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PARTE C

 MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Gabinete do Ministro

Despacho n.º 9612-A/2013
Por ocasião da celebração do 136.º aniversário da Associação Humani-

tária dos Bombeiros Voluntários de Lamego e reconhecendo o exemplar 
percurso da sua existência ao serviço da comunidade e da proteção e 
socorro de populações com uma atuação sempre caraterizada pelo hero-
ísmo, pela abnegação e pela solidariedade para com o próximo, concedo 
à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lamego, nos 
termos do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 3.º e do n.º 1, do artigo 4.º, ambos 
do regulamento anexo à portaria 980-A/2006 (2ª série), de 14 de junho, a 
medalha de mérito de proteção e socorro, no grau ouro e distintivo azul.

19 de julho de 2013. — O Ministro da Administração Interna, Miguel 
Bento Martins Costa Macedo e Silva.

207138769 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Declaração de retificação n.º 829-A/2013
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento de 

Publicação de Atos no Diário da República, aprovado pelo despacho 

normativo n.º 35 -A/2008, de 28 de julho, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 145, de 29 de julho de 2008, revisto e republicado pelo 
despacho normativo n.º 13/2009, de 19 de março, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 64, de 1 de abril de 2009, declara -se que o 
despacho n.º 9495/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 138, de 19 de julho de 2013, saiu com a seguinte inexatidão, que 
assim se retifica:

Onde se lê:

«7. O grupo técnico deve concluir e apresentar -me o relatório 
com as propostas referidas no n.º 2 do presente despacho até 15 
de setembro de 2015, sem prejuízo da apresentação quinzenal 
até essa data de relatórios intermédio de desenvolvimento de 
trabalhos.»

deve ler -se:

«7. O grupo técnico deve concluir e apresentar -me o relatório 
com as propostas referidas no n.º 2 do presente despacho até 15 
de setembro de 2013, sem prejuízo da apresentação quinzenal 
até essa data de relatório intermédio de desenvolvimento de 
trabalhos.»

19 de julho de 2013. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

207138533 

Depósito legal n.º 8815/85 ISSN 0870-9963

II SÉRIE Diário da República Eletrónico:

Endereço Internet: http://dre.pt

Contactos:

Correio eletrónico: dre@incm.pt
Tel.: 21 781 0870
Fax: 21 394 5750




