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relativo à promoção de conservadores do registo predial de 2.a classe
a 1.a classe, rectifica-se que onde se lê:
«12.o Licenciada Eduarda Eugénia Geraldes Neves Marques, conservadora na 4.a Conservatória do Registo Predial de Lisboa (escalão 2, índice 520).»
deve ler-se:
«12.o Licenciada Eduarda Eugénia Gonçalves Neves Marques, conservadora na 4.a Conservatória do Registo Predial de Lisboa (escalão 2, índice 520).»
26 de Julho de 2005. — Pela Subdirectora-Geral, a Chefe de Divisão, Margarida Semedo.

Direcção-Geral dos Serviços Prisionais
Despacho (extracto) n.o 17 261/2005 (2.a série). — Por meu
despacho de 6 de Junho de 2005, no exercício de competência
delegada:
Maria Natália de Almeida Domingos, assistente administrativa especialista, escalão 2, índice 280, do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Registos e do Notariado — transferida, com a mesma
categoria, escalão e índice, para o quadro de pessoal desta Direcção-Geral, com efeitos a partir de 1 de Julho de 2005.
8 de Julho de 2005. — A Subdirectora-Geral,Maria Fernanda
Farinha.
Despacho (extracto) n.o 17 262/2005 (2.a série). — Por meu
despacho de 29 de Abril de 2005, no exercício de competência
delegada:
Maria de Fátima Ramos da Silva, enfermeira especialista, escalão 1,
índice 222, do quadro de pessoal do Hospital de Magalhães de
Lemos, requisitada nesta Direcção-Geral desde 1 de Dezembro
de 2002 — transferida, com a mesma categoria, escalão e índice,
para o quadro de pessoal dos serviços externos desta Direcção-Geral, com efeitos a partir de 1 de Maio de 2005.
11 de Julho de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Fernanda
Farinha.

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro
Aviso n.o 7206/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro,
Prof. Doutor Pedro Manuel Saraiva, de 24 de Junho de 2005, foi
autorizada a acumulação de funções privadas de consultora da técnica
superior Teresa Margarida Ferreira Mateus Pratas Jorge. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Julho de 2005. — A Administradora, Maria Isabel Fraústo
Antunes Azevedo Veiga Ferrão.
Aviso n.o 7207/2005 (2.a série). — Após parecer favorável do
secretário-geral do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional de 5 de Junho de 2005:
Licenciado Pedro Miguel de Lima Andrade de Matos Geirinhas — por
despacho do presidente da CCDR Centro, nomeado definitivamente especialista de informática, grau 3, nível 1, ao abrigo do
n.o 2 do artigo 29.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, precedido
de parecer prévio da Secretaria-Geral do MAOTDR, para um lugar
do quadro de pessoal da ex-Comissão de Coordenação da Região
Centro. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Julho de 2005. — O Presidente, Pedro Manuel Saraiva.
Aviso n.o 7208/2005 (2.a série). — Por despacho de 25 de Julho
de 2005 do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro, foi autorizado o pedido de acumulação de funções
docentes ao chefe de projecto Dr. Luís Manuel Francisco Filipe.
25 de Julho de 2005. — A Administradora, Maria Isabel Azevedo.

N.o 154 — 11 de Agosto de 2005

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo
Despacho n.o 17 263/2005 (2.a série). — Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.o a 39.o do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de
Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 6/96,
de 31 de Janeiro, dos artigos 9.o e 10.o da Lei n.o 2/2004, de 15
de Janeiro, e do artigo 25.o do Decreto-Lei n.o 104/2003, de 23 de
Maio, delego no vice-presidente licenciado José António Moura de
Campos as competências que me estão cometidas de gestão de extracção de inertes, nomeadamente as de licenciamento.
O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua publicação, considerando-se ratificados os actos entretanto praticados pelo
delegado que se incluam no seu âmbito.
20 de Julho de 2005. — O Presidente, António Fonseca Ferreira.

Departamento de Prospectiva e Planeamento
Despacho (extracto) n.o 17 264/2005 (2.a série). — Por despacho da directora-geral de 5 de Julho de 2005:
José Manuel Franco da Silva, especialista de informática do grau 2,
nível 2, do quadro de pessoal deste Departamento — renovada a
designação no cargo de coordenador técnico na área das comunicações, com efeitos a 9 de Julho de 2005. (Não carece de visto
do Tribunal de Contas.)
22 de Julho de 2005. — A Directora de Serviços do Núcleo de
Administração, Cecília Silveira.
Despacho (extracto) n.o 17 265/2005 (2.a série). — Por despacho da directora-geral de 13 de Julho de 2005:
António Miguel Viegas Simão, especialista de informática do grau 2,
nível 2, do quadro de pessoal deste Departamento — designado
para exercer o cargo de coordenador de projectos, com efeitos
à data do despacho. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
22 de Julho de 2005. — A Directora de Serviços do Núcleo de
Administração, Cecília Silveira.
Despacho (extracto) n.o 17 266/2005 (2.a série). — Por despacho da directora-geral de 26 de Julho de 2005:
Carlos Manuel Inácio Figueiredo, assessor do quadro de pessoal do
Departamento de Prospectiva e Planeamento — nomeado, de
acordo com a alínea b) do n.o 3 do artigo 15.o da Lei n.o 10/2004,
de 22 de Março, assessor principal (escalão 1, índice 710) do mesmo
quadro, com efeitos a 8 de Março de 2005. (Isento de visto do
Tribunal de Contas.)
26 de Julho de 2005. — A Directora de Serviços do Núcleo de
Administração, Cecília Silveira.
Despacho (extracto) n.o 17 267/2005 (2.a série). — Por despacho da directora-geral de 26 de Julho de 2005:
Maria José dos Santos Silva, assistente administrativa principal do
quadro do Hospital de Júlio de Matos — nomeada definitivamente,
precedendo concurso e após confirmação de cabimento orçamental,
nos termos do disposto no n.o 3 da Resolução do Conselho de
Ministros n.o 97/2002, de 2 de Maio, assistente administrativa especialista (escalão 1, índice 269) do quadro do Departamento de Prospectiva e Planeamento, com efeitos à data da aceitação. (Isento
de visto do Tribunal de Contas.)
26 de Julho de 2005. — A Directora de Serviços do Núcleo de
Administração, Cecília Silveira.

Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional
Aviso n.o 7209/2005 (2.a série). — Por despacho de 11 de Julho
de 2005 do Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional:
Luís Henrique Pessoa de Amorim Durão, técnico superior principal
de nomeação definitiva do quadro de pessoal desta Direcção-Geral — autorizada a concessão de licença sem vencimento de longa
duração com efeitos a 11 de Julho de 2005.
20 de Julho de 2005. — O Subdirector-Geral, Paulo Mauritti.

