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5 — Estabelecimento Prisional Especial de Santa Cruz do Bispo
a) Lic. Diamantina da Luz Azevedo Queirós, técnica superior prin-

cipal de reeducação;
b) Maria Antonieta Monteiro Correia, técnica superior de 1ª classe;
c) Lic. Paula Alexandra Pereira e Barbosa Leão, técnica superior de 

2ª classe.

6 — Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo
a) Maria Luísa de Oliveira de Miranda Pereira Machado Vaz, técnica 

superior de 1ª classe;
b) Lic. Maria Odete Gomes Ferreira dos Santos, técnica superior de 

1ª classe;
c) Maria Sofia da Conceição Carreira, técnica superior de 1ª classe.

7 — Estabelecimento Prisional Regional de Braga
a) Lic. Maria Otília Teixeira Barbosa, técnica superior principal de 

reeducação.
3 de Março de 2008. — A Subdirectora -Geral, Julieta Nunes. 

 Despacho n.º 9233/2008
Por meu despacho de 1 de Junho de 2007, no uso de competência 

delegada, foi Almerinda Maria Azevedo Romão Gaspar, chefe de secção, 
do quadro de pessoal da Secretaria -Geral do Ministério da Administração 
Interna, transferida para o quadro de pessoal da Direcção -Geral dos 
Serviços Prisionais, com efeitos a 1 de Julho de 2007, ficando exone-
rada do lugar de origem a partir da mesma data. (Isento de fiscalização 
prévia do T. C.)

3 de Março de 2008 — A Subdirectora -Geral, Julieta Nunes. 

 Despacho (extracto) n.º 9234/2008
Por despacho de 31 de Janeiro de 2008 do Director -Geral e nos termos 

do artigo 82º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 de Março, foi autorizada 
o regresso de licença sem vencimento de longa duração a Cristina Maria 
Ruivo de Jesus Pedreiro, guarda da carreira de pessoal do corpo da guarda 
prisional, de nomeação definitiva, com efeitos a 01 de Março de 2008. 
(Isento de fiscalização prévia do T.C.)

6 de Março de 2008. — A Subdirectora -Geral, Julieta Nunes. 

 Despacho (extracto) n.º 9235/2008
Por meu despacho de 29 de Janeiro de 2008, no uso de competência 

delegada, foi Maria da Ascenção dos Anjos Colaço Monteiro Tavares, 
técnica profissional especialista principal, do quadro de pessoal da 
Direcção -Geral da Administração e do Emprego Público transferida 
para o quadro de pessoal da Direcção -Geral dos Serviços Prisionais, 
na categoria de técnica profissional especialista principal (secretária-
-recepcionista), com efeitos a 23 de Janeiro de 2008, ficando exonerada 
do lugar de origem a partir da mesma data. (Isento de fiscalização 
prévia do T. C.)

Foi ainda dado cumprimento ao artigo 41º da lei nº53/2006, de 7 de 
Dezembro, tendo sido realizado o procedimento prévio de recrutamento, 
para a selecção de pessoal em situação de mobilidade especial, nos 
termos do artigo 34º do mesmo diploma.

6 de Março de 2008. — A Subdirectora -Geral, Julieta Nunes. 

 Despacho (extracto) n.º 9236/2008
Por meu despacho de 31 de Agosto de 2006, no uso de competência 

delegada, foi Maria Beatriz Marinho Magalhães, assistente adminis-
trativa, da carreira de assistente administrativo, requisitada à Direcção 
Regional de Educação do Norte, transferida para o quadro de pessoal 
da Direcção -Geral dos Serviços Prisionais, com efeitos a 14 de Julho 
de 2006, ficando exonerada do lugar de origem a partir da mesma data. 
(Isento de fiscalização prévia do TC.)

6 de Março de 2008. — A Subdirectora -Geral, Julieta Nunes. 

 Rectificação n.º 665/2008
Por ter sido publicado incorrectamente no Diário da República, 

2.ª série, n.º 28, de 8 de Fevereiro, o despacho n.º 3169/2008, procede-
-se de novo à sua publicação:

«Por meu despacho de 15 de Março de 2007 e no uso de competên-
cia delegada, foi promovido automaticamente o subchefe Rui Manuel 

Bernardes Serrano, escalão 4, índice 225, à categoria de subchefe 
principal, escalão 1, índice 230, nos termos do n.º 4 do artigo 15.º -B 
do Decreto -Lei n.º 174/93, de 12 de Maio, aditado pelo artigo 8.º 
do Decreto -Lei n.º 33/2001, de 8 de Fevereiro, com efeitos a 7 de 
Março de 2006.

