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PARTE E
ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D. HENRIQUE
Declaração de retificação n.º 664/2012
Tendo-se verificado uma inexatidão na publicação do despacho
n.º 16543/2011 no Diário da República, 2.ª série, n.º 233, de 6 de dezembro de 2011, procede-se à respetiva retificação, pelo que, onde se
lê «registo R/B -AI 217/2008» deve ler-se «registo R/B -AI 220/2008».
1 de fevereiro de 2012. — O Presidente, Abel Viriato Conde de Amorim.
206095318

INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL
Norma regulamentar do Instituto de Seguros de Portugal
n.º 4/2012-R
Índices
Nos termos do n.º 1 do artigo 135.º do Regime Jurídico do Contrato
de Seguro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril, salvo
estipulação em contrário, no seguro de incêndio em sede de riscos relativos à habitação, o valor do imóvel seguro ou a proporção segura do
mesmo é automaticamente atualizado de acordo com índices publicados
para o efeito pelo Instituto de Seguros de Portugal.
Considerando, ainda, que o capital seguro por outras apólices, como
as de multirriscos habitação, se encontra, frequentemente, indexado a
um índice a publicar pelo Instituto de Seguros de Portugal;
Atendendo a que os índices publicados pelo Instituto de Seguros
de Portugal têm como objetivo fornecer aos consumidores de seguros
um valor de referência que contribua para evitar, de forma expedita, a
desatualização dos contratos contra o risco de incêndio;
Considerando, por último, que compete sempre aos tomadores de
seguros, mesmo dos obrigatórios, certificarem-se dos valores a segurar,
tendo em conta, entre outras, as eventuais variações regionais face aos
índices de âmbito nacional e as alterações dos bens seguros;
O Instituto de Seguros de Portugal, ao abrigo do disposto no n.º 1
do artigo 135.º do Regime Jurídico do Contrato de Seguro, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril, bem como no n.º 3 do
artigo 4.º do seu Estatuto, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 289/2001, de
13 de novembro, emite a seguinte Norma Regulamentar:
Artigo único
Índices
Os índices a considerar nas apólices com início ou vencimento no
terceiro trimestre de 2012, são os seguintes:
Índice de Edifícios (IE) — 366,33
Índice de Recheio de Habitação (IRH) — 288,32
Índice de Recheio de Habitação e Edifícios (IRHE) — 335,12
(Base 100: primeiro trimestre 1987)
3 de maio de 2012.― O Conselho Diretivo: Fernando Nogueira,
presidente ― Rodrigo Lucena, vogal.
206088158

ORDEM DOS ADVOGADOS
Conselho de Deontologia do Porto
Edital n.º 502/2012
Rui Freitas Rodrigues, Presidente do Conselho de Deontologia do
Porto da Ordem dos Advogados Portugueses, em cumprimento do disposto nos artigos n.º.s 137.º e 169.º do Estatuto da Ordem dos Advogados,
aprovado pela Lei n.º 15/2005, de 26 de janeiro;
Faz saber publicamente que, por Acórdão do Conselho de Deontologia do Porto de 23 de março de 2012, foi aplicada à Sra. Dra. Bárbara
Cristina Alves de Sousa, que profissionalmente usa o nome abreviado
de Bárbara Sousa, com escritório na comarca do Guimarães, portadora

da cédula profissional n.º 9481-P, a pena única disciplinar de suspensão do exercício da advocacia pelo período de 2 (dois) anos e 6 (seis)
meses, acrescida das penas acessórias de restituição da quantia de
€1.318,87, no processo disciplinar 29/2011-P/D e na restituição da
quantia de €5.644,63, no processo disciplinar 207/2011-P/D, por violação dos deveres previstos nos artigos 83.º 84.º, 92.º, 96 e 100, n.º 2
do Estatuto da Ordem dos Advogados em vigor — Lei n.º 15/2005,
de 26 de janeiro.
O cumprimento da presente pena teve o seu início em 24 de abril
de 2012, dia em que o aludido Acórdão do Conselho de Deontologia
formou caso resolvido na ordem jurídica interna da Ordem dos Advogados.
11 de maio de 2012. — O Presidente do Conselho de Deontologia,
Rui Freitas Rodrigues.
206094484

UNIVERSIDADE ABERTA
Despacho (extrato) n.º 7066/2012
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, torna-se público que a doutora Maria Filipa Palma
dos Reis, professora auxiliar, com contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado celebrado com a Universidade Aberta,
cessou.
2012-05-14. — A Chefe de Equipa da Área Operativa dos Recursos
Humanos, Ana Rita Sequeira Martins Alves Pereira de Almeida Costa.
206094695
Despacho (extrato) n.º 7067/2012
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, torna-se público que o doutor Rui Joaquim de Azevedo
Teixeira, professor auxiliar com agregação, com contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado celebrado com a Universidade Aberta, cessou as suas funções pelo motivo de aposentação,
a 29 de fevereiro de 2012.
14 de maio de 2012. — A Chefe de Equipa da Área Operativa dos
Recursos Humanos, Ana Rita Sequeira Martins Alves Pereira de Almeida Costa.
206094776

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Despacho n.º 7068/2012
Por despacho, exarado a 29 de março de 2012, pelo Vice-Reitor da
Universidade de Coimbra, Prof. Doutor Henrique Santos do Carmo
Madeira, no uso de competência delegada por Despacho n.º 14153/2011,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 201, de 19 de outubro de
2011, foi autorizada a contratação da Doutora Maria Filomena Ribeiro
Fonseca Gaspar e celebrado contrato de trabalho em funções públicas,
por tempo indeterminado, em regime de tenure, como Professora Associada, com dedicação exclusiva.
A contratação, com início a 01 de abril de 2012, decorre do resultado
do concurso documental internacional destinado ao preenchimento de
dois postos de trabalho, da categoria de Professor Associado, do mapa de
pessoal da Universidade de Coimbra, para a área científica de Ciências da
Educação, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação desta
Universidade, aberto por Edital n.º 453/2011, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 95, de 17 de maio de 2011, na bolsa de emprego
público, a 17 de maio de 2011, com o Código da Oferta OE201105/0327
e no sítio da internet da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.
(url: www.eracareers.pt), com o Unique identifier 51b40cd2-73fa-4091-9b5d-7b5cb1b21fe4.
(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas)
14 de maio de 2012. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos, Ana de Campos Cruz.
206094046

