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Despacho n.o 10 487/2006 (2.a série). — Por despacho de 11
de Abril de 2006 do general Chefe do Estado-Maior do Exército,
para preenchimento de uma vaga de qualquer dos quadros especiais,
aprovado pelos seus despachos n.os 143/CEME/02 e 30/CEME/06,
de 30 de Julho e de 13 de Fevereiro, é promovido ao posto de sargento-chefe, nos termos do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 262.o
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o,
na alínea c) do n.o 1 e no n.o 2 do artigo 263.o e no n.o 3 do artigo 274.o
do referido Estatuto, o sargento a seguir indicado:
SAJ PARAQ 17500679, Hermínio Coelho.
Conta a antiguidade desde 16 de Fevereiro de 2006, data a partir
da qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
Mantém-se na situação de adido ao quadro, nos termos da alínea g)
do n.o 2 do artigo 173.o e do artigo 191.o, ambos do EMFAR, pelo
que não encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos termos
do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.
18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.
Despacho n.o 10 488/2006 (2.a série). — Por despacho de 11
de Abril de 2006 do general Chefe do Estado-Maior do Exército,
é promovido ao posto de sargento-chefe, para preenchimento de uma
vaga de qualquer dos quadros especiais, aprovado pelos seus despachos
n.os 143/CEME/02 e 30/CEME/06, de 30 de Julho e de 13 de Fevereiro,
nos termos do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 262.o, ambos
do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no artigo 56.o, na alínea c) do n.o 1 e no n.o 2 do
artigo 263.o e no n.o 3 do artigo 274.o do referido Estatuto, o militar
a seguir indicado:
SAJ ING 15634182, João Manuel Correia Poejo.
Conta a antiguidade desde 16 de Fevereiro de 2006, data a partir
da qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
É promovido para o quadro, ocupando uma vaga de qualquer dos
quadros especiais (QQESP) reatribuída ao QE/INF, aprovado pelo
despacho n.o 143/CEME/02, de 30 de Julho, pelo que encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos termos
do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.
18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.
Despacho n.o 10 489/2006 (2.a série). — Por despacho de 11
de Abril de 2006 do general Chefe do Estado-Maior do Exército,
para preenchimento de uma vaga de qualquer dos quadros especiais,
aprovado pelos seus despachos n.os 143/CEME/02 e 30/CEME/06,
de 30 de Julho e de 13 de Fevereiro, é promovido ao posto de sargento-chefe, nos termos do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 262.o
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o,
na alínea c) do n.o 1 e no n.o 2 do artigo 263.o e no n.o 3 do artigo 274.o
do referido Estatuto, o sargento a seguir indicado:
SAJ PARAQ 15347680, Edgar Coutinho Augusto Bexiga.
Conta a antiguidade desde 20 de Fevereiro de 2006, data a partir
da qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
Mantém-se na situação de adido ao quadro, nos termos da alínea g)
do n.o 2 do artigo 173.o e do artigo 191.o, ambos do EMFAR, pelo
que não encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos termos
do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.
18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.
Despacho n.o 10 490/2006 (2.a série). — Por despacho de 11
de Abril de 2006 do general Chefe do Estado-Maior do Exército,
é promovido ao posto de sargento-chefe, para preenchimento de uma
vaga de qualquer dos quadros especiais, aprovado pelos seus despachos
n.os 143/CEME/02 e 30/CEME/06, de 30 de Julho e de 13 de Fevereiro,
nos termos do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 262.o, ambos
do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no artigo 56.o, na alínea c) do n.o 1 e no n.o 2 do
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artigo 263.o e no n.o 3 do artigo 274.o do referido Estatuto, o militar
a seguir indicado:
SAJ MED 11435982, José Augusto Serrano Couceiro.
Conta a antiguidade desde 20 de Fevereiro de 2006, data a partir
da qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
É promovido para o quadro, ocupando uma vaga de qualquer dos
quadros especiais (QQESP) reatribuída ao QE/MED, aprovado pelo
despacho n.o 143/CEME/02, de 30 de Julho, pelo que encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos termos
do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.
18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.
Despacho n.o 10 491/2006 (2.a série). — Por despacho de 11
de Abril de 2006 do general Chefe do Estado-Maior do Exército,
é promovido ao posto de sargento-chefe, para preenchimento de uma
vaga de qualquer dos quadros especiais, aprovado pelos seus despachos
n.os 143/CEME/02 e 30/CEME/06, de 30 de Julho e de 13 de Fevereiro,
nos termos do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 262.o, ambos
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o,
na alínea c) do n.o 1 e no n.o 2 do artigo 263.o e no n.o 3 do artigo 274.o
do referido Estatuto, o militar a seguir indicado:
SAJ ART 16209381, Orlando José Pinho Ribeiro.
Conta a antiguidade desde 6 de Março de 2006, data a partir da
qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
É promovido para o quadro, ocupando uma vaga de qualquer dos
quadros especiais (QQESP), reatribuída ao QE/ART, aprovado pelo
despacho n.o 143/CEME/02, de 30 de Julho, pelo que encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos termos
do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.
18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.
Despacho n.o 10 492/2006 (2.a série). — Por despacho de 11
de Abril de 2006 do general Chefe do Estado-Maior do Exército,
é promovido ao posto de sargento-chefe, para preenchimento de uma
vaga de qualquer dos quadros especiais, aprovado pelos seus despachos
n.os 143/CEME/02 e 30/CEME/06, de 30 de Julho e de 13 de Fevereiro,
nos termos do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 262.o, ambos
do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no artigo 56.o, na alínea c) do n.o 1 e no n.o 2 do
artigo 263.o e no n.o 3 do artigo 274.o do referido Estatuto, o militar
a seguir indicado:
SAJ SGE 10993282, Inácio Manuel Batoque Ferreira.
Conta a antiguidade desde 6 de Março de 2006, data a partir da
qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
É promovido para o quadro, ocupando uma vaga de qualquer dos
quadros especiais (QQESP), reatribuída ao QE/SGE, aprovado pelo
despacho n.o 143/CEME/02, de 30 de Julho, pelo que encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos termos
do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.
18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.
Despacho n.o 10 493/2006 (2.a série). — Por despacho de 11
de Abril de 2006 do general Chefe do Estado-Maior do Exército,
é promovido ao posto de sargento-chefe, para preenchimento de uma
vaga de qualquer dos quadros especiais, aprovado pelos seus despachos
n.os 143/CEME/02 e 30/CEME/06, de 30 de Julho e de 13 de Fevereiro,
nos termos do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 262.o, ambos
do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no artigo 56.o, na alínea c) do n.o 1 e no n.o 2 do
artigo 263.o e no n.o 3 do artigo 274.o do referido Estatuto, o militar
a seguir indicado:
SAJ MUS 07236380, João Manuel Lourenço Antunes.
Conta a antiguidade desde 13 de Março de 2006, data a partir
da qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
É promovido para o quadro, ocupando uma vaga de qualquer dos
quadros especiais (QQESP) reatribuída ao QE/MED, aprovado pelo
despacho n.o 143/CEME/02, de 30 de Julho, pelo que encerra a vaga.
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Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos termos
do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.

