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PARTE E

BANCO DE PORTUGAL

Aviso n.o 9231/2007

O Banco de Portugal leva ao conhecimento do público que, a partir
de 15 de Maio de 2007, vai colocar em circulação uma moeda de
colecção em liga de prata, com o valor facial de E8, integrada na
série «Europa» e subordinada ao tema «Realizações europeias», alu-
siva à «Passarola de Bartolomeu de Gusmão».

A distribuição desta moeda será efectuada por intermédio das tesou-
rarias do Banco de Portugal e das instituições de crédito.

As principais características da supracitada moeda foram aprovadas
pelo Decreto-Lei n.o 22/2007, de 1 de Fevereiro.

3 de Maio de 2007. — Os Administradores: Vítor Rodrigues Pes-
soa — Manuel Sebastião.

2611014796

Aviso do Banco de Portugal n.o 11/2007

Os artigos 9.o do Decreto-Lei n.o 36/92, de 28 de Março, e 28.o
do Decreto-Lei n.o 136/79, de 18 de Maio, ambos com a redacção
dada pelo Decreto-Lei n.o 188/2007, de 11 de Maio, passaram a atribuir
ao Banco de Portugal, sem prejuízo do disposto na lei geral sobre
publicação dos documentos de prestação de contas, o poder para
definir por aviso os elementos e modo de publicação das contas con-
solidadas, designadamente do balanço consolidado e da demonstração
consolidada de resultados, bem como os elementos sujeitos a dever
de informação e sua forma de publicação no caso das caixas
económicas.

Os termos da publicação das contas das instituições sujeitas à super-
visão do Banco de Portugal são actualmente definidos pelo Aviso
n.o 6/2003, no qual está prevista, nomeadamente, a publicação no
sítio da Internet do Banco de Portugal.

Desta forma, não existindo motivo para manter um regime diferente
para as contas das caixas económicas e para as contas consolidadas,
considerando o disposto no n.o 3 do artigo 115.o do Regime Geral
das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 298/92, de 31 de Dezembro, e nos artigos 9.o do
Decreto-Lei n.o 36/92, de 28 de Março, e 28.o do Decreto-Lei
n.o 136/79, de 18 de Maio, ambos com a redacção dada pelo Decre-
to-Lei n.o 188/2007, de 11 de Maio, o Banco de Portugal determina
o seguinte:

Artigo 1.o

São revogados os n.os 3 e 4 do artigo 3.o-A do Aviso n.o 6/2003.

Artigo 2.o

O presente aviso entra em vigor na data da sua publicação, sendo
aplicável à publicação das contas anuais relativas ao exercício de 2006.

17 de Maio de 2007. — O Governador, Vítor Constâncio.

ERC — ENTIDADE REGULADORA
PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

Despacho n.o 9367/2007

Nos termos do disposto no artigo 62.o, n.o 1, da lei geral tributária,
aplicável por remissão do artigo 2.o do Regime de Taxas da
ERC — Entidade Reguladora para a Comunicação Social, constante
do anexo I do Decreto-Lei n.o 103/2006, de 7 de Junho, o presidente
do conselho regulador da ERC — Entidade Reguladora para a Comu-
nicação Social delega no licenciado Nuno Maria Herculano de Car-
valho Pinheiro Torres a competência prevista no artigo 15.o, n.o 1,
do Regime de Taxas da ERC, relativa à liquidação dos tributos pre-
vistos no referido Regime.

30 de Janeiro de 2007. — O Presidente do Conselho Regulador,
José Alberto de Azeredo Lopes.

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Contrato (extracto) n.o 747/2007

Por despachos de 11 de Abril de 2007 do reitor da Universidade
do Algarve:

Foi autorizada a renovação do contrato da mestre Ana Isabel Rita
Martins como equiparada a professora-adjunta, em regime de exclu-

sividade, para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da
Universidade do Algarve, pelo período de dois anos, com início em
17 de Junho de 2007, auferindo a remuneração mensal ilíquida cor-
respondente ao índice 195.

Foi autorizada a renovação do contrato da mestre Maria de Lurdes
Figueirinha Varela como equiparada a professora-adjunta, em regime
de exclusividade, para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e
Turismo da Universidade do Algarve, pelo período de dois anos, com
início em 17 de Junho de 2007, auferindo a remuneração mensal
ilíquida correspondente ao índice 195.

18 de Abril de 2007. — O Administrador, Fernando Martins dos
Santos.

Contrato (extracto) n.o 748/2007

Por despachos de 27 de Março de 2007 do reitor da Universidade
do Algarve, foi autorizada a renovação do contrato do mestre Carlos
Manuel Ramos de Sousa como equiparado a professor-adjunto, em
regime de tempo integral, sem exclusividade, para a Escola Superior
de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve, pelo
período de dois anos, com início em 2 de Maio de 2007, auferindo
a remuneração ilíquida mensal correspondente ao índice 225.

19 de Abril de 2007. — O Administrador, Fernando Martins dos
Santos.

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Reitoria

Despacho (extracto) n.o 9368/2007

Por despacho do reitor da Universidade da Beira Interior de 8 de
Março de 2007, foram designados, nos termos do artigo 13.o do Decre-
to-Lei n.o 216/92, de 13 de Outubro, e do artigo 15.o do Regulamento
do Mestrado, para fazerem parte do júri das provas de mestrado
em Língua, Cultura Portuguesa e Didáctica, requeridas pela licenciada
Patrícia Isabel Carriço Pereira:

Presidente — Presidente do conselho científico da Universidade da
Beira Interior.

Vogais:

Doutora Maria Antonieta Gomes Baptista Garcia, professora asso-
ciada aposentada da Universidade da Beira Interior.

Doutor Amílcar Pinto Martins, professor auxiliar da Universidade
Aberta.

Doutora Maria da Graça Guilherme d’Almeida Sardinha, profes-
sora auxiliar da Universidade da Beira Interior.

8 de Março de 2007. — O Reitor, Manuel José dos Santos Silva.

Despacho (extracto) n.o 9369/2007

Por despacho do reitor da Universidade da Beira Interior de 8 de
Março de 2007, foram designados, nos termos do artigo 25.o do Decre-
to-Lei n.o 216/92, de 13 de Outubro, para fazerem parte do júri das
provas de doutoramento no ramo de Ciências da Comunicação, reque-
ridas pelo mestre José Ricardo Pinto Carvalheiro, os seguintes
professores:

Presidente — Reitor da Universidade da Beira Interior.
Vogais:

Doutor António Carreto Fidalgo, professor catedrático da Uni-
versidade da Beira Interior.

Doutor José Manuel Paquete de Oliveira, professor associado do
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa.

Doutor Manuel Joaquim da Silva Pinto, professor associado da
Universidade do Minho.

Doutor Joaquim Mateus Paulo Serra, professor associado da Uni-
versidade da Beira Interior.

Doutor João Carlos Ferreira Correia, professor auxiliar da Uni-
versidade da Beira Interior.

Doutora Maria Cristina Mendes da Ponte, professora auxiliar da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa.

8 de Março de 2007. — O Reitor, Manuel José dos Santos Silva.




