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Anúncio n.º 18154/2011

Declaração n.º 322/2011

Projecto de Decisão relativo à classificação como Monumento de
Interesse Público (MIP) do Antigo Liceu D. Filipa de Lencastre,
actual Escola Secundária D. Filipa de Lencastre, freguesia de
S. João de Deus, concelho de Lisboa, distrito de Lisboa.

Desclassificação do Pelourinho da Batalha
Considerando que o Pelourinho da Batalha, sito na Batalha, freguesia
e concelho da Batalha, distrito de Leiria, classificado como monumento
nacional (MN) pelo Decreto de 16 de Junho de 1910, publicado no
Diário do Governo n.º 136, de 23 de Junho de 1910, não existia à data
da classificação, por ter sido demolido nos anos 60 do século XIX, e
que o pelourinho actualmente existente é uma réplica, construída com
base em gravuras do século XIX pelo Mestre Alfredo Neto Ribeiro
e por Pedro Coelho Oliveira, e inaugurada em 18 de Março de 2000,
declara-se, para os devidos efeitos legais, designadamente para os
decorrentes da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, que o Pelourinho
da Batalha, sito na Batalha, freguesia e concelho da Batalha, distrito
de Leiria, se considera desclassificado, deixando, consequentemente,
de ter uma zona de protecção de 50 metros a contar dos seus limites
exteriores.
29 de Novembro de 2011. — O Director do IGESPAR, I. P., Luís
Filipe Coelho.
205415614

1 — Nos termos do artigo 23.º e para os efeitos 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 Arquitectónico e
Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura (SPAA — CNC),
de 26/10/2011, é intenção do IGESPAR, I. P. propor a S. Ex.ª o
Secretário de Estado a classificação como Monumento de Interesse Público (MIP) do Antigo Liceu D. Filipa de Lencastre,
actual Escola Secundária D. Filipa de Lencastre, freguesia de S.
João de Deus, concelho de Lisboa, distrito de Lisboa, 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 electrónicas dos seguintes organismos:
a) Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo (DRCLVT),
geral@drclvt.pt
b) IGESPAR, I. P., www.igespar.pt;
c) Câmara Municipal de Lisboa, www.cm-lisboa.pt
3 — O processo administrativo original está disponível para consulta
na Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo (DRCLVT),
Avenida Infante Santo, n.º 69 — 1.º, 1350-177 Lisboa.
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 DRCLVT, 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 efectiva.
29 de Novembro de 2011. — O Director do IGESPAR, I. P., Luis
Filipe Coelho.

Declaração de rectificação n.º 1884/2011
1 — Por ter sido publicado com inexactidão o anúncio n.º 16894/2011
no Diário da República, 2.ª série, n.º 220, de 16 de Novembro de 2011,
relativo à abertura do procedimento de classificação da Ponte de D. Zameiro e Azenhas, freguesia de Macieira da Maia e de Bagunte, concelho
de Vila do Conde, distrito do Porto, procede-se, através da presente
declaração, à rectificação do então publicado.
Assim, onde se lê «por meu despacho de 18 de Outubro de 2011,
exarado sobre informação da Direcção Regional de Cultura do Norte,
determinei a abertura do procedimento administrativo relativo à classificação da Ponte de D. Zameiro e Azenhas» deve ler-se «por despacho de
13 de Novembro de 1996 do vice-presidente do IPPAR, exarado sobre
informação da Direcção Regional do Porto, foi determinada a abertura
do procedimento administrativo relativo à classificação da Ponte de
D. Zameiro e Azenhas».
2 — Publica-se em anexo planta que substitui a anteriormente
publicada, uma vez que a legenda e a delimitação dizem respeito à
fixação de uma zona especial de protecção (ZEP), quando na fase
de abertura se trata efectivamente de uma zona geral de protecção
(ZGP).
29 de Novembro de 2011. — O Director, Luís Filipe Coelho.
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Gabinete da Secretária de Estado do Tesouro
e das Finanças
Despacho n.º 16569/2011
Considerando que o Banco Comercial Português, S. A., pretende
emitir um empréstimo obrigacionista junto de investidores institucionais,
até ao montante de € 1 350 000 000, destinado a repor e equilibrar os
níveis de colateral disponível com vista a dotar o Banco dos meios de
financiamento para continuar a assegurar a sua função de concessão de
crédito à economia;
Considerando que o referido empréstimo, concedido nos termos da Lei
n.º 60-A/2008, de 20 de Outubro, se reveste de grande interesse nacional
ao inserir-se num regime que visa criar condições que permitam a liquidez nos mercados financeiros com vista à manutenção da estabilidade
financeira e ao financiamento regular da economia;
Considerando que foram ouvidos o Banco de Portugal e o Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I. P., nos termos
do disposto no n.º 1 do artigo 5.º e no n.º 1 do artigo 6.º da Portaria
n.º 1219-A/2008, de 23 de Outubro, com as alterações introduzidas pela
Portaria n.º 946/2010, de 22 de Setembro;
Instruído o processo ao abrigo do disposto nos artigos 4.º e 10.º
da Lei n.º 60-A/2008, de 20 de Outubro, e no artigo 3.º da Portaria
n.º 1219-A/2008, de 23 de Outubro, com as alterações introduzidas pela
Portaria n.º 946/2010, de 22 de Setembro:
Assim:
1 — Autorizo a concessão da garantia pessoal do Estado, para cumprimento das obrigações de capital e juros no âmbito do empréstimo
obrigacionista a emitir pelo Banco Comercial Português, S. A., nas
condições constantes da ficha técnica anexa.
2 — Determino a fixação da taxa de garantia em 1,348 % ao ano, nos
termos do n.º 2 e do n.º 4 do artigo 4.º da Portaria n.º 1219-A/2008, de 23
de Outubro, conjugado com o anexo revisto pela Portaria n.º 946/2010,
de 22 de Setembro.
27 de Novembro de 2011. — A Secretária de Estado do Tesouro e das
Finanças, Maria Luís Casanova Morgado Dias de Albuquerque.
205415541

