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h) Autorizar a inscrição e participação dos membros do Gabinete
em congressos, seminários, estágios, reuniões, colóquios, cursos de
formação e outras ações da mesma natureza que decorram no território
nacional ou no estrangeiro, incluindo o processamento dos correspondentes encargos;
i) Proceder à gestão orçamental do Gabinete, incluindo a alteração
das rubricas orçamentais que se revelem necessárias à sua execução,
bem como a respetiva preparação, nos termos da lei;
j) Autorizar a constituição e reconstituição de fundos de maneio,
nos termos do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, na
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de março;
k) Autorizar a realização de despesas por conta das dotações orçamentais do Gabinete, incluindo despesas eventuais de representação,
até ao limite previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de junho;
l) Autorizar a atribuição dos abonos e regalias a que o pessoal do
gabinete tenha direito nos termos da lei;
m) Autorizar o processamento das despesas cujas faturas, por motivo
justificado, deem entrada nos serviços além do prazo regulamentar.

4 — Nos termos do artigo 11.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, www.culturacentro.pt;
b) Direção-Geral do Património Cultural, www.patrimoniocultural.pt;
c) Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, www.idanhaanova.pt.
5 — Conforme previsto no n.º 1 do artigo 13.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 decide a abertura do
procedimento de classificação, no prazo de quinze dias úteis, nos termos
dos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo,
junto da Direção Regional de Cultura do Centro, Rua Olímpio Nicolau
Rui Fernandes, 3000 — 303 Coimbra.
29 de abril de 2014. — O Diretor-Geral do Património Cultural,
Nuno Vassallo e Silva.

2 — Ratifico todos os atos praticados no âmbito da presente delegação
desde o dia 1 de agosto de 2013 até à data do início de produção de
efeitos do presente despacho.
3 — O presente despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.
4 — Publique-se no Diário da República.
21 de abril de 2014. — O Secretário de Estado Adjunto do Ministro
Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Pedro Alexandre Vicente de
Araújo Lomba.
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Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo
Aviso n.º 5767/2014
Por meu despacho de 28 de abril de 2014, faz-se público que autorizei
o regime especial de trabalho a tempo parcial, com a redução de horário
de trabalho de oito horas consecutivas por semana, à técnica superior
Maria João Agria Teixeira Forte de Goes Pinheiro, do mapa de pessoal
da CCDRLVT, nos termos do artigo 46.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31
de dezembro, com efeitos reportados a 1 de maio de 2014 e termo a 31
de agosto de 2014.
28 de abril de 2014. — O Presidente da Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Eduardo Brito
Henriques.
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Direção-Geral do Património Cultural
Anúncio n.º 107/2014
Abertura de novo procedimento de classificação do Solar dos
Marqueses da Graciosa, incluindo pátio, adro e escadaria, na
Praça da República, n.º 1, Idanha-a-Nova, União das Freguesias
de Idanha-a-Nova e Alcafozes, concelho de Idanha-a-Nova, distrito
de Castelo Branco.
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 309/2009,
de 23 de outubro, faço público que, por despacho de 9 de abril de 2014
de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura, sobre proposta da Direção
Regional de Cultura do Centro, que mereceu a concordância da DGPC,
foi determinada a abertura de novo procedimento de classificação do
Solar dos Marqueses da Graciosa, incluindo pátio, adro e escadaria,
na Praça da República, n.º 1, Idanha-a-Nova, União das Freguesias de
Idanha-a-Nova e Alcafozes, concelho de Idanha-a-Nova, distrito de
Castelo Branco.
2 — O referido imóvel está em vias de classificação, de acordo com
o n.º 5 do artigo 25.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.
3 — O imóvel em vias de classificação e os localizados na zona
geral de proteção (50 metros contados a partir dos seus limites externos), conforme planta de delimitação anexa, a qual faz parte integrante
do presente Anúncio, ficam abrangidos pelas disposições legais em
vigor, designadamente, os artigos 32.º, 34.º, 36.º, 37.º, 42.º, 43.º e 45.º
da referida lei, e o n.º 2 do artigo 14.º e o artigo 51.º do Decreto-Lei
n.º 309/2009, de 23 de outubro.

207791961
Anúncio n.º 108/2014
Abertura do procedimento de classificação do Solar dos
Carvalhos, na Praça da República, Sernancelhe, União da
Freguesias de Sernancelhe e Sarzeda, concelho de Sernancelhe,
distrito de Viseu.
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de
23 de outubro, faço público que, por meu despacho de 8 de abril de 2014,
exarado sobre informação da Direção Regional de Cultura do Norte, foi
determinada a abertura do procedimento de classificação do Solar dos
Carvalhos, na Praça da República, União da Freguesias de Sernancelhe
e Sarzeda, concelho de Sernancelhe, distrito de Viseu.
2 — O referido imóvel está em vias de classificação, de acordo com
o n.º 5 do artigo 25.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.
3 — O imóvel em vias de classificação e os localizados na zona
geral de proteção (50 metros contados a partir dos seus limites externos), conforme planta de delimitação anexa, a qual faz parte integrante
do presente Anúncio, ficam abrangidos pelas disposições legais em
vigor, designadamente, os artigos 32.º, 34.º, 36.º, 37.º, 42.º, 43.º e 45.º
da referida lei, e o n.º 2 do artigo 14.º e o artigo 51.º do Decreto-Lei
n.º 309/2009, de 23 de outubro.

