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Diário da República, 2.a série — N.o 249 — 29 de Dezembro de 2006
Despacho (extracto) n.o 26 388/2006
Por despacho do subdirector-geral de 13 de Dezembro de 2006,
por delegação da directora-geral (Diário da República, 2.a série, n.o 35,
de 17 de Fevereiro de 2006):
Foi a Luís Carlos Pires Monteiro, escrivão auxiliar do Tribunal
da Comarca de Alenquer, autorizada a permuta para idêntico lugar
do Tribunal da Comarca de Santa Cruz.
Foi a Rui Manuel Prata dos Santos da Silva Neves Sequeira, escrivão
auxiliar do Tribunal da Comarca de Santa Cruz, autorizada a permuta
para idêntico lugar do Tribunal da Comarca de Alenquer.
(Aceitação: dois dias.)
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Dezembro de 2006. — A Directora de Serviços, Helena
Almeida.

Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça
Aviso n.o 13 802/2006

dro de pessoal da Secretaria-Geral do ex-Ministério da Economia
os técnicos superiores principais do mesmo quadro de pessoal licenciados Maria Graciete Antunes Nunes, Florbela Fernandes Lila da
Costa, Amélia Maria Paulino Francês Antunes, Maria do Rosário
Santos Silva e Joaquim José Fernandes Mateus, ficando todos posicionados no escalão 1, índice 610, considerando-se exonerados dos
lugares anteriores com efeitos a partir da data do despacho, após
aceitação da nova categoria.
É também nomeada assessora a técnica superior principal do referido quadro, licenciada Maria de Lurdes da Silva de Paz Silvestre,
ficando posicionada no escalão 1, índice 610, considerando-se exonerada do lugar anterior com efeitos à data da aceitação do novo
lugar.
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Dezembro de 2006. — O Secretário-Geral, Mário Silva.

Direcção-Geral de Geologia e Energia
Despacho n.o 26 389/2006

Entre o Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça (ITIJ)
e Zaida Maria dos Anjos Gaspar Barros Martinho Chora foi celebrado,
nos termos das disposições conjugadas do artigo 40.o dos Estatutos
do ITIJ, aprovados pelo Decreto-Lei n.o 103/2001, de 29 de Março,
e do n.o 1 do artigo 5.o e do artigo 7.o do regulamento interno, aprovado
pelo despacho n.o 6984/2002, do Secretário de Estado da Justiça, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 79, de 4 de Abril de 2002,
acordo de comissão de serviço com efeitos a 1 de Dezembro de 2006,
para o cargo de directora do Departamento de Sistemas de Informação
Departamentais, na sequência de processo de selecção, nos termos
previstos no regulamento interno e na deliberação de nomeação do
conselho directivo de 30 de Novembro de 2006.

Ao abrigo do artigo 5.o do anexo II da Portaria n.o 362/2000, de
20 de Junho, alterada pela Portaria n.o 690/2001, de 10 de Julho,
conjugado com a alínea i) do despacho n.o 13 664/2006, de 9 de Junho,
do director-geral de Geologia e Energia, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 124, de 29 de Junho de 2006, reconheço a
PACKHELP — Consultoria e Análise de Projectos e Inspecções na
Área do Gás, L.da, com sede na Rua do Polomes, 8-A, Torres Vedras,
como entidade inspectora das redes e ramais de distribuição e instalações de gás, mantendo-se a sua validade enquanto se verificarem
os requisitos que estiveram na base do seu reconhecimento, designadamente a acreditação no âmbito do Sistema Português da
Qualidade.

4 de Dezembro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
Mário Valente.

27 de Novembro de 2006. — O Subdirector-Geral, Bento de Morais
Sarmento.

