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 Anúncio n.º 106/2014

Projeto de decisão relativo à classificação como monumento de 
interesse público (MIP) da Igreja de Nossa Senhora da Assunção, 
paroquial de Pinheiro de Lafões, e respetivo adro, em Pinheiro 
de Lafões, freguesia de Pinheiro, concelho de Oliveira de Frades, 
distrito de Viseu.

1 — Nos termos do artigo 25.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 3/02/2014, 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) da Igreja 
de Nossa Senhora da Assunção, paroquial de Pinheiro de Lafões, e 
respetivo adro, em Pinheiro de Lafões, freguesia de Pinheiro, concelho 
de Oliveira de Frades, distrito de Viseu, conforme planta de delimitação 
anexa, a qual faz parte integrante do presente Anúncio.

2 — Nos termos do artigo 27.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.cultura-
centro.pt;

b) Direção -Geral do Património Cultural (DGPC), www.patrimo-
niocultural.pt;

c) Câmara Municipal de Oliveira de Frades www.cm -ofrades.com.

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 26.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 do mesmo decreto -lei, as observações 
dos interessados deverão ser apresentadas junto da DRCC, que se pro-
nunciará num prazo de 15 dias úteis.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a classifi-
cação 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.

21 de abril de 2014. — O Diretor -Geral do Património Cultural, 
Nuno Vassallo e Silva. 

  
 207776328 

 Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, I. P.

Aviso n.º 5525/2014
Nos termos do nº 3 do artigo 95º do Decreto -Lei nº 100/99, de 31 de 

março, faz -se público que se encontra afixado no 9º andar deste Insti-
tuto, na Rua Castilho nº 5, em Lisboa, a lista nominal de antiguidade, 
do pessoal nomeado do mapa de pessoal do IGFSE, I.P., reportada a 31 
de dezembro de 2013.

Conforme o disposto no nº 1 do artigo 96º do mencionado diploma, 
o prazo de reclamação é de 30 dias a contar da data da publicação do 
presente aviso no Diário da República.

24 de março de 2014. — A Presidente do Conselho Diretivo, Rosa 
Maria Simões da Silva.

207774173 

 Instituto Nacional de Estatística, I. P.

Despacho n.º 5784/2014
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e repu-

blicada pela lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, prevê no artigo 23.º a 
renovação da comissão de serviço dos titulares dos cargos de direção 
intermédia;

Considerando que o Dr. Rui Emanuel Pascoal dos Santos Martins 
corresponde ao perfil pretendido para continuar as atribuições e objetivos 
do Núcleo de Recolha do Porto 3, que integra o Serviço de Inquéritos 
por Autopreenchimento do Departamento de Recolha de Informação 
do INE,IP e que o mesmo detém as características especificamente 
adequadas ao exercício do cargo de diretor de núcleo, cargo de direção 
intermédia do 2.º grau;

O Conselho Diretivo deliberou em 05 de dezembro de 2013 renovar 
a comissão de serviço do Diretor de Núcleo do Núcleo de Recolha do 
Porto 3, do Serviço de Inquéritos por Autopreenchimento do Departa-
mento de Recolha de Informação do INE,IP, Dr. Rui Emanuel Pascoal 
dos Santos Martins, a partir de 01 março de 2014.

28 de fevereiro de 2014. — A Presidente do Conselho Diretivo, Alda 
de Caetano Carvalho.

207771395 

 Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.

Contrato n.º 276/2014

Contrato -Programa de Desenvolvimento Desportivo
n.º CP/98/DDF/2014

Desenvolvimento da Prática Desportiva, Enquadramento
Técnico e Alto Rendimento e Seleções Nacionais

Entre:
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, 
adiante designado como 1.º outorgante; e

2 — A Federação de Ginástica de Portugal, pessoa coletiva de direito 
privado, titular do estatuto de utilidade pública desportiva, concedido 
através de Despacho n.º 45/93, de 29 de novembro, publicado na 2.ª série 
do Diário da República n.º 288, de 11 de dezembro, com sede na(o) 
Estrada da Luz, 30 A, 1600 -159 Lisboa, NIPC 501381074, aqui repre-
sentada por João Paulo do Nascimento e Oliveira Rocha, na qualidade 
de Presidente, adiante designada por 2.º outorgante.

Considerando que
A) De acordo com o estabelecido no n.º 1, do artigo 22.º, do Decreto-

-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, pode o 1.º outorgante, “outorgar com 
os beneficiários um aditamento ao contrato -programa celebrado para 
o ano findo, a fim de que sejam liquidadas, até à celebração de novo 
contrato -programa, as quantias mensais correspondentes ao duodécimo 
do ano anterior”;

B) Pelo despacho de 17 de janeiro de 2014, do Secretário de Estado 
do Desporto e Juventude, foi autorizada a celebração de aditamento, ao 
abrigo da disposição legal acima mencionada, com o 2.º outorgante;

C) Em cumprimento do referido, foi celebrado, a 22 -01 -2014, com 
o 2.º outorgante o Contrato -Programa n.º CP/10/DDF/2014 que previa 




