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diploma, que entrou em siL’or em 30 de selcmbro de 203 mantendo
intacta a obrigação das j tinias de freguesia renicicrem as respeti’ as
contas. O 0-5 prazos legais estabeleci dos, tio Tri hu o ai de (‘uni as

O) (oiis til Ltn cl em ws s icoii Las p
)i stas disposições da Lei n ‘ i 69/99, de IS de setembro, alterada

repiihlicada pela Lei n° 5—A/2002, dc lide janeiro, pela Lei o 067,2007.

dc Dl de dezembro. e pela Lei Orgãniea n° 1/2011. de 30 de nus embm,
api ic cl à daia dc ‘cri Ileação dos facttis, encontram-se, hoje. re’ ogadas
e sohsiiiuidas pelas da Lei a ° 75/ 2013. de 12 de seicnihro. c’-V ii O’

ilinea c do artigo D’do mencionado diploma, que entrou eni 5 corem
30 dese enibro de 21113. maniendo intactas as competcoci a: responsabi
li dades aqin referenciadas

anexo ao [Jeercio—lei o ‘6696 de 31 dc imito, c,mi
is ai ierações niioidu, idas pela ci n o 39 90. de 28 de agosto, e pca
lei :i°3—il200’O. dcl dc

Publicado cm ailexo ao Decreto—lei o ‘66 9(, dc 31 dc maio, coni
as alteraçcs nitridu,ttIas pea [ei o ‘ 139 99, de 28 de atiosto. e pela
lei n’3—il 201:)’. de 1 de abril

i Publicado em anexo à Resotição da 2.’’ Secção do írihuii:il
de Loncas o ° 3 1993. dc 4 de junho. nubl cada o 2 sdr, e do 1) R.
n’ 13’) dc i9’06: 1998. com as alterações introduzidas pela Re—
solução da 2.’ Secção o-’ 22002. dc 7 de Janeiro, publicada na
2’ súrie do 13k n°28 de 02:022002 e pela Resolução da 2.’ Secção
n,° 3201;2. dc 05 de .:ooi:o. publicada na 2,’ súrie di) 13k o/’ 129,
de is 0021)02

l’uhlicaçio no 1_Jnfrio da !&‘1:,i!/:c,i con!bmtc O preS Nh) na a: ao)
d, O” 1 dii :ir:ign 7.’ do Reg,ilamcn:o de publicação de atos no /Jui,-o,
de Repiibbco rcp al,l i cada ei n mcx o ao dcspac lia ito anil’’ ii n ° 13:21)1)9
dc 1 dc ah,tl. 2’ súrie

lO dc maio dc 2015,— (3 lua Conselheiro, 1:,’,i,’sio / ais Pos,, Luz,—
,‘‘,ilOiO d C’iudic,

PARTE E

2115567585

MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Despacho o,’ 936512015

Por reunir as condições legais, em especial ser OitO ar dc licenciatura
eia Direito, ao abrigo do disposio no artigo 21 ‘da 1_ei o 101/21)03. de
IS dc nos cmhro. na sequência de proposia do Senhor Comandaoic-Geral
da O tarda Nacional Republicana, nomeio pra exercer as foiiçõcs de ,‘s
sessor Mil lar da GNR no Núcleo de A sscssoria SI luar do Dcparianaenio
dc Insesinaição e Açijo Penal (DOU’) de Lisboa, o •lcncnic—L’oroncl
\:i:or .Maiiuc Rcdão Caciro

As rctdrida’ funções serão exercidas co) regime de acumtuação.
mantendim-se o entendimento expresso no Despacho o 1 76S2(i06
(cf 0k dc 23 de Janeiro. Il, 16)

O presente despacho produz e Ue:k,s a pari ir da sua pobli cação

29 de nlha de 2015. — A Procuradora-Geral da kcpub ca ..tÍanu,
,Jocoii Roposo (Alie/nas 1 ‘ti/aI

Despacho n.° 936612015

208858 23

Ao abrigo da’sdi.:pL’siçcs coniocaJas do n do ar:co 5 ‘e do o ‘2
do artigo 21 ‘da l.e: o ‘O ;2033. ‘de Is dc na’ embro, por 1cr atingido
o ltmtte legal de dur-aç5.o de carga cm de abril dc 2015. cessaram as
1 unções que o Senhor Tenente-Coronel 1’ ranctsco Manuel Dctuad,’
‘c,o,tOa de \‘ascaa celas exerce,,’ fie atinei adala ema a Assesser Mii lar

da 1’ orça :\crca no N u:ceo de A ssessorla 1 ‘lar do SI inislúrla i’uhl co
no Deparlam calo de ia e.shigaç1o e, çào Penal do l’ogo

29 de julho de 2015. — A l’rocuradora-Geral da Repohl ica. .(í,o’w
.kuc,,ui Raposa A íio’quc’s [‘/i/o?.

