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Técnicos Oficiais de Contas, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 452/99, de 
5/11, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 310/09, de 
26/10, ora designado por EOTOC, nos termos e com os fundamentos 
que constam do relatório final.

O referido processo, pode ser consultado na sede da Ordem dos Conta-
bilistas Certificados no horário de expediente (9h -12h30m/13h30m -17h).

Fica ainda notificado, que nos termos do artigo 223.º da LGTFP, a 
sanção disciplinar produz efeitos, 15 dias após a presente publicação.

28 de maio de 2018. — O Presidente do Conselho Jurisdicional da 
Ordem dos Contabilistas Certificados, Armando P. Marques.

311451345 

 Acórdão n.º 421/2018

Notificação de Sanção Disciplinar (Ref. 6075)
Armando P. Marques, na qualidade de Presidente do Conselho Juris-

dicional, anteriormente designado por Conselho Disciplinar da Ordem 
dos Contabilistas Certificados notifica:

Nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 106.º do Estatuto 
da Ordem dos Contabilistas Certificados, ora designado por EOCC, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 452/99, de 5 de novembro, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 310/09, de 26 de outubro, 
e pela Lei n.º 139/2015 de 07 de setembro e por aplicação subsidiária 
dos artigos 214.º, n.º 2 e 222.º, n.º 1 da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), 
aplicável por força da alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do preâmbulo 
da Lei n.º 139/2015, de 07 de setembro, da deliberação do Conselho 
Jurisdicional, anteriormente designado por Conselho Disciplinar que, 
em sessão de 2018/01/29, decidiu aplicar a sanção disciplinar de Multa 
de € 700 ao membro n.º 21993, Eugénio Joaquim da Silva Oliveira, 
no âmbito do Processo Disciplinar n.º PDQ -1444/12, que culminou 
com o Acórdão n.º 0507/18, por violação das normas constantes nos 
Artº.s 52.º, n.º 1 e 57.º, n.º 1, al. c), ambos do Estatuto da Ordem dos 
Técnicos Oficiais de Contas, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 452/99, de 
5/11, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 310/09, de 
26/10, ora designado por EOTOC, nos termos e com os fundamentos 
que constam do relatório final.

O referido processo, pode ser consultado na sede da Ordem dos Conta-
bilistas Certificados no horário de expediente (9h -12h30m/13h30m -17h).

Fica ainda notificado, que nos termos do artigo 223.º da LGTFP, a 
sanção disciplinar produz efeitos, 15 dias após a presente publicação.

28 de maio de 2018. — O Presidente do Conselho Jurisdicional da 
Ordem dos Contabilistas Certificados, Armando P. Marques.

311447393 

 Acórdão n.º 422/2018

Notificação de Sanção Disciplinar (Ref. 6073)
Armando P. Marques, na qualidade de Presidente do Conselho Juris-

dicional, anteriormente designado por Conselho Disciplinar da Ordem 
dos Contabilistas Certificados notifica:

Nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 106.º do Estatuto 
da Ordem dos Contabilistas Certificados, ora designado por EOCC, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 452/99, de 5 de novembro, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 310/09, de 26 de outubro, 
e pela Lei n.º 139/2015 de 07 de setembro e por aplicação subsidiária 
dos artigos 214.º, n.º 2 e 222.º, n.º 1 da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), 
aplicável por força da alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do preâmbulo 
da Lei n.º 139/2015, de 07 de setembro, da deliberação do Conselho 
Jurisdicional, anteriormente designado por Conselho Disciplinar que, 
em sessão de 2018/01/29, decidiu aplicar a sanção disciplinar de Multa 
de € 500 ao membro n.º 16465, Elsa Maria Filipe Henriques Luís, no 
âmbito do Processo Disciplinar n.º PDQ -1045/12, que culminou com o 
Acórdão n.º 0504/18, por violação das normas constantes nos Artº.s 52.º, 
n.º 1 e 57.º, n.º 1, al. c), ambos do Estatuto da Ordem dos Técnicos 
Oficiais de Contas, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 452/99, de 5/11, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 310/09, de 26/10, ora 
designado por EOTOC, nos termos e com os fundamentos que constam 
do relatório final.

O referido processo, pode ser consultado na sede da Ordem dos Conta-
bilistas Certificados no horário de expediente (9h -12h30m/13h30m -17h).

