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Carolina do Céu Massena Machado, escrivã-adjunta do Tribunal do
Comércio de Vila Nova de Gaia — autorizada a permuta para idêntico lugar do Tribunal da Comarca de Vieira do Minho.
(Aceitação: dois dias.)
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Maio de 2005. — A Directora de Serviços, Helena Almeida.
Despacho (extracto) n.o 12 569/2005 (2.a série). — Por despacho de 19 de Maio de 2005 do subdirector-geral da Administração
da Justiça:
José Miguel Paredes da Costa, escrivão-adjunto das Varas de Competência Mista Cível e Criminal de Guimarães — autorizada a permuta para idêntico lugar do Tribunal da Comarca de Felgueiras.
João da Silva Peixoto, escrivão-adjunto do Tribunal da Comarca de
Felgueiras — autorizada a permuta para idêntico lugar das Varas
de Competência Mista Cível e Criminal de Guimarães.
(Aceitação: dois dias.)
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Maio de 2005. — A Directora de Serviços, Helena Almeida.

Direcção-Geral dos Registos e do Notariado
Despacho n.o 12 570/2005 (2.a série). — Por despacho de 11 de
Maio de 2005 do director-geral:
Licenciado Martinho Nogueira Silva, conservador do registo predial
de Silves — autorizada a prorrogação da requisição nos serviços
centrais desta Direcção-Geral, pelo período de um ano, com efeitos
a contar de 8 de Maio de 2005. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas.)
13 de Maio de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste Ramos.
Despacho n.o 12 571/2005 (2.a série). — Por despacho do director-geral de 14 de Abril de 2005:
Agostinho Alarico Álvaro da Costa, escriturário do quadro de pessoal
paralelo do município de Lisboa, afecto à Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa — autorizado o destacamento para exercer
funções nos serviços centrais desta Direcção-Geral, pelo período
de um ano, com efeitos a contar de 2 de Maio de 2005. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas.)
16 de Maio de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste Ramos.
Despacho n.o 12 572/2005 (2.a série). — Por despacho de 5 de
Maio de 2005 do director-geral:
Licenciada Eugénia Maria Lopes Pimpão, conservadora do registo
civil de Leiria — autorizada a prorrogação da requisição nos serviços centrais desta Direcção-Geral, pelo período de um ano, com
efeitos a contar de 27 de Maio de 2005.
Licenciada Isabel Cristina Saavedra Afonso Branco, conservadora dos
registos civil e predial de Monção — autorizada a prorrogação da
requisição nos serviços centrais desta Direcção-Geral, pelo período
de um ano, com efeitos a contar de 19 de Maio de 2005.
Licenciado João José Gonçalves Antunes Afonso, notário do Cartório
Notarial de Elvas — autorizada a prorrogação da requisição nos
serviços centrais desta Direcção-Geral, pelo período de um ano,
com efeitos a contar de 1 de Junho de 2005.
Licenciada Maria Sílvia Chichorro Medeiros Silva Torres, notária do
19.o Cartório Notarial de Lisboa — autorizada a prorrogação da
requisição nos serviços centrais desta Direcção-Geral, pelo período
de um ano, com efeitos a contar de 7 de Maio de 2005.
Licenciado Paulo Manuel de Sousa Eira Ramos Jerónimo, conservador do registo predial de Elvas — autorizada a prorrogação da
requisição nos serviços centrais desta Direcção-Geral, pelo período
de um ano, com efeitos a contar de 10 de Maio de 2005.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
16 de Maio de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste Ramos.
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Despacho n. 12 573/2005 (2. série). — Por despacho do director-geral de 9 de Maio de 2005:
Rosalina Maria Duarte Moura, segunda-ajudante da Conservatória
dos Registos Civil, Predial e Comercial do Crato — nomeada para
idêntico lugar da Conservatória dos Registos Civil, Predial e Comercial e Cartório Notarial de Arronches (3.o escalão, índice 235),
ficando exonerada das anteriores funções à data da aceitação do
novo lugar. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
16 de Maio de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste Ramos.