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 16568/2011
O Sistema Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho na Administração Pública, designado por SIADAP, estabelecido pela Lei
n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, articula-se com o ciclo de gestão
de cada serviço da Administração Pública.
Neste contexto, a avaliação do desempenho de cada serviço assenta
no quadro de avaliação e responsabilização (QUAR), o qual deve ser
submetido à aprovação dos respectivos membros do Governo até 30 de
Novembro de cada ano, data em que normalmente é também apresentado
o Plano Anual de Actividades.
Tendo em conta o processo de reorganização dos serviços, no âmbito
do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC),
que se consubstancia, numa primeira fase, na aprovação de novas leis
orgânicas dos ministérios, ocorrida em 27 de Outubro de 2011, e na aprovação das leis orgânicas de cada serviço, até ao final do corrente ano; e
De forma a permitir aos serviços a implementação dos novos modelos orgânicos, sem prejuízo do processo de avaliação, determina-se o seguinte:
1 — Devem os serviços desenvolver todos os procedimentos normais de
avaliação do desempenho de 2011, excepto os serviços objecto de extinção
em 2011, que ficam dispensados da obrigatoriedade de elaboração e envio
do Relatório de Auto-Avaliação de 2011 e Relatório de Actividades de 2011.
2 — Os serviços devem enviar aos respectivos membros do Governo,
para aprovação, o quadro de avaliação e responsabilização (QUAR) de
2012 e o Plano de Actividades de 2012, até 29 de Fevereiro de 2012.
3 — Este processo deve seguir todos os restantes procedimentos
normais previstos na Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro (SIADAP),
respeitantes à avaliação de desempenho do ano de 2011 e planificação
do processo avaliativo do ano de 2012, que não decorram da específica
aprovação do QUAR e Plano de Actividades.
11 de Novembro de 2011. — O Ministro de Estado e das Finanças,
Vítor Louçã Rabaça Gaspar.
205411167

Ficha técnica
Emitente — Banco Comercial Português, S. A.
Finalidade — o empréstimo obrigacionista permitirá ao Banco
Comercial Português, S. A., repor e equilibrar os níveis de colateral
disponível com vista a dotar o Banco dos meios de financiamento
para continuar a assegurar a sua função de concessão de crédito à
economia.
Montante da emissão — até € 1 350 000 000.
Modalidade — programa de emissão de instrumentos de dívida não
subordinada (Notes) em euros.
Bookrunners — Banco Comercial Português, S. A.
Valor nominal — € 100 000.
Prazo — três anos.
Reembolso — bullet, no termo do prazo de três anos da emissão,
com possibilidade de reembolso antecipado, por opção do emitente (call
option), em qualquer das datas de pagamento dos juros.
Cupão — EURIBOR a três meses acrescida de um spread a determinar
na data de colocação da emissão.
Pagamento de juros — os juros serão pagos trimestral e postecipadamente.
Admissão à negociação — mercado regulamentado português Euronext Lisboa.
Legislação aplicável — inglesa e portuguesa (Notes); portuguesa
(garantia).
Garante — República Portuguesa.
205410965

Gabinete do Secretário de Estado
da Administração Pública
Despacho n.º 16570/2011
1 — Nos termos do disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 262/88,
de 23 de Julho, determino a cessação, a seu pedido, das funções de apoio
do meu Gabinete da assistente técnica da Direcção-Geral dos Impostos
Maria Ângela da Costa Mendes Santos.
2 — O presente despacho produz efeitos a 16 de Novembro de 2011.
15 de Novembro de 2011. — O Secretário de Estado da Administração
Pública, Hélder Manuel Sebastião Rosalino.
205411548