208858(131

ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS

Declaração de retificação o.’ 704/2015

Para os des dos cicilos se declara que o regulamento n° 355’20l5.
dc 24 de •i onho, publicado no fluiria cAi Repiihb ci 2.’ súrie, o ° 121.

R egu lana ci) lo dos Processos E’ spcc ia is de (‘tio di d ai ora às 1. spe ci a—
1 idades de ( ‘i rum ia (3011 de 1 )don uwed iam r,a e de Pcnodon i ol oti ia do
Ordem dos Mdd:ce’s [Jinsias’. sua coto a seganuc ncorreão. c’ue
assim se reLi Oca

No o’ 1 do artigo 50 do rcgtila:xcn:o o ‘355205. de 21 deionbo.
onde se do No prazo dc lO (dc, i duas úie isacootur do o O 3 do a’—
ligo 1 1- 1’ dcsc ler—se No prazo dc lO idezi dias meis a coniar dci
n°1 do artigo 1 0[..I,.

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Serviços Académicos
• 1

Despacho o.° 9367/2015

d,i Universidade do Algarve, deteonino a sua alieração, passando a redação
desses artigos a ser a seguinte

ii/\rtigo 10.0

ci,çjij da obrigação dc pagln,ciiin da propina

— Nos icnnos do prescnic regulamento, são causas de extinção
da ohricação de pagamento da propma

a) CD cuoiprnucnto da dis dci. utelunido curas. quando aplicasci.
6) A aoulaçto da inscriç3o, tios tenuos da artigo II
e) A recolocação noutra iiistou:ção dc ensino

.\niiloçãii da iitsrricãn

—

— [Seio o/íeroç/io
2 — O procedimento de aintilaçílo dc niatricul a e inscrição obedece

au segtonte regime:

o) Caso o pedido dé entrada md 31 dc dezembro, o estudante fea
apeo IS oh ri gado ao pagamen lo da pra pi na proporcional ao o úmero de
meses decorridos, inclusive. atd’à data do pedido da anulaçãoc

2 — Pela conclusão do curso. exigido aos estudantes o pagaoaento
da ioi ai idade da propina tio tial . com e\eeç ão das casos pre’ isios no

— . numero seguinte
1 8 dc .1 nI Ou de 21)1 ——‘ O dasiozario da O rdeni dos SI cd: e’ is 1 Dcii’

3 — Os estudantes dc 2 ° e de 3 “ c!c!o il::c tcoi:ani ei doado rei nscrm —

listas. (A/, 0,/o Ia, iii’ tio tia S,Ii ci
._.. ção para conclusão do curso e que i cidiam si do idm ti dos dire tatncntc

21)88 a 1
pelo o ri a pra’ as p úhl i uns. sem;: rccti o) cndaç 3, i dc rc flmi: tO ação da
di ssc’fl ação. ra au ‘rio. trai ai :0 de pro cio, tese ou trabalhos si:]) i ares
dc conclusão dc curso, ficam apenas obrigados au pagamento da
propina propnrcionai ao número dc meses decorridos. inclusise. aid
a entrega do pedido de admissão a pro’ as

Por despacho reitoral R 166/2015 dc 3 dc aost,i dc 2015. da sice
—rcitoraAna Maria de Mcli Sanip,iio de Freiras, por deleaaç3o dc eonipe—
tdi leias do reitor foi ai [crado o R caul ainenio dc prup titia da t rn i crs idade
do Algars e nus segtooics lenuos

Tendo si do dele i ildiLs o ic que taç iDes i n dc s cj à’ eis no iii odci coa) o se

cOconir:i% tu) redigidos os artigos lo ‘e li.” do Regulamento de Propinas
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6) Caso o pedido uitja eldttiadti após 31 de de/colOro, á obriga

tória a Iiqiiidaç6o da totalidade da propina relerenie ao ano leu’ o
ciii causa.