N.o 109 — 7 de Junho de 2005

Despacho n.o 12 574/2005 (2.a série). — Por despachos do director-geral de 11 de Maio de 2005:
Carlos Alberto Rocha da Encarnação, segundo-ajudante da Conservatória dos Registos Comercial e Automóveis de Braga — nomeado
para idêntico lugar da Conservatória dos Registos Civil, Predial
e Comercial de Amares (3.o escalão, índice 235), ficando exonerado
das anteriores funções à data da aceitação do novo lugar.
Leonel António Carvalho de Almeida, segundo-ajudante da Conservatória do Registo Civil de Baião — nomeado para idêntico lugar
da Conservatória dos Registos Civil, Predial e Comercial de
Resende (5.o escalão, índice 255+305/2), ficando exonerado das
anteriores funções à data da aceitação do novo lugar.
(Não carecem de visto do Tribunal de Contas.)
23 de Maio de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste Ramos.
Despacho n.o 12 575/2005 (2.a série). — Por despacho do director-geral de 13 de Maio de 2005:
Celino Augusto, escriturário superior da Conservatória dos Registos
Civil, Predial e Comercial do Sabugal — nomeado segundo-ajudante da Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e
Cartório Notarial de Belmonte (2.o escalão, índice 225), ficando
exonerado das anteriores funções à data da aceitação do novo lugar.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
23 de Maio de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste Ramos.
Despacho n.o 12 576/2005 (2.a série). — Por despacho do director-geral de 13 de Maio de 2004:
Maria Leonor Rafael das Neves Rodrigues Vieira de Almeida, primeira-ajudante da Conservatória do Registo Predial de Portimão — nomeada ajudante principal dos mesmos serviços (2.o escalão, índice 315), ficando exonerada das anteriores funções à data
da aceitação do novo lugar. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas.)
23 de Maio de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste Ramos.

Directoria Nacional da Polícia Judiciária
Despacho n.o 12 577/2005 (2.a série). — Por despachos do director da Polícia Judiciária Militar e do director nacional da Polícia
Judiciária:
Maria Olga Oliveira Mota Pinho, técnica profissional principal do
quadro de pessoal civil da Polícia Judiciária Militar, a exercer funções em regime de requisição na Polícia Judiciária — transferida
como especialista-adjunta do escalão 1 para o quadro da Polícia
Judiciária, com efeitos a partir de 3 de Maio de 2005. (Não está
sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Maio de 2005. — O Director do Departamento de Recursos
Humanos, Domingos António Simões Baptista.

Instituto de Reinserção Social
Despacho (extracto) n.o 12 578/2005 (2.a série). — Por meu
despacho de 9 de Maio de 2005:
Licenciada Maria Lucinda Rosa Neto, técnica superior principal da
carreira técnica superior de reinserção social do quadro de pessoal
deste Instituto — designada coordenadora da equipa de Ponta Delgada Família e Menores, por um período de seis meses, renováveis,
com efeitos a 1 de Junho de 2005 (índice 710). (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Maio de 2005. — Pela Presidente, o Director do Departamento de Gestão de Recursos Humanos, Fernando Assunção.
Despacho (extracto) n.o 12 579/2005 (2.a série). — Por meu
despacho de 28 de Abril de 2005:
Licenciado António Rogério Cabral Rodrigues Canhões, assessor da
carreira técnica superior, do quadro deste Instituto — nomeado,
em comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável, director do Centro Educativo Navarro de Paiva, da Direcção Regional
de Lisboa e Vale do Tejo, do Instituto de Reinserção Social, tendo
sido cumpridos os procedimentos de selecção para o recrutamento
de titulares de cargos de direcção intermédia, ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 20.o e dos n.os 1, 3, 4 e 5 do artigo 21.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com efeitos a 28 de Abril
de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Maio de 2005. — A Presidente, Maria Clara Albino.

