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de vigilância, desta Direcção-Geral, escalão 1, índice 124 — nomeado definitivamente no lugar com efeitos a 6 de Janeiro de
2005.
Pedro Marco Mendes Rodrigues, guarda de nomeação provisória da
carreira do corpo da guarda prisional do quadro do pessoal de
vigilância desta Direcção-Geral, escalão 1, índice 124 — nomeado
definitivamente no lugar com efeitos a 8 de Janeiro de 2005.
António José Simão Andrade Martins, guarda de nomeação provisória
da carreira do corpo da guarda prisional do quadro do pessoal
de vigilância desta Direcção-Geral, escalão 1, índice 124 —
nomeado definitivamente no lugar com efeitos a 10 de Fevereiro
de 2005.
António João Neto Afonso, guarda de nomeação provisória da carreira
do corpo da guarda prisional do quadro do pessoal de vigilância
desta Direcção-Geral, escalão 1, índice 124 — nomeado definitivamente no lugar com efeitos a 20 de Fevereiro de 2005.
Cristiano Martins Silva, guarda de nomeação provisória da carreira
do corpo da guarda prisional do quadro do pessoal de vigilância
desta Direcção-Geral, escalão 1, índice 124 — nomeado definitivamente no lugar com efeitos a 24 de Fevereiro de 2005.

Ministro da Justiça e de 30 de Março de 2005 do Secretário Regional
dos Assuntos Sociais do Governo Regional dos Açores:

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

Maria Fernanda da Silva Correia, técnica superior de 1.a classe do
quadro de pessoal da Sub-Região de Saúde da Guarda — autorizada
a transferência para o quadro de pessoal do INML, na mesma
categoria e carreira, nos termos do n.o 1 do artigo 25.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com efeitos a partir de 1 de
Abril de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Despacho (extracto) n.o 8628/2005 (2.a série). — Por despacho
de 14 de Março de 2005 do director-geral:

João Manuel Marques Rodrigues, motorista de ligeiros da carreira
de motorista de ligeiros do quadro de pessoal da direcção regional
de Solidariedade e Segurança Social da Região Autónoma dos Açores — transferido para a mesma categoria e carreira do quadro
de pessoal da Inspecção-Geral dos Serviços de Justiça, com efeitos
a partir de 1 de Abril de 2005. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
4 de Abril de 2005. — O Inspector-Geral, António Nadais.

Instituto Nacional de Medicina Legal
Aviso n.o 4183/2005 (2.a série). — Por deliberações do conselho
de administração da Administração Regional de Saúde do Centro
de 11 de Março de 2005 e do conselho directivo do Instituto Nacional
de Medicina Legal (INML) de 1 de Abril de 2005:

Licenciado José Luís Messias Pereira, chefe do Corpo da Guarda
Prisional — nomeado para o cargo de chefe de divisão de Vigilância,
Segurança e Logística, em regime de substituição, com efeitos a
partir de 1 de Abril de 2005.

1 de Abril de 2005. — O Vice-Presidente do Conselho Directivo,
Bernardes Tralhão.

5 de Abril de 2005. — A Subdirectora-Geral, Maria Fernanda
Farinha.

Aviso n.o 4184/2005 (2.a série). — Por deliberação do conselho
directivo do Instituto Nacional de Medicina Legal de 1 de Abril de
2005:

Gabinete de Política Legislativa e Planeamento
Despacho (extracto) n.o 8629/2005 (2.a série). — Por despacho
da directora do Gabinete de Política Legislativa e Planeamento de
31 de Março de 2005:
Licenciado Luís Gonçalo Felizardo de Oliveira Paiva — nomeado, ao
abrigo do disposto na alínea c) do n.o 2 do artigo 5.o do Decreto-Lei
n.o 89/2001, de 23 de Março, consultor do Departamento de Política
Legislativa e Planeamento, do Gabinete de Política Legislativa e
Planeamento, do Ministério da Justiça, com efeitos a partir de 1 de
Abril de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
31 de Março de 2005. — O Director-Adjunto, Rui Simões.
Despacho (extracto) n.o 8630/2005 (2.a série). — Por despacho
da directora do Gabinete de Política Legislativa e Planeamento de
31 de Março de 2005:
Licenciada Inês Maria Moutinho Russo Setil — nomeada, ao abrigo
do disposto na alínea c) do n.o 2 do artigo 5.o do Decreto-Lei
n.o 89/2001, de 23 de Março, consultora do Departamento de Política Legislativa e Planeamento, do Gabinete de Política Legislativa
e Planeamento, do Ministério da Justiça, com efeitos a partir de
1 de Abril de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
31 de Março de 2005. — O Director-Adjunto, Rui Simões.
Despacho (extracto) n.o 8631/2005 (2.a série). — Por despacho
da directora do Gabinete de Política Legislativa e Planeamento de
31 de Março de 2005:
Licenciado Tito Ramos Damião Vieira Albernaz — nomeado, ao
abrigo do disposto na alínea c) do n.o 2 do artigo 5.o do Decreto-Lei
n.o 89/2001, de 23 de Março, consultor do Departamento de Política
Legislativa e Planeamento do Gabinete de Política Legislativa e
Planeamento do Ministério da Justiça com efeitos a partir de 1 de
Abril de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

Pedro Nuno Portela Moreira — nomeado na categoria de técnico principal de análises clínicas e saúde pública da carreira de pessoal
técnico de diagnóstico e terapêutica do quadro único de pessoal
do INML, precedendo concurso, após confirmação de cabimento
orçamental, nos termos do disposto no n.o 3 da Resolução do Conselho de Ministros n.o 97/2002, de 18 de Maio. (Não carece de
visto ou declaração de conformidade do Tribunal de Contas.)
4 de Abril de 2005. — O Vice-Presidente do Conselho Directivo, Bernardes Tralhão.

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Alentejo
Aviso n.o 4185/2005 (2.a série). — Por despacho de 11 de Março
de 2005 do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo:
Amável Joaquim Calisto Candeias, assessor do quadro de pessoal
da ex-Comissão de Coordenação da Região do Alentejo — promovido a assessor principal, escalão 1/710, do mesmo quadro de
pessoal, nos termos do n.o 2 do artigo 29.o da Lei n.o 2/2004, de
15 de Janeiro, e do n.o 3 do artigo 4.o da Lei n.o 44/99, de 11
de Junho, com efeitos reportados a 1 de Maio de 2003. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Abril de 2005. — O Vice Presidente, António Costa da Silva.

Direcção-Geral do Ordenamento do Território
e Desenvolvimento Urbano

Inspecção-Geral dos Serviços de Justiça

Declaração n.o 101/2005 (2.a série). — Torna-se público que esta
Direcção-Geral registou com o n.o 01.13.17.00/03-05.MP/PU, em 30 de
Março de 2005, as medidas preventivas estabelecidas para a área a
abranger pelo Plano de Urbanização da Zona Envolvente à VL 9,
no município de Vila Nova de Gaia, ratificadas pela Resolução do
Conselho de Ministros n.o 70/2005, publicada no Diário da República,
1.a série-B, n.o 54, de 17 de Março de 2005.

Despacho (extracto) n.o 8632/2005 (2.a série). — Por despachos
de 28 de Fevereiro de 2005 do Secretário de Estado Adjunto do

31 de Março de 2005. — Pelo Director-Geral, a Subdirectora-Geral,
Isabel Moraes Cardoso.

31 de Março de 2005. — O Director-Adjunto, Rui Simões.

