos Decretos-Leis 
n.º 115/2011, de 5 de dezembro, e n.º 265/2012, de 28 de dezembro, 
são fixadas as seguintes restrições:

— Área 1 (correspondente à anterior zona geral de proteção e aten-
dendo a que futuros trabalhos arqueológicos poderão alterar os limites 
da área agora classificada):

a) Toda a área é considerada zona non aedificandi;
b) São interditas quaisquer atividades agrícolas e florestais.

— Área 2 (onde poderão existir vestígios de navegação):
a) Obrigatoriedade de realização de escavações obrigatórias prévias;
b) Proibição de operações de loteamento.

— Área 3 (onde está previsto o arranjo paisagístico do Retail Park): 
obrigatoriedade de escavações arqueológicas prévias.

— Área 4 [correspondente à do Plano de Pormenor de Arnóia (PPA)]:
a) Obrigatoriedade de acompanhamento arqueológico;
b) Condicionantes à salvaguarda da paisagem na apreciação de licencia-

mento de obras por parte da entidade competente da administração central.

— Área 5 (correspondente ao entorno): acompanhamento arqueológico.
24 de junho de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 

Barreto Xavier.
ANEXO 

  
 15142013 

 Secretaria-Geral

Aviso n.º 8232/2013
Nos termos do disposto nas disposições conjugadas da alínea b) do 

n.º 1 e do n.º 2 do artigo 37.º e do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de fevereiro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 
55 -A/2010, de 31 de dezembro e 64 -B/2011, de 30 de dezembro faz -se 
público que por despacho datado de 29 de maio de 2013, proferido pela 
Secretária -geral Adjunta, precedido de pareceres prévios favoráveis da 
trabalhadora e do respetivo serviço de origem, com efeitos a 1 de abril de 
2013, foi definitivamente consolidada na Secretaria -Geral da Presidência 
do Conselho de Ministros a mobilidade interna na carreira/categoria de 
técnico superior da licenciada Rosalina Maria Tavares Martins, ante-
riormente pertencente ao mapa de pessoal da extinta Direção Regional 
de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, tendo -se procedido à celebração 
do correspondente contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado.

Nos termos do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, na redação atual, a trabalhadora mantém o posicionamento 
remuneratório detido na situação jurídico -funcional de origem, ou seja, 
a remuneração base de € 1.373,12 (mil trezentos e setenta e três euros 
e doze cêntimos) correspondente ao valor intermédio entre as posições 
remuneratórias 2 e 3 da carreira/categoria de técnico superior e aos níveis 
remuneratórios 15 e 19 da Tabela Remuneratória Única aprovada pela 
Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

17 de junho de 2013. — O Secretário -Geral, José Maria Belo de 
Sousa Rego.

14732013 

 Aviso n.º 8233/2013
Nos termos do disposto nas disposições conjugadas da alínea b) do 

n.º 1 e do n.º 2 do artigo 37.º e do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de fevereiro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 
55 -A/2010, de 31 de dezembro e 64 -B/2011, de 30 de dezembro, faz -se 
público que por despacho datado de 6 de junho de 2013 proferido pela 
Secretária -geral Adjunta, precedido de pareceres prévios favoráveis 
do trabalhador e do respetivo serviço de origem, com efeitos a 1 de 
maio de 2013, foi definitivamente consolidada na Secretaria -Geral da 
Presidência do Conselho de Ministros a mobilidade interna na car-
reira/categoria de técnico superior do licenciado Sérgio Nuno Agraínho 
Rodrigues, anteriormente pertencente ao mapa de pessoal da Inspeção-
-Geral das Atividades Culturais, tendo -se procedido à celebração do 
correspondente contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado.

Nos termos do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, na redação atual, o trabalhador mantém o posicionamento 
remuneratório detido na situação jurídico -funcional de origem, ou seja, a 
3.ª posição remuneratória, nível remuneratório 19 da Tabela Remunera-
tória Única aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, 
a que corresponde a remuneração base de € 1.407,45 (mil quatrocentos 
e sete euros e quarenta e cinco cêntimos).

17 de junho de 2013. — O Secretário -Geral, José Maria Belo de 
Sousa Rego.

14742013 

 Declaração de retificação n.º 736/2013
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, alterado pelo 
Decreto -Lei nº 41/2013 de 21 de março, conjugadas com o disposto 
no n.os 2 e 3 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, alterado pelo Despacho Normativo n.º 13/2009 de 1 de 
abril, declara -se que o Anexo à Portaria n.º 319/2013, de 3 de junho, 
publicada no Diário da República n.º 106, 2.ª Série, de 3 junho de 
2013, saiu com inexatidão e, mediante declaração da entidade emitente, 
retifica -se o lapso, republicando -se integralmente o Anexo, na versão 
corrigida, em anexo à presente declaração de retificação, da qual faz 
parte integrante.

21 de junho de 2013. — Pelo Secretário -Geral, a Secretária -Geral 
Adjunta, Catarina Maria Romão Gonçalves.
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ANEXO

(Republicação do Anexo à Portaria n.º 319/2013, 
de 3 de junho)

ANEXO 

  
 14872013 

 Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.