Rui João Calheiros Cunha Andrade, número mecanográfico 32 663,
secretário de inspecção — com efeitos a 9 de Abril de 2006.

18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.

19 de Abril de 2006. — A Directora-Geral, Helena Mesquita Ribeiro.

Despacho n.o 10 494/2006 (2.a série). — Por despacho de 11
de Abril de 2006 do general Chefe do Estado-Maior do Exército,
é promovido ao posto de sargento-chefe, para preenchimento de uma
vaga de qualquer dos quadros especiais, aprovado pelos seus despachos
n.os 143/CEME/02 e 30/CEME/06, de 30 de Julho e de 13 de Fevereiro,
nos termos do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 262.o, ambos
do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no artigo 56.o, na alínea c) do n.o 1 e no n.o 2 do
artigo 263.o e no n.o 3 do artigo 274.o, do referido Estatuto, o militar
a seguir indicado:
SAJ MAT 06667683, António José Almeida Gonçalves.
Conta a antiguidade desde 15 de Março de 2006, data a partir
da qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
É promovido para o quadro, ocupando uma vaga de qualquer dos
quadros especiais (QQESP), reatribuída ao QE/MAT, aprovado pelo
despacho n.o 143/CEME/02, de 30 de Julho, pelo que encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos termos
do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.
18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.
Despacho n.o 10 495/2006 (2.a série). — Por despacho de 11
de Abril de 2006 do general Chefe do Estado-Maior do Exército,
é promovido ao posto de sargento-chefe, para preenchimento de uma
vaga de qualquer dos quadros especiais, aprovado pelos seus despachos
n.os 143/CEME/02 e 30/CEME/06, de 30 de Julho e de 13 de Fevereiro,
nos termos do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 262.o, ambos
do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no artigo 56.o, na alínea c) do n.o 1 e no n.o 2 do
artigo 263.o e no n.o 3 do artigo 274.o do referido Estatuto, o militar
a seguir indicado:
SAJ INF 12805982, Ismael Martins Paradanta.
Conta a antiguidade desde 20 de Março de 2006, data a partir
da qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-chefe.
É promovido para o quadro, ocupando uma vaga de qualquer dos
quadros especiais (QQESP) reatribuída ao QE/MED, aprovado pelo
despacho n.o 143/CEME/02, de 30 de Julho, pelo que encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos termos
do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.
18 de Abril de 2006. — O Chefe da Repartição, Carlos Manuel
Martins Branco, COR INF.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 10 496/2006 (2.a série). — Por meu
despacho de 26 de Abril de 2006:
Mário Miguel Rodrigues Mota Mateus, técnico profissional de
1.a classe, escalão 2, índice 228 — nomeado, precedendo concurso,
na categoria de técnico profissional principal, escalão 1, índice 238,
do quadro de pessoal da Secretaria-Geral. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Abril de 2006. — A Secretária-Geral, Maria dos Anjos Maltez.

