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Subprogramas Acções

Campanha «Segurança em duas rodas».
Manutenção e desenvolvimento da rede de

painéis de estrada.
Participação em feiras e exposições.
Programas de televisão.

Secretaria-Geral

Despacho n.o 21 822/2004 (2.a série). — Por despacho do Minis-
tro da Administração Interna de 28 de Setembro de 2004:

Coronel Domenico Libertini, chefe do Gabinete de Planeamento e
Polícia Militar do Comando Geral do Corpo de Carabinieri de
Itália — concedida a medalha de ouro de serviços distintos, nos
termos do Decreto-Lei n.o 177/82, de 12 de Maio.

13 de Outubro de 2004. — O Secretário-Geral, Fortunato de
Almeida.

Governo Civil do Distrito de Viseu

Despacho n.o 21 823/2004 (2.a série). — No uso da competência
que me é conferida pelos n.os 1 e 2 do artigo 3.o do Decreto-Lei
n.o 363/84, de 21 de Novembro, e pelo artigo 4.o-F, alínea d), do
Decreto-Lei n.o 213/2001, de 2 de Agosto, conjugados com o n.o 2
do artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 323/89, de 26 de Setembro, mapa II,
e de acordo com a delegação de competências proferida pelo despacho
n.o 12 052/2002 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 122, de 27 de Maio de 2002, nomeio, de acordo com o resultado
do concurso interno de acesso limitado, Lucília Duarte Martins Car-
valho para assistente administrativa especialista da carreira de assis-
tente administrativo do quadro de pessoal do Governo Civil do Distrito
de Viseu, após confirmação de cabimento prévio da Direcção-Geral
do Orçamento, 4.a Delegação, nos termos do n.o 3 da Resolução
do Conselho de Ministros n.o 97/2002, de 18 de Maio.

Produz efeitos a partir da data do despacho. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

11 de Outubro de 2004. — O Governador Civil, João Carlos Aze-
vedo Maia.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Secretaria-Geral

Aviso n.o 9892/2004 (2.a série). — Nos termos do n.o 3 do
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, comunica-se
que foi elaborada a lista de antiguidade do pessoal da Secretaria-Geral
do Ministério da Justiça relativa a 31 de Dezembro de 2003, já afixada
para consulta.

Conforme o disposto no n.o 1 do artigo 96.o do mencionado diploma,
o prazo de reclamações é de 30 dias a contar da publicação do presente
aviso no Diário da República.

1 de Outubro de 2004. — A Secretária-Geral, Ana Vaz.

Aviso n.o 9893/2004 (2.a série). — Nos termos do n.o 3 do
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, comunica-se
que foi elaborada a lista de antiguidade do pessoal da Auditoria Jurí-
dica do Ministério da Justiça relativa a 31 de Dezembro de 2003,
já afixada para consulta.

Conforme o disposto no n.o 1 do artigo 96.o do mencionado diploma,
o prazo de reclamações é de 30 dias a contar da publicação do presente
aviso no Diário da República.

1 de Outubro de 2004. — A Secretária-Geral, Ana Vaz.

Centro de Estudos Judiciários

Despacho (extracto) n.o 21 824/2004 (2.a série). — Por des-
pacho de 5 de Outubro de 2004 do Ministro da Justiça:

Licenciada Isabel Maria Faria Canadas, juíza auxiliar — nomeada para
exercer, em regime de acumulação e a tempo parcial, as funções

de docente no Centro de Estudos Judiciários até 15 de Julho de
2005, nos termos do artigo 81.o, n.o 2, da Lei n.o 16/98, de 8 de
Abril.

11 de Outubro de 2004. — O Director, Mário da Silva Tavares
Mendes.

Despacho (extracto) n.o 21 825/2004 (2.a série). — Por des-
pacho de 5 de Outubro de 2004 do Ministro da Justiça:

Licenciado Salvador da Costa, juiz conselheiro — nomeado para exer-
cer, em regime de acumulação e a tempo parcial, as funções de
docente no Centro de Estudos Judiciários, até 15 de Julho de 2005,
nos termos do artigo 81.o, n.o 2, da Lei n.o 16/98, de 8 de Abril.

11 de Outubro de 2004. — O Director, Mário da Silva Tavares
Mendes.

Gabinete para as Relações Internacionais,
Europeias e de Cooperação

Despacho (extracto) n.o 21 826/2004 (2.a série). — Por des-
pacho de 13 de Outubro de 2004 do director do Gabinete para as
Relações Internacionais, Europeias e de Cooperação:

Lira Petronila Sousa Gonçalves Fernandes, assistente administrativa
do quadro de pessoal do Gabinete para as Relações Internacionais,
Europeias e de Cooperação — nomeada, na sequência de concurso
interno de acesso geral, assistente administrativa principal do
mesmo quadro de pessoal. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

13 de Outubro de 2004. — O Director, José Manuel Santos Pais.

Despacho (extracto) n.o 21 827/2004 (2.a série). — Por des-
pacho de 13 de Outubro de 2004 do director do Gabinete para as
Relações Internacionais, Europeias e de Cooperação:

Licenciados António Joaquim Leal Canhoto Folgado e Maria Cecília
Estevens Moreira Carneiro, técnicos superiores de 1.a classe do
quadro de pessoal do Gabinete para as Relações Internacionais,
Europeias e de Cooperação — nomeados, na sequência de concurso
interno de acesso geral, técnicos superiores principais do mesmo
quadro de pessoal.

A licenciada Maria Cecília Estevens Moreira Carneiro mantém o
exercício de funções, em regime de requisição, na Alta Autoridade
para a Comunicação Social. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

13 de Outubro de 2004. — O Director, José Manuel Santos Pais.

MINISTÉRIO DAS CIDADES, ADMINISTRAÇÃO LOCAL,
HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Secretaria-Geral

Aviso n.o 9894/2004 (2.a série). — Considerando que o despacho
n.o 20 668/2004 repete o despacho anteriormente publicado com o
n.o 20 146/2004, fica anulado o despacho n.o 20 668/2004 publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 236, de 7 de Outubro de 2004.

12 de Outubro de 2004. — O Secretário-Geral, Arnaldo M. R.
Pereira Coutinho.

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Despacho (extracto) n.o 21 828/2004 (2.a série). — Por des-
pacho de 16 de Março de 2004 do vice-presidente da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo
e obtido o parecer favorável da Secretaria-Geral do Ministério das
Cidades, Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regio-
nal:

Maria Teresa Lima Barros de Carvalho, do quadro de pessoal da
Casa Pia de Lisboa — nomeada em comissão de serviço extraor-
dinária por um ano na categoria de telefonista, escalão 4, índice 165,
nos termos da alínea e) do artigo 4.o, dos n.os 1, 2, 3 e 4 do artigo 6.o,


