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auditorias de gestão em hospitais, Procedimento Administrativo de Macau e na RP da China, contencioso administrativo e formação estratégica
para dirigentes bem como outras matérias relevantes para a gestão de
recursos financeiros e humanos e na área da justiça na intervenção
técnica da reinserção social.
7 — Publicações:
Publicou na Revista da Associação dos Advogados de Macau, sobre ambiente e urbanismo, um artigo sobre “Direito de propriedade e
jusaedificandi”, in Revista da Associação dos Advogados de Macau,
ano I, n.º 3, 1996.
Publicou, a convite da faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, um capítulo sob o título “Medidas tutelares educativas — uma
visão institucional” no Volume Comemorativo dos 10 Anos do Curso
de Pós-Graduação “Proteção de Menores Prof. Doutor F. M. Pereira
Coelho” da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, in Coimbra Editora 2009.
Publicou em parceria o estudo “Conflitos em internamento de Jovens
Delinquentes” relativo à análise sistemática de “conflitos ocorridos em
contexto de internamento tutelar num Centro Educativo da DGRS num
período de 3 anos”. In Bubok Publishing S.L., 2012.
209921361
Despacho (extrato) n.º 12399/2016
Por despacho do Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais,
de 28.10.2016, nos termos conjugados do n.º 3 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28.09, do n.º 4 do artigo 132.º do Regulamento
Geral e Disciplinar do Centros Educativos, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 323D/2000, de 20.12 e do artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 204-A/2001
de 26.07 (em vigor por força do n.º 1 do artigo 36.º do Decreto-Lei
n.º 215/2012, de 28.09), foi designado como coordenador da Equipa do
Centro Educativo Padre António de Oliveira, pelo período de 2 anos,
prorrogáveis, o Lic. Luis Miguel Cristino Neves, com efeitos a 01 de
outubro de 2016.
6 de outubro de 2016. — O Subdiretor-Geral, João Paulo Carvalho.
209921312
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Anúncio n.º 220/2016

Anúncio n.º 219/2016

Abertura do procedimento de classificação da Igreja da Sagrada
Família, ou Igreja do Bairro da Tabaqueira, incluindo o património integrado, em Albarraque, freguesia de Rio de Mouro,
concelho de Sintra, distrito de Lisboa.

Abertura do procedimento de classificação dos prédios geminados
da Avenida da Liberdade, 206 a 218, e Rua Rodrigues Sampaio,
27 a 35, Lisboa, freguesia de Santo António, concelho e distrito
de Lisboa.
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 21 de julho de
2016, exarado sobre proposta do Departamento dos Bens Culturais, foi
determinada a abertura do procedimento de classificação dos prédios
geminados da Avenida da Liberdade, 206 a 218, e Rua Rodrigues Sampaio, 27 a 35, Lisboa, freguesia de Santo António, concelho e distrito
de Lisboa.
2 — Os referidos imóveis estão 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 — Os imóveis 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 referido decreto-lei.
4 — Nos termos do artigo 11.º do referido decreto-lei, os elementos
relevantes do processo estão disponíveis nas páginas eletrónicas dos
seguintes organismos:

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 9 de agosto de
2016, exarado sobre proposta do Departamento dos Bens Culturais, foi
determinada a abertura do procedimento de classificação da Igreja da
Sagrada Família, ou Igreja do Bairro da Tabaqueira, incluindo o património integrado, em Albarraque, freguesia de Rio de Mouro, concelho
de Sintra, distrito de Lisboa.
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 referido
decreto-lei.
4 — Nos termos do artigo 11.º do referido decreto-lei, os elementos
relevantes do processo estão disponíveis nas páginas eletrónicas dos
seguintes organismos:

a) Direção-Geral do Património Cultural, www.patrimoniocultural.pt;
b) Câmara Municipal de Lisboa, www.cm-lisboa.pt.

a) Direção-Geral do Património Cultural, www.patrimoniocultural.pt;
b) Câmara Municipal de Sintra, www.cm-sintra.pt.

5 — O interessado poderá reclamar ou interpor recurso hierárquico do
ato que decide a abertura do procedimento de classificação, nos termos
e condições estabelecidas no Código do Procedimento Administrativo,
sem prejuízo da possibilidade de impugnação contenciosa.

5 — O interessado poderá reclamar ou interpor recurso hierárquico do
ato que decide a abertura do procedimento de classificação, nos termos
e condições estabelecidas no Código do Procedimento Administrativo,
sem prejuízo da possibilidade de impugnação contenciosa.

13 de setembro de 2016. — A Diretora-Geral do Património Cultural,
Paula Araújo da Silva.

20 de setembro de 2016. — A Diretora-Geral do Património Cultural,
Paula Araújo da Silva.

