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5 — Nos termos do artigo 28.º do mesmo decreto-lei, as observações
dos interessados deverão ser apresentadas junto da DRCALEN, que se
pronunciará num prazo de 15 dias úteis.
6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a classificação será publicada no Diário da República, nos termos do artigo 32.º do
diploma legal acima referido, data a partir da qual se tornará efetiva.
29 de outubro de 2012. — O Diretor-Geral do Património Cultural,
Elísio Summavielle.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a classificação e a ZEP serão publicadas no Diário da República, nos termos
do artigo 32.º do diploma legal acima referido, data a partir da qual se
tornarão efetivas.
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.
5 de novembro de 2012. — O Diretor-Geral do Património Cultural,
Elísio Summavielle.

206507592
206506596

Anúncio n.º 13674/2012
Projeto de decisão relativo à classificação como monumento de
interesse público (MIP) do Santuário do Senhor da Serra e adro
envolvente, freguesia de Semide, concelho de Miranda do Corvo,
distrito de Coimbra, e à fixação da respetiva zona especial de
proteção (ZEP).
1 — Nos termos do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de
outubro, faço público que, com fundamento em pareceres da Secção
do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de
Cultura (SPAA — CNC), de de 19/12/2011 e 22/10/2012, é intenção da
Direção-Geral do Património Cultural propor a S. Ex.ª o Secretário de
Estado da Cultura a classificação como monumento de interesse público
(MIP) do Santuário do Senhor da Serra e adro envolvente, freguesia de
Semide, concelho de Miranda do Corvo, distrito de Coimbra, e a fixação
da respetiva zona especial de proteção (ZEP), conforme planta de delimitação anexa, a qual faz parte integrante do presente Anúncio.
2 — Nos termos dos artigos 27.º e 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 Miranda do Corvo, www.cm-mirandadocorvo.pt.
3 — O processo administrativo original está disponível para consulta
(mediante marcação prévia) na Direção Regional de Cultura do Centro,
Rua Olímpio Nicolau Fernandes, Coimbra.
4 — Nos termos do artigo 26.º e do n.º 3 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.

Gabinete de Estratégia, Planeamento
e Avaliação Culturais
Despacho n.º 14557/2012
1 — Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º, 37.º e 38.º do Código do
Procedimento Administrativo, no n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2001,
de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei
n.º 64-A/2008 de 31 de dezembro, Lei n.º 3-B/2010, de 28 de maio, e
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e nos termos das disposições conjugadas na alínea d) do artigo 1.º e artigo 5.º da Portaria n.º 136/2012, de
10 de maio, delego no Mestre Nuno Manuel Estanqueiro Dias, diretor de
serviços da Direção de Serviços de Gestão de Recursos e Informação do
Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais, os poderes
necessários para a prática dos seguintes atos, no âmbito das minhas
competências próprias:
a) Assinar os pedidos de libertação de créditos (PLC) a apresentar
mensalmente à Direção-Geral do Orçamento e autorizar e assinar os
respetivos pedidos de autorização de pagamento;
b) Assinar as folhas e documentos de despesa, boletins de vencimento,
boletins de inscrição/alteração na Caixa Geral de Aposentações.
2 — A delegação de competências a que se refere este despacho
entende-se sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.
3 — O presente despacho produz efeitos desde a data da sua assinatura, ficando por esta via ratificados todos os atos praticados até agora
no âmbito da presente delegação.
3 de setembro de 2012. — O Diretor-Geral, Henrique de Matos Parente.
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