3 (Som UI/L’I’LiÇ i7o.)
1 — O estudante tem direito dcwliiç5o do niontaiite que tenha

.1 iu;ais. tenda em conta o dtspoato ‘ia aIiIIetL ai do n’’2 da pre—
sente aro vo tratado—se de CLI rios de ibru açflo a’ ar.ç ada. nos
uOiiS iifto iA direito a qualquer reeinhoko

5 — (oi;z O//i’i’OÇ i7o 1,’

As preaenies :ilieniçóes cotrani em ,cn’r no aioi lei ti de 2015,21)Ió

tiblitltieni—se no Boba ck, Rop:d’/iiai

7/08/20 15 A Diretora dos Ser’ iços A cadúni icos A forje, Ce,rlos
tio Viro.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Aviso n.° 9112)2015

Por dspacli;i etar,ido_ a 31 dcjoiiii de 21)15, pelo \,g,’ici Reitor,

Prol’ hjçoiii,r Joo Gabriel Monteiro dcc artallto e Silva, nos termos do
disposto no o.” 9, do artigo 21 “da lei ii” 2/2tlt).l, de IA de atem’. lia sua

redação atual, ibi desigo ida, e a Com sitio de ser’ iço. Co n Forme proposo i

pelo tiri do procedimento coiteursai etiiu a reíèrúneia I’075— 15—1022, a
I.ieini-,atla Elsa Catarina Santos Marques, túcoica Superior do niapa

de pesiiaI dii Cúmara Municipal dcl i,iiul,r;i, colo iiiflir;iIO de trahallii,

em iuiiç(ics publicas p’i tempo ii:deterainiado, atira titular, a partir de

01 de %cieiiibro de 2il IA, o cargo dc clireçãti iiiier:i;eeiiei de 1 ‘ icrau. de
l)iicio;’, dii Ser io de ( estãii de Recursos Iuiaat,iis. çireti:ii no n “2
do ai:nio 70 do Rcguta,nentii da .\doiiiustraçãei tia 1 ‘iiitersidade dc

amOra. publicado ti thd’’io etc; R’j’iílitrc,. 2 crie. o” 108. de 27

de i,uriil,ro. na sua rcdaç,io ,itial, parquantui reitite os reu1oi’iico Letais

eieoulc;s e tleiúiii perlil. ei conipeiãticia úeiiica e a e’periãncia prolis—

siotial itleqtitidos par:t o cOnto.

117/118/2015. ACude de l),visãi; de (iesião tleCoiuraiose l’roees—

sauueoi,, tie Abonos e Descontos, lucho’ J’oo’e’oo.

l):iul;is l’cssnds

ANI NO

Nota Curricuiar

Nome 1:1,;, Capiruici dos Sai,li,s \ietrqeics
Data de Nbscfoieoio 29 de’tgosni de 1972
Naturalidade Sé Nos a — Coimbra

Fuirniação Académica e ‘ruilissional

1 iceiceielcltt cnl Direilo, pela 1 initc,s;dadc lniernaeional. concltiída a

7 dc outubro de 0W,, com a clausiiicaçãu’ de 12 valores
l’iis—er,tdeiad;i cio Direto’ de, 1 )rdeit,ineiiiti, dai ‘rlt:i,t:s,iiec e de, Aio—

bietue, pela Facad;,de dc Direito daI ‘nitersidade de Coimbra.

lk,s—radii;tde, em Dirciio do C’iii;suiiic,, pela Faculdade de Direito da

1 ‘niters:el:idc de Coi,iibra.

l’iinueiçelo Complenicietar

Co rio de ‘‘ mpre ‘Ladas e Fume ciii te, 1 til 5’’, pelo C en i ro de Estudos
lorniiçãt, Autúrquiea.

Corso de ‘Fo rio içA e’ 1 ‘edagógi ca dc Formadores’’, pela ciii presa 5

temas e Valores Formação l’r,il’issioiial e Coosoltoria Económica.

o; ks lo ip de’Qi estão de Ree ursos II tnII itio:s — ‘ator É s:rul do co’’’,
pel aA ssociação ‘orttigt,cse, das G estore s e i ücn icos dos Recursos

1 tinleinas.
(‘oliiu1uii, sobre ‘‘:\rhi:ragem de Consumo 1 nia Solução pera o

Futuro’
Cou k réu eia so Ore ‘‘(1 No vi, Recaio i e .1 Liri di co de Real i ,aç Ao de 1 lei —

pesas Publicas e da Contratução Pública’, pela MCII Nianateenieni
Global 1 nlbrmation.

