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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Direcção-Geral da Administração da Justiça

Declaração n.o 105/2004 (2.a série):

Mário António Martins de Melo — convertida em definitiva, em 4 de
Abril de 2004, nos termos do n.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, a sua nomeação provisória como
oficial porteiro, do quadro do Tribunal de Comarca de São João
da Madeira. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas, os encargos são suportados pelo Orçamento do Estado.)

19 de Abril de 2004. — Pela Directora de Serviços, o Chefe de
Divisão, Lourenço Lopes Torres.

Despacho (extracto) n.o 8762/2004 (2.a série). — Por despacho
de 16 de Abril de 2004 do subdirector-geral da Administração da
Justiça, por delegação do director-geral (Diário da República, 2.a série,
n.o 203, de 3 de Setembro de 2003):

Carla Ernestina de Carvalho Magalhães Cabral, escrivã-adjunta do
Tribunal da Comarca da Maia — autorizada a permuta para idên-
tico lugar do Tribunal da Comarca e do Tribunal de Família e
de Menores de Matosinhos.

Ana Dolores Fontes Soares Castilho, escrivã-adjunta do Tribunal da
Comarca e do Tribunal de Família e de Menores de Matosi-
nhos — autorizada a permuta para idêntico lugar do Tribunal da
Comarca da Maia.

(Aceitação: dois dias.)
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

16 de Abril de 2004. — A Directora de Serviços, Helena Almeida.

Rectificação n.o 862/2004. — Por ter sido publicado com ine-
xactidão o despacho (extracto) n.o 7057/2004 no Diário da República,
2.a série, n.o 83, de 7 de Abril de 2004, rectifica-se que onde se lê
«Por despachos de 22 de Março de 2003 do subdirector-geral em
substituição do director-geral» deve ler-se «Por despachos de 22 de
Março de 2004 do subdirector-geral por delegação do director-geral».

20 de Abril de 2004. — Pela Directora de Serviços, o Chefe de
Divisão, Lourenço Lopes Torres.

Direcção-Geral dos Registos e do Notariado

Despacho n.o 8763/2004 (2.a série). — Por despacho de 13 de
Abril de 2004 da subdirectora-geral:

Mário João Machado Rebelo, escriturário da 11.a Conservatória do
Registo Civil de Lisboa, nomeado em comissão de serviço, nos
termos dos n.os 2 e 4 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89,
de 7 de Dezembro, do n.o 1 do artigo 41.o do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho, do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 353-A/89, de
16 de Outubro, e da alínea c) do n.o 1 do artigo 10.o do Decreto-Lei
n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro — convertida em definitiva, com
efeitos a partir de 23 de Maio de 2004. (Não carece de visto do
Tribunal de Contas.)

14 de Abril de 2004. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste Ramos.

Despacho n.o 8764/2004 (2.a série). — Por despacho de 14 de
Abril de 2004 da subdirectora-geral:

Filipe Lopes Pereira, escriturário da Conservatória do Registo Civil
de Queluz, nomeado em comissão de serviço, nos termos do n.o 2
do artigo 112.o do Decreto Regulamentar n.o 55/80, de 8 de Outubro,
do n.o 4 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
e do n.o 1 do artigo 41.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de
Julho — convertida em definitiva, com efeitos a partir de 13 de
Maio de 2004. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

16 de Abril de 2004. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste Ramos.

Direcção-Geral dos Serviços Prisionais

Despacho (extracto) n.o 8765/2004 (2.a série). — Por despacho
da subdirectora-geral dos Serviços Prisionais de 5 de Abril de 2004,
no exercício de competência delegada:

Lisete Mendes Gil, tesoureira, escalão 2, índice 269, do quadro de
pessoal do Hospital de Egas Moniz, S. A. — transferida, com a

mesma categoria, escalão e índice, para o quadro de pessoal comum
desta Direcção-Geral, com efeitos a partir de 1 de Maio de 2004.

19 de Abril de 2004. — A Subdirectora-Geral, Maria Fernanda
Farinha.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Direcção-Geral de Energia

Despacho n.o 8766/2004 (2.a série). — Nos termos do n.o 4 do
artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 320/2002, de 28 de Dezembro, aprovo
o modelo, e as respectivas inscrições, do aviso de utilização a afixar
nas cabinas dos ascensores de cabina sem porta, anexo ao presente
despacho.

12 de Janeiro de 2004. — O Director-Geral, Jorge Borrego.

ANEXO

Aviso de utilização

A executar no formato 16,5 cm×13 cm, impresso sobre papel auto-
colante brilhante (permanente) de 80 g a quatro cores:

MINISTÉRIOS DA ECONOMIA E DA SAÚDE

Aviso n.o 5410/2004 (2.a série). — Por despacho de 12 de Março
de 2004 e de harmonia com o n.o 2 do artigo 62.o do Decreto-Lei
n.o 72/91, de 8 de Fevereiro, na redacção que lhe foi dada pelo Decre-
to-Lei n.o 272/95, de 23 de Outubro, foi autorizada a aquisição directa
de medicamentos aos laboratórios importadores e grossistas pelo Cen-
tro Hospitalar da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Largo das Dores,
4490-421 Póvoa de Varzim, para o seu consumo próprio, com excepção
de medicamentos com substâncias psicotrópicas ou estupefacientes,
sujeitos a regime especial.

21 de Abril de 2004. — Pela Direcção-Geral da Empresa, a Subdirec-
tora-Geral, Ana Vieira. — Pelo Instituto Nacional da Farmácia e do Medi-
camento, o Presidente do Conselho de Administração, Rui Santos Ivo.

Aviso n.o 5411/2004 (2.a série). — Por despacho de 9 de Março
de 2004 e de harmonia com o n.o 2 do artigo 62.o do Decreto-Lei
n.o 72/91, de 8 de Fevereiro, na redacção que lhe foi dada pelo Decre-
to-Lei n.o 272/95, de 23 de Outubro, foi autorizada a aquisição directa
de medicamentos aos laboratórios, importadores e grossistas pelo Ins-
tituto Português de Oncologia de Francisco Gentil — Centro Regional
de Oncologia do Porto, S. A., Rua do Dr. António Bernardino de
Almeida, 4200-072 Porto, para o seu consumo próprio, com excepção
de medicamentos com substâncias psicotrópicas ou estupefacientes,
sujeitos a regime especial.

21 de Abril de 2004. — Pela Direcção-Geral da Empresa, a Subdirec-
tora-Geral, Ana Vieira. — Pelo Instituto Nacional da Farmácia e do Medi-
camento, o Presidente do Conselho de Administração, Rui Santos Ivo.