23 de Outubro de 2007. — A Subdirectora -Geral, Julieta Nunes.»

6 de Março de 2008. — A Subdirectora -Geral, Julieta Nunes. 

 Direcção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos

Despacho (extracto) n.º 9237/2008
Por meu despacho, de 10 de Janeiro de 2008, no uso de competência 

delegada, foram Jorge Manuel da Cruz Amaral e Jorge Filipe Bento 
Gregório, técnicos de orientação escolar e social do quadro de pessoal 
da Direcção -Geral dos Serviços Prisionais, escalão 7, índice 610, re-
classificados, nos termos dos artigos 4º, 7º e 10º n.º 3 do Decreto -Lei 
n.º 497/99, de 19 de Novembro, para a carreira técnica superior, categoria 
de técnico superior de 2ª classe, do mesmo quadro de pessoal, com 
efeitos a partir de 10 de Janeiro de 2008.

Foi dado cumprimento ao artigo 34.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de 
Dezembro, com encerramento do respectivo procedimento, em virtude 
da não existência de candidaturas. (Isento de fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas).

22 de Fevereiro de 2008. — A Subdirectora -Geral, Julieta Nu-
nes. 

 MINISTÉRIOS DA JUSTIÇA E DA SAÚDE
Despacho n.º 9238/2008

Considerando que se encontra em curso a revisão do regime jurídico 
aplicável ao consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, 
bem como da protecção sanitária e social das pessoas que consomem tais 
substâncias sem prescrição médica (Lei n.º 30/2000, de 29 de Novembro) 
e do diploma que estabelece a organização, o processo e o regime de 
funcionamento das comissões para a dissuasão da toxicodependência 
(Decreto -Lei n.º 130 A/2001, de 23 de Abril);

Considerando que as alterações legislativas decorrentes da mencio-
nada revisão irão implicar uma reconfiguração das actuais comissões 
para a dissuasão da toxicodependência;

Considerando a necessidade de prover transitoriamente as comissões 
de dissuasão da toxicodependência dos distritos de Bragança, de Viseu e 
de Lisboa, em consequência da cessação de funções de alguns dos seus 
membros, de forma a dotá -las de capacidade decisória e de condições 
mínimas de funcionamento até à entrada em vigor da nova legislação 
nesta matéria;

Considerando o reduzido número de processos de contra -ordenação 
existente na Comissão de Dissuasão da Toxicodependência da Guarda 
e da proximidade entre este distrito e o de Viseu;

Nomeia -se, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-
-Lei n.º 130 -A/2001, de 23 de Abril e nos n.os 1 e 2 do artigo 7.º do 
Decreto -Lei n.º 30/2000, de 29 de Novembro, e atendendo à ade-
quabilidade dos respectivos currículos e qualificações às funções 
em causa:

1 — Como presidentes:
a) Da Comissão de Dissuasão da Toxicodependência do distrito de 

Bragança, o licenciado Rodrigo Emanuel Simeão Versos;
b) Das comissões de dissuasão da toxicodependência dos distritos de 

Viseu e da Guarda, a licenciada Anabela Antunes e Almeida;
c) Da Comissão de Dissuasão da Toxicodependência do distrito de 

Lisboa, o licenciado Vasco José Diniz Gomes;

2 — Como vogais:
a) Da Comissão de Dissuasão da Toxicodependência do distrito de 

Bragança, a licenciada Sandra Marisa Rodrigues Valdemar;
b) Das Comissões de Dissuasão da Toxicodependência dos dis-

tritos de Viseu e da Guarda, a licenciada Regina Maria Fernandes 
Coimbra;

c) Da Comissão de Dissuasão da Toxicodependência do distrito de 
Lisboa, a licenciada Nádia da Silva Reis Cardoso Simões.

11 de Março de 2008. — O Ministro da Justiça, Alberto Bernardes 
Costa. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel Francisco Pizarro 
de Sampaio e Castro. 