Colóquio Internacional sobre ‘A) Sistema Financeiro e Fiscal do
Urbanismo’, pela Faculdade de Direiio da Universidade de Coimbra.
pelo Centro de Estudos de Direito dou )rdenameoto. do Urbapismo

do Ambiente e pela Associação Poriogimesa de Direito dii 1 irbei—
o is niii

Aç Au, de loa o etçãt sobre ‘‘lo teameiitos e Obras ‘arO ciO ares’’ ‘ o De—
creio—Lei ii’ 555/00, de 16 dedezembro, pelo ‘‘1 tt CRI ORMA — For—
inação, Gestão e Informação, l,.’°’’.

5 eiiii nari o sobre o ‘‘R eco o e .1 ur idi co das 1 ‘iii prei tadas e C no cessões
dc Obras Públicas’’, pelo NA — Instituto Naciunal dc Aditt,ittstraçãts
Aateirqo ica, eni Oeiras

Co rsei sei tire ‘ C’uwttrae irde e:, çõc ‘‘. pelo Ci
- i A 1< [ — Cci itrei de I’’slucl

pure’. o Dcsemisolseoie,:iu: Rcuje,,ii:tl e local. cml isht,ei
Corso sobre o ‘‘Código de l’rocedoiienlt’ ,\dnnoistratio’’, pelii

INA losi,loto Nacional de Adn,,oistraçti,i \eitóreloica. eia (lei—

VI fortim Nacional dcl rlieiiiisoit, e Ateteirupoeis, cot l’eiliiielet,
Ação de (-onoação sobre’ Múqtioias dc Diversão’, pelei.’\NIAF. —As-’

sicceetção Naeiooal de Moitieipit,s da Alia 1 ‘strentaelura e pelo Mioisiúriu,
da l’-:eonomnmt — Inspeção 1 cml de ii,giis, eu, l,ciria,

208859030 Ação de Formação sobre ‘‘Gestão 1 rbeioistica’’ (lnstrti,iientos de
Gesttioien,t,,rial), pela ANIAI Associeição Nacional de Moiuicípios
da Alta lsircoiadura, ciii 1 ciriei

Seoiinetrio sobre ‘‘Rego!amoci,tos.-\deeuiuistr,l:st,s de Planos iltiiiici—
pais de ()rtlei,ei,ncnt,i do lenuórto’’. pela t);reção.(eeral de, ( ireic,,eulee;lI,,
do 1 ërr itório e 1 )cse os tils i neo to tI rb alio, co, t_ i sboa

A ç Ao de Fo ri i ‘ação 1’; o Ei ss ciati ai sobre ‘‘O Ç o vi, Coo ie i te i ‘si’ A tIni —

i;istra’aso’ . pelei ANIAC — Associação Neici,,,ia dc \Iuiiicip:t;s da Alta
l’sireiiiadura. coe 1 .eirma

1 Curso de i-spccialezeiçãui organizado pelo Cc,ilro de 1 studos de
Direito do Ordenamento, do llrhaoisoio Cito Ambiente, pelei Faculdade
de Direito da Universidade de Coimbra

Ação de Ftirmação Profissional st,hrc’’ l,ice,,ciauicoio l,,tltestrial’’,
pela A,MAI -

Associeiçãe Nacional de Muoicipiuis ita Alia Fstreoia—
dura. eia Letria

Peut:cip:isãonet S’C’c,nidr1:ieia sabre ‘1 —CRI! 2,0,1 — As Ninas
na (iesiãa dos Recursos 1 le.iuei::ies’’, pelo Rcç,irst’s lo—

itteuii’s Ntae:ee,imie

Se:tuii.’ci :1) dc ‘‘:‘\lia 3rcçãi, cm At!iiii::is:ração ‘i:blic;t’’, pelo
INA h,ii,icime, \:i,ietoecl de :\d:e:it;isirecç_’it \ieieerqticei

Curso sobre ‘‘tI ( ‘u,uctirso tle l’cssoeil na -\doiioistraçãti Itililice,’’, pelo
IGAP lostilolo de (íesiãi, e Atloiioisiração Publica

