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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Dr. Manuel Luís Macaísta Malheiros, juiz de direito, designado pelo Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais.
Dr. Edmundo Francisco Gonçalves, procurador da República, designado pelo Conselho Superior do Ministério
Público.
Luís Manuel Serra e Seixas, secretário de justiça, designado
pelo director-geral da Administração da Justiça.
Diamantino de Sousa Pereira, secretário de justiça, oficial
de justiça eleito.
António Rui Viana Fernandes da Ponte, escrivão de direito,
oficial de justiça eleito.
Carlos Alberto de Jesus Pereira Marques, secretário de justiça, oficial de justiça eleito.
António Silvestre da Silva Nunes, escrivão de direito oficial
de justiça eleito.
3 de Junho de 2005. — A Presidente, Helena Ribeiro.

Direcção-Geral da Administração Extrajudicial
Despacho (extracto) n.o 14 089/2005 (2.a série). — Por despacho do director-geral da Administração Extrajudicial de 31 de Maio
de 2005:
a

Licenciado Luís Nuno Bico Ramos, técnico superior de 2. classe
do quadro de pessoal do Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação do Ministério da Economia e Inovação — transferido para um lugar da mesma categoria do quadro de pessoal
desta Direcção-Geral, com efeitos a partir de 1 de Junho de 2005,
ficando o nomeado exonerado do lugar anteriormente ocupado
a partir da mesma data.
7 de Junho de 2005. — O Subdirector-Geral, Manuel de Herédia.

Directoria Nacional da Polícia Judiciária
Despacho n.o 14 090/2005 (2.a série). — Por despacho de 5
de Maio de 2005 do director nacional da Polícia Judiciária, Dr. Santos
Cabral:
João Luís de Oliveira Neto, coordenador de investigação criminal
de escalão 5 — nomeado coordenador superior de investigação criminal de escalão 1, com efeitos de antiguidade a contar de 20
de Agosto de 2001 e remuneratórios a contar de 1 de Outubro
de 2001. (Não está sujeita a fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
15 de Junho de 2005. — O Director do Departamento de Recursos
Humanos, Domingos António Simões Baptista.
Despacho n.o 14 091/2005 (2.a série). — Por despacho de 15
de Abril de 2005 do director nacional-adjunto da Polícia Judiciária,
Dr. José de Almeida Rodrigues:
José Manuel da Silva Neto, inspector-chefe do escalão 5, nomeado
em comissão de serviço coordenador de investigação criminal do
escalão 1, com efeitos de antiguidade reportados a 5 de Setembro
de 2001 e remuneratórios reportados a 1 de Outubro de 2001 —
nomeado definitivamente na referida categoria com efeitos de antiguidade a contar de 5 de Setembro de 2002 e efeitos remuneratórios
a contar de 1 de Outubro de 2001. (Não está sujeito a fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Junho de 2005. — O Director do Departamento de Recursos
Humanos, Domingos António Simões Baptista.
Rectificação n.o 1091/2005. — Por ter saído com inexactidão no
Diário da República, 2.a série, n.o 112, de 14 de Junho de 2005, a
p. 8749, o despacho n.o 13 017/2005 (2.a série), rectifica-se que onde
se lê «Licenciada Helga Cristina dos Santos Castelo Branco [. . .]
técnica superior de 2.a classe» deve ler-se «licenciada Helga Cristina
dos Santos Castelo Branco [. . .] técnica superior de 1.a classe».
14 de Junho de 2005. — O Director do Departamento de Recursos
Humanos, Domingos António Simões Baptista.

Instituto Nacional de Medicina Legal
Aviso n.o 6276/2005 (2.a série). — Por despacho do vogal do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Norte de 11 de Março de 2005 e por deliberação do conselho directivo
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do Instituto Nacional de Medicina Legal (INML) de 13 de Junho
de 2005:
Joaquim da Silva Freitas, técnico profissional especialista do quadro
de pessoal do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, S. A., Guimarães — autorizada a transferência para o quadro de pessoal do
INML para exercer funções no Gabinete Médico-Legal de Guimarães, nas mesmas 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 Julho de 2005. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
14 de Junho de 2005. — O Vice-Presidente do Conselho Directivo,
Francisco Corte Real.

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Gabinete de Relações Internacionais
Louvor n.o 1253/2005. — Em Outubro de 2004, e na sequência
do compromisso assumido por Portugal de organizar o IV Fórum
Ibero-Americano de Ministros do Ambiente, foi atribuída ao Gabinete
de Relações Internacionais (GRI) do então Ministério do Ambiente
e do Ordenamento do Território a missão de coordenar a preparação
do evento, que decorreu de 29 a 30 de Outubro de 2004, em Cascais.
A assunção das responsabilidades referidas processou-se em termos
que revelaram um elevado profissionalismo de todos os colaboradores
envolvidos e uma grande eficácia funcional, tendo contribuído para
o prestígio do País e para o estreitar das suas relações com a comunidade ibero-americana.
Entendo, por essa razão, dever prestar público louvor a todos quantos estiveram envolvidos naquele exercício, em todas as suas vertentes.
Começo por salientar o trabalho do núcleo que organizou o
IV Fórum Ibero-Americano, sob a coordenação da Dr.a Maria da
Graça Gonçalves de Almeida, da Dr.a Maria Teresa Lima de Barros
e do Dr. Luís Carlos Romana Chainho.
O núcleo organizador foi também constituído pela Dr.a Maria
Celeste Ferreira Costa Pina Simões Machado, a quem se deve um
exaustivo e primordial trabalho diário de negociação orçamental e
financeira, e um dedicado espírito construtivo com que apoiou sempre
o trabalho de todo o núcleo central.
Para o espírito de entreajuda, voluntarismo e de extraordinário
relacionamento interpessoal patentes no núcleo central, foi igualmente
fundamental a intervenção sempre solícita e competente da Dr.a Catarina Sousa e do Dr. Marco Rebelo.
Deste núcleo cumpre também salientar o trabalho do técnico de
informática Rui Manuel Duarte de Abreu, pelo zelo e responsabilidade
com que desenvolveu a sua função, que tanto contribuiu para prestigiar
o desempenho da organização do evento.
Um destaque espeical cabe, nesta sede, às secretárias executivas
Dr.a Madalena Rosa Lauer de Mesquita, Dr.a Elsa Maria Caetano
Simões Lopes e Fernanda Maria Pombo Teixeira Sobral que diligenciaram permanentes contactos com as embaixadas e gabinetes
ministeriais dos países representados neste Fórum, e que mantiveram,
sob o efeito de inúmeras pressões e exigências, um constante e apurado
nível de execução das suas atribuições, imbuído de uma permanente
atitude de profissionalismo e dedicação.
E, bem assim, cumpre ainda salientar o importante e pessoal contributo dado pelos «sombras» deste Ministério no apoio técnico e
organizacional aos Ministros presentes no IV Fórum:
Dr.a Dinah Cruz Sobral (ICN).
Dr. João Manuel Silva Alves (ICN).
Dr.a Maria da Luz Correia (IA).
Dr.a Nádia de Brito Pires (GRI).
Dr.a Sandra Moutinho (ICN).
Engenheira Simone Ferreira Pio (INAG).
A todos me apraz prestar público reconhecimento pelo zelo, dedicação e incansável profissionalismo com que exerceram as respectivas
funções, revelando um permanente espírito de serviço com vista à
prossecução dos interesses e projecção de Portugal.
8 de Junho de 2005. — O Director, Nuno Sanchez Lacasta.

