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encontrem arquivados nos respectivos processos individuais e desse
facto façam menção no próprio requerimento.
13.5 — O júri poderá exigir a qualquer candidato a apresentação
de documentação comprovativa das suas declarações.
13.6 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
14 — O júri do concurso tem a seguinte composição:
Presidente — Mestre Rui Nuno Almeida Dias Fernandes, chefe
de divisão.
Vogais efectivos:
1.o Licenciado José Jorge Figueiredo Martins, chefe de divisão, que substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos.
o
2. Licenciada Ana Maria Ah-Kaw, técnica superior de
1.a classe.
Vogais suplentes:
o

1. Licenciada Maria do Céu Marques Barata Lima Pires,
assessora.
2.o Licenciado Joaquim Camões, técnico superior de
1.a classe.
23 de Novembro de 2005. — A Secretária-Geral, Maria dos Anjos
Maltez.

Direcção-Geral da Administração da Justiça
Despacho (extracto) n.o 25 507/2005 (2.a série). — Por despacho da directora-geral da Administração da Justiça de 28 de Outubro
de 2005:

N.o 237 — 13 de Dezembro de 2005

nistração da Justiça, por delegação da directora-geral (Diário da República, 2.a série, n.o 120, de 24 de Junho de 2005):
Patrícia Cláudia Ferrão de Oliveira, escrivã auxiliar do Tribunal da
Comarca de Faro — autorizada a permuta para idêntico lugar do
Tribunal da Comarca de Olhão da Restauração.
Délio Marcos da Fonseca, escrivão auxiliar do Tribunal da Comarca
de Olhão da Restauração — autorizada a permuta para idêntico
lugar do Tribunal da Comarca de Faro.
(Aceitação: dois dias.)
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Novembro de 2005. — A Directora de Serviços, Helena
Almeida.
Rectificação n.o 2017/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, de 24 de Outubro de 2005,
o despacho (extracto) n.o 22 163/2005 (2.a série), rectifica-se que onde
se lê «escrivão auxiliar do Tribunal de Família e Menores de Lisboa»
deve ler-se «técnico de justiça auxiliar dos serviços do Ministério
Público do Tribunal de Família e Menores de Lisboa».
24 de Novembro de 2005. — O Subdirector-Geral, João Calado
Cabrita.

Directoria Nacional da Polícia Judiciária
Despacho n.o 25 512/2005 (2.a série). — Por despacho de 18 de
Novembro de 2005 do Ministro da Justiça:

Maria do Carmo Ramos, secretária de justiça do Ministério Público
do Tribunal da Comarca da Maia, e António Santiago Martins,
secretário de justiça do Tribunal de Oliveira de Azeméis — nomeados inspectores do Conselho dos Oficiais de Justiça, em regime
de comissão de serviço, ao abrigo do disposto no artigo 122.o do
EFJ, com início de funções em 14 de Novembro de 2005. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Licenciado João Carlos Vieira Carreira, coordenador superior de
investigação criminal do escalão 2 do quadro da Polícia Judiciária,
a exercer em comissão de serviço o cargo de director do Departamento Central de Prevenção e Apoio Tecnológico na mesma
Polícia — renovada a referida comissão de serviço. (Não está sujeito
a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

15 de Novembro de 2005. — O Subdirector-Geral, João Calado
Cabrita.

28 de Novembro de 2005. — O Director do Departamento de
Recursos Humanos, Domingos António Simões Baptista.

Despacho (extracto) n.o 25 508/2005 (2.a série). — Por despacho da directora-geral da Administração da Justiça de 8 de Novembro de 2005:
António Luís Pereira Carneiro, escrivão de direito, a exercer funções
em comissão de serviço na DGAJ — nomeado secretário de inspecção do Conselho dos Oficiais de Justiça ao abrigo do disposto
no artigo 122.o do EFJ, com efeitos a partir de 14 de Novembro
de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Rectificação n.o 2018/2005. — Por ter saído com inexactidão a
publicação do despacho n.o 24 289/2005 no Diário da República,
2.a série, n.o 227, de 25 de Novembro de 2005, a p. 16 533, rectifica-se
que onde se lê «Bruno Jorge Possidónio Mendes Antunes, escrivão
auxiliar [. . .] — transferido como especialista auxiliar de escalão 3
para o quadro de pessoal da Polícia Judiciária.» deve ler-se «Bruno
Jorge Possidónio Mendes Antunes, escrivão auxiliar [. . .] — transferido como especialista auxiliar de escalão 2 para o quadro de pessoal
da Polícia Judiciária.».

15 de Novembro de 2005. — O Subdirector-Geral, João Calado
Cabrita.

25 de Novembro de 2005. — O Director do Departamento de
Recursos Humanos, Domingos António Simões Baptista.

Despacho (extracto) n.o 25 509/2005 (2.a série). — Por despacho do subdirector-geral da Administração da Justiça de 19 de
Abril de 2005:
Teresa Cristina Silva Martins, escrivã-auxiliar do Tribunal da Comarca
de Almada — nomeada, em comissão de serviço, para esta Direcção-Geral (ficando afecta às equipas de apoio às novas tecnologias,
área de Lisboa), com efeitos a partir de 29 de Setembro de 2005.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Novembro de 2005. — O Subdirector-Geral, João Calado
Cabrita.
Despacho (extracto) n.o 25 510/2005 (2.a série). — Por despacho da directora-geral da Administração da Justiça de 7 de Novembro de 2005, foram renovadas as comissões de serviço dos secretários
de inspecção ao abrigo do disposto no artigo 122.o, n.o 3, do EFJ:
António Manuel Mendes Figueira da Cruz — com efeitos a 23 de
Setembro de 2005.
Custódio Rafael da Graça — com efeitos a 4 de Novembro de 2005.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Novembro de 2005. — O Subdirector-Geral, João Calado
Cabrita.
Despacho (extracto) n.o 25 511/2005 (2.a série). — Por despacho de 23 de Novembro de 2005 do subdirector-geral da Admi-

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Direcção-Geral do Ordenamento do Território
e Desenvolvimento Urbano
Declaração n.o 253/2005 (2.a série). — Torna-se público que esta
Direcção-Geral registou com o n.o 02.05.04.00/OE.05.PD/S a suspensão parcial do Plano Director Municipal de Fundão, pelo prazo de
dois anos, e com o n.o 02.05.04.00/02.05-MP/PD o estabelecimento
de medidas preventivas para a mesma área e por igual prazo, ratificados pela Resolução do Conselho de Ministros n.o 181/2005, publicada no Diário da República, 1.a série-B, n.o 221, de 17 de Novembro
de 2005.
25 de Novembro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Subdirectora-Geral, Isabel Moraes Cardoso.
Declaração n.o 254/2005 (2.a série). — Torna-se público que esta
Direcção-Geral registou com o n.o 04.02.13.00/01-05.PP, em 23 de
Novembro de 2005, o Plano de Pormenor da Zona de Actividades
Económicas de Vila Nova de São Bento, no município de Serpa,
ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.o 172/2005,