Fica ainda notificado, que nos termos do artigo 223.º da LGTFP, a 
sanção disciplinar produz efeitos, 15 dias após a presente publicação.

28 de maio de 2018. — O Presidente do Conselho Jurisdicional da 
Ordem dos Contabilistas Certificados, Armando P. Marques.

311447369 

 Acórdão n.º 423/2018

Notificação de Sanção Disciplinar (Ref. 6074)
Armando P. Marques, na qualidade de Presidente do Conselho Juris-

dicional, anteriormente designado por Conselho Disciplinar da Ordem 
dos Contabilistas Certificados notifica:

Nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 106.º do Estatuto da 
Ordem dos Contabilistas Certificados, ora designado por EOCC, apro-
vado pelo Decreto -Lei n.º 452/99, de 5 de novembro, com as altera-
ções introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 310/09, de 26 de outubro, e pela 
Lei n.º 139/2015 de 07 de setembro e por aplicação subsidiária dos 
artigos 214.º, n.º 2 e 222.º, n.º 1 da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que 
aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), apli-
cável por força da alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do preâmbulo da Lei 
n.º 139/2015, de 07 de setembro, da deliberação do Conselho Jurisdicio-
nal, anteriormente designado por Conselho Disciplinar que, em sessão de 
2018/01/29, decidiu aplicar a sanção disciplinar de Multa de € 1000 ao 
membro n.º 21534, Carlos Alberto Vieira Saraiva, no âmbito do Processo 
Disciplinar n.º PDQ -1443/12, que culminou com o Acórdão n.º 0506/18, 
por violação das normas constantes nos Artº.s 52.º, n.º 1 e 57.º, n.º 1, al. c), 
ambos do Estatuto da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 452/99, de 5/11, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto -Lei n.º 310/09, de 26/10, ora designado por EOTOC, nos termos 
e com os fundamentos que constam do relatório final.

O referido processo, pode ser consultado na sede da Ordem dos Conta-
bilistas Certificados no horário de expediente (9h -12h30m/13h30m -17h).

Fica ainda notificado, que nos termos do artigo 223.º da LGTFP, a 
sanção disciplinar produz efeitos, 15 dias após a presente publicação.

28 de maio de 2018. — O Presidente do Conselho Jurisdicional da 
Ordem dos Contabilistas Certificados, Armando P. Marques.

311447385 

 UNIVERSIDADE ABERTA

Declaração de Retificação n.º 496/2018
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª sé-

rie, n.º 118, de 21 de junho de 2018, Despacho (extrato) referente às 
licenças sabáticas para o ano letivo 2018/2019, procede -se à seguinte 
retificação:

Onde se lê «Doutora Maria Luísa Lebre Aires, Professora Auxiliar» 
deve ler -se «Doutora Maria Luísa Lebre Aires, Professora Associada».

21 de junho de 2018. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
Célia Maria Cruz Fonseca de Matos.

311446623 

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Despacho n.º 6638/2018

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto -Lei 
n.º 239/2007, de 19 de junho, delego no Doutor José Pedro de Andrade 
e Silva Andrade, Professor Catedrático da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade do Algarve, a competência para presidir ao 
Júri das Provas de Agregação no ramo do conhecimento de Ciências do 
Mar, da Terra e do Ambiente, especialidade de Ciências e Tecnologias 
das Pescas, requeridas pelo Doutor Miguel José Baptista Gaspar, em 
virtude do impedimento manifestado pelo Vice -reitor da Universidade do 
Algarve, Doutor Saul Neves de Jesus, Professor Catedrático da Faculdade 
de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve.

17 de abril de 2018. — O Reitor, Paulo Águas.
311409306 

 Despacho n.º 6639/2018
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 20 de junho 

de 2018, e de acordo com os fundamentos nele constantes, procede -se 
à anulação da Referência U do Edital (extrato) n.º 480/2018, publicado 
na 2.ª série do Diário da República, n.º 92, de 14.05.2018, referente à 
contratação de um(a) doutorado(a) ao abrigo do artigo 23.º do Decreto-
-Lei n.º 57/2016 de 29.08, alterado pela Lei n.º 57/2017 de 19.07 na área 
científica de Ciências Biológicas ou área científica afim, para o Centro 
de Ciências do Mar da Universidade do Algarve.

20 de junho de 2018. — O Reitor, Paulo Águas.
311447174 