(‘urso suibre ‘‘(ieslei tjei ,Scgtireciiçet. 1 Iiueci,e e Saúde iio 1 raballio
ia Admu,cstração Ptiblica 1 i,col’’, pelo (‘1 1 (‘entro dc Formaçàti

ltissets ei Lia reli,.
Curso solite ‘‘(mesClo da l’i’ri,iação’’. leI AN(IF Assoceetção Na—

cit,iiíil de los cos 1 .Iuhlrcseiriis
Ctirst, de ‘‘,‘rlu_ição Prolissu,iteil ‘1 ieiãui ioa,ieeiree tios serviços pu—

blieos pIra tão lii,aucctro, -. pelo ( caro dei ormetçãti Bissas a flarreto
(‘tirst, de Ft’ruieiçtio l’ruilissu,tial ‘‘Sistcnia lnieprauit’ the Avaliação

dc Desempenho. ‘ei Adoii;ieslração l’iiblii:i -. pela (‘á:nara \ltu,tcinetl
de (‘ ino,bret

Se,iiitiariu, Nacioueil ‘‘Ci ‘aliei dos represenieilacs dos ireibeilhiadt,res
ita pretettção das lesões Nluscolti—esqtielcteeas relacionadas com ti

trabalbo
Curso de Forateição l’roiissional ‘SIAI)Al’ l .egislaçelt’ Base’’, pela

(‘Conterei Nltiiacepal ele Coimbra,
Curso dc Fonaaçãti l’ri,Osseonal ‘‘CI Ninti Regime de Vii,culaçtiei.

Carreiras e Rcm,u,erações ia Adoiiictstreuçtiei l’tihlica’’. pelo lostittue’
de Gestão e Ad,,i:nislreiçelti Publica

Curso de i’ iirn;ação l’rot’issiciiie,l ‘‘A 1 reeitiitecç’ã’., dei l’re’cediiiieittu’
(‘tunetirsal’’, pelei INA Instituto Naei,ueil dc Adoimitistreiçãu,. 1 1’

Curst, de Fonuação Proi’issiu,nal ‘‘1 VCR e SLAl)Al’ l’l:iiiceuilieoiia e
(Irçaneeniaçãu’ dc Recorseis 1 !u:iieiilc’s’’, pelo l\,-\ Instituto Nacional
de Adiuinistração, 1. P.

Curst, de l’uentiaçãti I’rolissioneil ‘‘C’tuistrtição do ‘latiu, e Relatórit,
de Atividades eia Arlictilação com ti SlAt)Au’’’. pelo INA Instituiu,
Nacional de Administração. 1. 1’.

ConFerência su,brc ‘‘l’rucinoção da Seguraitça e Saude no I’raballi,u’’.
pela Polidiai;oostico C’enlru, h’uuhiveuleoie de Medicioa e I)iagnu’,s—
tieti,

Curso dc ‘orioeiçãcc l’rceOssioiial ‘‘ l’úcniceis (te 1 lieI’i.i e liderança
(D:rigeote)’ . pela Ftiiidaçãt, para tis 1 s:titttus e E orniecçe’itu Au:ór—
qiiieet

Cursti de ionnaçãi’ Pri,f’,sseooal ‘‘O Nenu, SIADAP Sisteoi:i lo—
lecrade, de As etl,açãe’ e Desenipenlio ou Ad:neiii-e:retçãec h’tibl:ce,’’ pela

timidação letra os Fsitichtis e Formaçãtu Autórqueca,
Curso de Renueiçãtu Irtiliss,ooal ‘‘Fittres um deAseiliaçãti de C’tioipe—

léneicus’’, pelet 1’ tiodaçãti parei os Estudos e 1 ,ionetçãui AulAi tliutea
(‘ti rso de Eorm ação lko Es sio nal ‘‘1 .e 1 dos C ‘eco pro iii ssu;s e dti s ‘a—

gameott,s cm Atrase,’’, pelei Ftiodação para is Fsltidt,s e Finnaçãti Ati—
ti’trquica

Curso de i—onnação l’ru,tisscooetl ‘‘Isiaiiito titi I’essoal Diricceote’’ pelei
l’untieiçãui petret os L’>ltide’s Fo—otaçelo Auuiirqtuca