Contrato n.º 429/2013

Contrato -programa de desenvolvimento desportivo
aditamento CP/238/DDF/2013

Desenvolvimento da Prática Desportiva

Aditamento ao contrato -programa de desenvolvimento
desportivo CP/111/DDF/2013

Entre o:
1 — O Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., pessoa 

coletiva de direito público, com sede na Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 55, 
1250 -190 Lisboa, NIPC 510089224, aqui representado por Augusto 
Fontes Baganha, na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo, e João 
Cravina Bibe, na qualidade de Vice -Presidente do Conselho Diretivo, 
adiante designado como 1.º outorgante; e

2 — A Federação de Patinagem de Portugal, pessoa coletiva de direito 
privado, titular do estatuto de utilidade pública desportiva, concedido 
através de Despacho n.º 52/93, de 29 de novembro, publicado na 2.ª série 
do Diário da República n.º 288, de 11 de dezembro, com sede na(o) Av. 
Almirante Gago Coutinho, 114, 1700 -032 Lisboa, NIPC 501065326, 
aqui representada por Fernando Elias Claro, na qualidade de Presidente, 
adiante designada por 2.º outorgante.

Considerando que:
a) O 1.º outorgante, e o 2.º outorgante celebraram o Contrato -Programa 

n.º CP/111/DDF/2013, em 30 de abril de 2013, tendo por objeto a con-
cessão de uma comparticipação financeira à execução do Programa de 
Desenvolvimento da Prática Desportiva, que o 2.º outorgante apresentou 
ao 1.º outorgante e se propõe levar a efeito no decurso do corrente ano, o 
qual consta do anexo a este contrato -programa, publicado e publicitado 
nos termos do Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro;

b) O contrato -programa acima aludido foi publicado, nos termos da 
lei, como Contrato n.º 272/2013, no Diário da República, 2.ª série, de 
10 de maio de 2013;

c) Nos termos do disposto da cláusula 11.ª do contrato -programa 
n.º CP/111/DDF/2013 “o presente contrato -programa pode ser mo-
dificado ou revisto por livre acordo das partes e em conformidade 
com o estabelecido no artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 de 
outubro;

d) Face à diminuição da dotação disponível no orçamento do 
IPDJ, I. P., para apoio ao movimento associativo, por via de retificação 
imposta àquele orçamento, é necessário proceder à revisão dos valores 
a conceder no presente ano, bem como ajustar a execução financeira 
às exigências legais relativas ao cumprimento da legislação em vigor;

Nos termos do Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro — Regime 
Jurídico dos Contratos -Programa de Desenvolvimento Desportivo e do 
disposto no clausulado do contrato -programa n.º CP/111/DDF/2013 é 
celebrado o presente aditamento àquele contrato -programa de desenvol-
vimento desportivo, que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª
Objeto do aditamento

O presente aditamento ao contrato -programa de desenvolvimento 
desportivo n.º CP/111/DDF/2013, tem por objeto ajustar a compartici-
pação aos encargos com a execução do programa de Desenvolvimento 
da Prática Desportiva do 2.º outorgante.

Cláusula 2.ª
Alteração da Cláusula 3.ª do contrato-

-programa CP/111/DDF/2013
O n.º 1, da Cláusula 3.ª, do contrato -programa n.º CP/111/DDF/2013, 

celebrado em 30 de abril de 2013 passa a ter a seguinte redação:

«Cláusula 3.ª
Comparticipação financeira

1 — A comparticipação financeira a prestar pelo 1.º outorgante, 
ao 2.º outorgante, para apoio exclusivo à execução do programa 
desportivo referido na cláusula 1.ª, é no montante de 237.100,00 €, 
com a seguinte distribuição:

a) A quantia de 135.147,00 €, destinada a comparticipar exclu-
sivamente os custos com a organização e gestão do 2.º outorgante;

b) A quantia de 129.916,85 €, destinada a comparticipar exclu-
sivamente a execução do projeto de desenvolvimento da atividade 
desportiva, sem prejuízo do indicado na alínea c), infra;

c) O montante da comparticipação financeira referido na alínea b), 
supra inclui uma quantia de 5.230,15 €, destinada a comparticipar 
exclusivamente a execução do projeto de desenvolvimento da prática 
desportiva juvenil “PATINANDO PELAS ESCOLAS”.»

Cláusula 3.ª
Alteração da Cláusula 4.ª do contrato-

-programa CP/111/DDF/2013
O n.º 1, da Cláusula 4.ª, do contrato -programa n.º CP/111/DDF/2013, 

celebrado em 30 de abril de 2013 passa a ter a seguinte redação:

«Cláusula 4.ª
Comparticipação financeira

1 — A comparticipação referida na alínea a) do n.º 1 da cláusula 
3.ª é disponibilizada mensalmente, nos seguintes termos:

a) 30.833,00 € nos meses de janeiro a março,
b) 48.201,00 € até 15 (quinze) dias após a entrada em vigor do 

presente contrato -programa;
c) 24.100,00 € nos meses de junho a setembro.»

Cláusula 4.ª
Alteração da Cláusula 7.ª do contrato-

-programa CP/111/DDF/2013
A alínea b), do n.º 3, da Cláusula 7.ª, do contrato -programa n.º CP/111/

DDF/2013, celebrado em 30 de abril de 2013 passa a ter a seguinte 
redação:

«Cláusula 7.ª
Limitação às remunerações dos membros dos corpos sociais

1. [...]
2. [...]