Aviso n.o 13 803/2006
Entre o Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça (ITIJ)
e Teresa Clementina de Melo e Brito da Silveira Botelho Sousa Gorgulho foi celebrado, nos termos das disposições conjugadas do
artigo 40.o dos Estatutos do ITIJ, aprovados pelo Decreto-Lei
n.o 103/2001, de 29 de Março, e do n.o 1 do artigo 5.o e do artigo 7.o
do regulamento interno, aprovado pelo despacho n.o 6984/2002, do
Secretário de Estado da Justiça, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 79, de 4 de Abril de 2002, acordo de comissão de serviço
com efeitos a 1 de Dezembro de 2006, para o cargo de directora
do Gabinete de Assessoria Jurídica, na sequência de processo de selecção, nos termos previstos no regulamento interno e na deliberação
de nomeação do conselho directivo de 30 de Novembro de 2006.
4 de Dezembro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
Mário Valente.
Aviso n.o 13 804/2006
Entre o Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça (ITIJ)
e Ana Maria dos Santos Vasques, foi celebrado, nos termos das disposições conjugadas do artigo 40.o dos Estatutos do ITIJ, aprovados
pelo Decreto-Lei n.o 103/2001, de 29 de Março, e do n.o 1 do artigo 5.o
e do artigo 7.o do regulamento interno, aprovado pelo despacho
n.o 6984/2002, do Secretário de Estado da Justiça, publicado no Diário
da República 2.a série, n.o 79, de 4 de Abril de 2002, acordo de comissão
de serviço com efeitos a 1 de Dezembro de 2006, para o cargo de
coordenadora da subunidade serviço de operação e monitorização,
na sequência de processo de selecção nos termos previstos no regulamento interno e na deliberação de nomeação do conselho directivo
de 30 de Novembro de 2006.
4 de Dezembro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
Mário Valente.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
Secretaria-Geral
Aviso n.o 13 805/2006
Por meu despacho de 6 de Dezembro de 2006, são nomeados,
precedendo concurso, assessores da carreira técnica superior do qua-

Direcção Regional da Economia do Alentejo
Rectificação n.o 1955/2006
Por ter saído com inexactidão o despacho n.o 25 299/2006, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 237, de 12 de Dezembro de
2006, rectifica-se que onde se lê «Jorge Manuel Santos do Rosário
Escabelado, técnico de informática do grau 1, nível 3, promovido,
precedendo concurso, à categoria imediata de técnico de informática
do grau 2, nível 1 (escalão 3, índice 470), do quadro de pessoal da
Direcção Regional da Economia do Alentejo, após confirmação de
declaração de cabimento orçamental pela 9.a Delegação da DGO»
deve ler-se «Jorge Manuel Santos do Rosário Escabelado, técnico
de informática do grau 1, nível 3, promovido, precedendo concurso,
à categoria imediata de técnico de informática do grau 2, nível 1
(escalão 2, índice 500), do quadro de pessoal da Direcção Regional
da Economia do Alentejo, após confirmação de declaração de cabimento orçamental pela 9.a Delegação da DGO».
13 de Dezembro de 2006. — O Director Regional, Bernardino
Miguel Marmelada Piteira.

Região de Turismo da Serra da Estrela
Aviso n.o 13 806/2006
Alteração do quadro de pessoal da Região de Turismo
da Serra da Estrela
Para os devidos efeitos, torna-se público que, de harmonia com
o disposto no n.o 2 do artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 116/84, de 6
de Abril, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.o 44/85, de
13 de Setembro, aplicável por remissão no n.o 2 do artigo 26.o dos
Estatutos da Região de Turismo da Serra da Estrela, em anexo ao
Decreto-Lei n.o 363/93, de 24 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei
n.o 328/2001, de 18 de Dezembro, a comissão regional, na sua reunião
de 24 de Novembro de 2006, deliberou aprovar a proposta de alteração
do quadro de pessoal da Região de Turismo da Serra da Estrela,
em conformidade com o anexo ao presente aviso.
29 de Novembro de 2006. — O Presidente, Jorge Manuel Santos
Silva Patrão.

