N.o 47 — 8 de Março de 2005

da Justiça por delegação do director-geral (Diário da República,
2.a série, n.o 203, de 3 de Setembro de 2003):

Gabinete do Secretário de Estado
da Administração Judiciária
Despacho n.o 4909/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto
nos artigos 2.o, 3.o e 4.o do Decreto-Lei n.o 325/99, de 18 de Agosto,
e porque a mesma o requereu e a tal nada obsta, determino que
Lara Maria da Silva Brito dos Santos Vassalo e Silva, técnica de
justiça auxiliar nos Serviços do Ministério Público do Tribunal de
Instrução Criminal e DIAP de Lisboa passa a prestar trabalho no
regime da semana de quatro dias.
A prestação de trabalho no regime supra-referido terá início em
1 de Março de 2005, e vigorará pelo período mínimo de um ano,
renovável por iguais períodos, traduzindo-se a redução do horário
da mencionada oficial de justiça na supressão dos períodos da tarde
das quartas e sextas-feiras.
21 de Fevereiro de 2005. — O Secretário de Estado da Administração Judiciária, António Alberto Rodrigues Ribeiro.

Direcção-Geral da Administração da Justiça
Despacho (extracto) n.o 4910/2005 (2.a série). — No uso da
subdelegação de competências conferida pelo subdirector-geral (Diário da República, 2.a série, n.o 38, de 14 de Fevereiro de 2003) e
por despacho de 18 de Janeiro de 2005:
António Fernando de Sousa, escrivão-adjunto (escalão 4, índice 450),
do Tribunal da Comarca de Águeda — autorizado o exercício de
funções, em regime de substituição, como escrivão de direito, escalão 1, índice 510, do mesmo Tribunal, no período de 15 de Junho
a 9 de Setembro de 2004.
17 de Fevereiro de 2005. — A Directora de Serviços, Helena
Almeida.
Despacho (extracto) n.o 4911/2005 (2.a série). — Por despacho
de 17 de Fevereiro de 2005 do subdirector-geral da Administração

Tito Lívio Gomes Mendonça, escrivão auxiliar do Tribunal da
Comarca de Penamacor — autorizada a permuta para idêntico lugar
do Tribunal da Comarca do Fundão.
Carlos Manuel Matias Pires, escrivão auxiliar do Tribunal da Comarca
do Fundão — autorizada a permuta para idêntico lugar do Tribunal
da Comarca de Penamacor.
(Aceitação: dois dias.)
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Fevereiro de 2005. — A Directora, Helena Almeida.
Despacho (extracto) n.o 4912/2005 (2.a série). — Por despacho
de 17 de Fevereiro de 2005 do subdirector-geral da Administração
da Justiça, por delegação do director-geral (Diário da República,
2.a série, n.o 203, de 3 de Setembro de 2003):
Gabriela Maria Carvalho Louças Máximo de Abreu, escrivã-adjunta
da 6.a Vara Cível de Lisboa — autorizada a permuta para idêntico
lugar dos Juízos de Pequena Instância Criminal de Lisboa.
Sónia Carla Gomes Lameirinhas Ferreira, escrivã-adjunta dos Juízos
de Pequena Instância Criminal de Lisboa — autorizada a permuta
para idêntico lugar da 6.a Vara Cível de Lisboa.
(Aceitação: dois dias.)
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Fevereiro de 2005. — A Directora de Serviços, Helena
Almeida.

Direcção-Geral dos Serviços Prisionais
Despacho (extracto) n.o 4913/2005 (2.a série). — Por despacho
da subdirectora-geral de 28 de Janeiro de 2005, no uso de competência
delegada, foi autorizada, ao abrigo dos artigos 4.o e 7.o do Decreto-Lei
n.o 497/99, de 19 de Novembro, com efeitos a partir de 1 de Fevereiro
de 2005, a reclassificação profissional da funcionária a seguir identificada:

Actual

Após reclassificação

Nome

Escalão/
índice

Carreira/categoria

Cândida Manuela Soares Machado Aguiar . . . . .

3591

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Carreira/categoria

Escalão/
índice

Auxiliar de acção educativa . . . . 2/151 Assistente administrativa/assistente admi- 1/199
nistrativa.

31 de Janeiro de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Fernanda Farinha.

Despacho (extracto) n.o 4914/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 28 de Janeiro de 2005, no exercício de competência delegada:
Maria da Conceição Macedo Barros, assistente administrativa principal — nomeada, em regime de substituição, para exercer funções
de chefe de secção no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2005, e enquanto
durar o impedimento da titular do lugar.
4 de Fevereiro de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Fernanda
Farinha.

Inspecção-Geral dos Serviços de Justiça
Despacho (extracto) n.o 4915/2005 (2.a série). — Por despacho
de 8 de Fevereiro de 2005 do Secretário de Estado Adjunto do Ministro
da Justiça:
Licenciada Helena Maria Almada e Melo Furtado de Mendonça Lancastre — cessada, a seu pedido, com efeitos a partir de 20 de Fevereiro de 2005, a comissão de serviço como inspectora do quadro
de pessoal de inspecção da Inspecção-Geral dos Serviços de Justiça.
21 de Fevereiro de 2005. — O Inspector-Geral, António Nadais.

Directoria Nacional da Polícia Judiciária
Aviso n.o 2383/2005 (2.a série). — Nos termos do n.o 3 do
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se
público que foram distribuídas, para consulta, as listas de antiguidade do pessoal da Polícia Judiciária referentes a 31 de Dezembro de 2004.
Da organização das referidas listas cabe reclamação, no prazo de
trinta dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República, excepto para os funcionários colocados nas Regiões
Autónomas, em que o prazo é de 60 dias, de harmonia com o disposto
nos artigos 96.o e 98.o do citado decreto-lei.
24 de Fevereiro de 2005. — O Director do Departamento, Domingos
António Simões Baptista.

Instituto Nacional de Medicina Legal
Aviso n.o 2384/2005 (2.a série). — Por deliberação do conselho
directivo do Instituto Nacional de Medicina Legal (INML), de 29
de Dezembro de 2004:
Licenciada Maria da Conceição Andrade Vide Escada Simões — autorizada a renovação da comissão de serviço, a partir de 18 de Março
de 2005, nos termos dos artigos 21.o, 23.o, n.o 3, e 24.o, todos da
Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
21 de Fevereiro de 2005. — O Vice-Presidente do Conselho Directivo, Bernardes Tralhão.