Direcção-Geral da Administração da Justiça

Despacho (extracto) n.o 10 498/2006 (2.a série). — Por despacho do subdirector-geral da Administração da Justiça de 31 de
Março de 2006:
Graciete Andrade Garcês Paixão, escrivã-adjunta de 17.a Vara Cível
de Lisboa — nomeada, em comissão de serviço, para exercer funções no Centro de Formação dos Oficiais de Justiça, com efeitos
a partir de 3 de Abril de 2006. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
20 de Abril de 2006. — O Subdirector-Geral, João Calado Cabrita.
Rectificação n.o 734/2006. — Por ter saído com inexactidão o
despacho (extracto) n.o 8905/2006 (2.a série) inserto no Diário da
República, 2.a série, n.o 78, de 20 de Abril de 2006, referente ao
licenciado Jorge Manuel Mendes Afonso, rectifica-se que onde se
lê «especialista de informática de grau 1, nível 2» deve ler-se «especialista de informática de grau 1, nível 1».
20 de Abril de 2006. — O Subdirector-Geral, João Calado Cabrita.

Direcção-Geral dos Registos e do Notariado
Despacho n.o 10 499/2006 (2.a série). — Por despacho de 18 de
Abril de 2006 do director-geral:
Licenciado João Manuel Casinhas Moucheira, conservador da Conservatória do Registo Predial de Lagos, a exercer funções em regime
de requisição nos Serviços Centrais desta Direcção-Geral —
nomeado no lugar de conservador da Conservatória do Registo
Comercial de Sintra e exonerado à data da posse no novo lugar.
Licenciado José Firmino Fernandes Lareiro, conservador da Conservatória do Registo Civil da Maia — nomeado no lugar de conservador da 1.a Conservatória do Registo Civil de Vila Nova de
Gaia e exonerado à data da posse no novo lugar.
Licenciada Júlia Maria Louro Batista Fradinho Salavisa Beirão, conservadora da Conservatória do Registo Predial de Santiago do
Cacém — nomeada no lugar de conservador da 2.a Conservatória
do Registo Predial de Lisboa e exonerada à data da posse no novo
lugar.
Licenciada Maria do Céu Neiva Portela, conservadora da Conservatória do Registo Predial de Barcelos — nomeada no lugar de
conservador da 1.a Conservatória do Registo Predial do Porto e
exonerada à data da posse no novo lugar.
Licenciada Maria José Pereira dos Reis Coelho, conservadora auxiliar
da 1.a Conservatória do Registo Predial de Guimarães — nomeada
conservadora da 1.a Conservatória do Registo Predial de Guimarães
e exonerada a data da posse no novo lugar.
Licenciada Maria José da Silva Lima, ex-notária do Cartório Notarial
de Vila Real, afecta à conservatória do registo predial do respectivo
município — nomeada no lugar de notário do Centro de Formalidades de Empresas do Porto e exonerada à data da posse no
novo lugar.
Licenciado Rui Proença Correia Dias, conservador dos registos civil
e predial de Pinhel, a exercer em regime de requisição as funções
de inspector extraordinário no Serviço de Avaliação e Inspecção
desta Direcção-Geral — nomeado conservador da 3.a Secção da
Conservatória do Registo de Automóveis de Lisboa e exonerado
à data da posse no novo lugar.
(Não carecem de visto do Tribunal de Contas.)
21 de Abril de 2006. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste Ramos.
Despacho n.o 10 500/2006 (2.a série). — Por despacho do director-geral de 7 de Abril de 2006:
Senhorinha de Lourdes Miranda Marques, escriturária, na situação
de licença sem vencimento, ao abrigo do n.o 2 do artigo 108.o do
Decreto-Lei n.o 26/2004, de 4 de Fevereiro — autorizada a regressar
ao serviço a partir de 13 de Abril de 2006, para lugar do quadro
paralelo, ficando integrada no quadro da Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa.

Despacho (extracto) n.o 10 497/2006 (2.a série). — Por meu
despacho de 11 de Abril de 2006 e nos termos do disposto no n.o 3
do artigo 122.o do Estatuto dos Oficiais de Justiça e de acordo com
as deliberações do Conselho dos Oficiais de Justiça de 6 de Abril
de 2006, foram renovadas as seguintes comissões de serviço:

Despacho (extracto) n.o 10 501/2006 (2.a série). — Por despacho de 20 de Abril de 2006 do director-geral:

Joaquim Manuel de Jesus Barbosa Ricardo, número mecanográfico 10 891, inspector — com efeitos a 10 de Abril de 2006.

Fernando Miguel Barbosa Pinto Lopes, contratado, em regime de
contrato administrativo de provimento na Loja do Cidadão de Setú-

26 de Abril de 2006. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste Ramos.

