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serviço como director de serviços de Organização e Sistemas de
Informação da Inspecção-Geral dos Serviços de Justiça, ao abrigo
do disposto no artigo 25.o, n.o 2, alínea c), da Lei n.o 2/2004, de
15 de Janeiro.

30 de Abril de 2004. — O Inspector-Geral, António Nadais.

Instituto de Reinserção Social

Despacho (extracto) n.o 9716/2004 (2.a série). — Por meu des-
pacho de 23 de Abril de 2004:

Licenciada Maria Edite Henriques Rodrigues Barreiro, técnica supe-
rior de 1.a classe da carreira técnica superior de reinserção social
do quadro de pessoal deste Instituto — designada coordenadora
da Equipa de Círculo de Alcobaça pelo período de seis meses,
com efeitos a partir de 1 de Maio de 2004 (índice 710). (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

28 de Abril de 2004. — Pela Presidente, o Director do Departa-
mento de Gestão de Recursos Humanos, Fernando Assunção.

Despacho (extracto) n.o 9717/2004 (2.a série). — Por meu des-
pacho de 23 de Abril 2004:

Licenciada Edite de Jesus Mendes, técnica superior principal da car-
reira técnica superior de reinserção social do quadro de pessoal
deste Instituto — cessa a comissão de serviço como coordenadora
da equipa de círculo de Alcobaça, com efeitos a partir de 1 de
Maio de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

28 de Abril de 2004. — Pela Presidente, o Director do Departa-
mento de Gestão de Recursos Humanos, Fernando Assunção.

Despacho (extracto) n.o 9718/2004 (2.a série). — Por meu des-
pacho de 23 de Abril de 2004:

Licenciada Maria Cremilde Trovão Cordeiro, assessora da carreira
técnica superior de reinserção social do quadro de pessoal deste
Instituto — cessa a comissão de serviço como coordenadora da
equipa junto do Estabelecimento Prisional de Leiria, com efeitos
a partir de 1 de Maio de 2004. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

28 de Abril de 2004. — Pela Presidente, o Director do Departa-
mento de Gestão de Recursos Humanos, Fernando Assunção.

Despacho (extracto) n.o 9719/2004 (2.a série). — Por meu des-
pacho de 23 de Abril de 2004:

Licenciada Edite de Jesus Mendes, técnica superior principal da car-
reira técnica superior de reinserção social do quadro de pessoal
deste Instituto — designada coordenadora da equipa junto do Esta-
belecimento Prisional de Leiria pelo período de seis meses, com
efeitos a partir de 1 de Maio de 2004 (índice 710). (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

28 de Abril de 2004. — Pela Presidente, o Director do Departa-
mento de Gestão de Recursos Humanos, Fernando Assunção.

Despacho (extracto) n.o 9720/2004 (2.a série). — Por meu des-
pacho de 23 de Abril de 2004, no uso de competência delegada:

Licenciada Ana de Jesus da Silva Amorim Marques Garcia, assistente
administrativa especialista, da carreira de assistente administrativo,
do quadro de pessoal deste Instituto — autorizado o regresso da
situação de licença sem vencimento de longa duração, com efeitos
a 1 de Maio de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

3 de Maio de 2004. — A Presidente, Maria Clara Albino.

Serviços Sociais

Despacho (extracto) n.o 9721/2004 (2.a série). — Por despacho
da presidente do conselho de direcção dos Serviços Sociais do Minis-
tério da Justiça de 29 de Abril de 2004, são nomeados na categoria
de técnico profissional de 1.a classe, da carreira de técnico profissional,
do quadro de pessoal destes Serviços Sociais, definitivamente, Paulo
Jorge Maia Batalha, técnico profissional de 2.a classe do quadro de
pessoal do Hospital de Egas Moniz, S. A., ficando, à data da aceitação,
exonerado do lugar de origem, e provisoriamente, nos termos dos
artigos 8.o e 9.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, Pedro
Miguel Sequeira Narciso, admitido ao concurso ao abrigo dos n.os 1

e 2 do artigo 30.o do Decreto-Lei n.o 320-A/2000, de 15 de Dezembro.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

29 de Abril de 2004. — A Vogal do Conselho de Direcção, Paula
de Oliveira.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Direcção-Geral de Energia

Despacho n.o 9722/2004 (2.a série). — Nos termos do n.o 2 do
artigo 14.o da Portaria n.o 359/82, de 7 de Abril, Regulamento da
Gestão do Consumo de Energia, o valor que deve ser adoptado a
partir da presente data para o cálculo da meta de redução dos con-
sumos específicos de energia no subsector da industria cerâmica,
«Fabrico de artigos cerâmicos para usos sanitários» é o seguinte:

Classificação CAE 26 220 «Fabrico de artigos cerâmicos para
usos sanitários»

K

Valores Unidades

Artigos cerâmicos para uso sanitário . . . . . . 400 kgep/t

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

Direcção-Geral de Geologia e Energia

Aviso n.o 5796/2004 (2.a série). — Por despacho do director-geral
de Geologia e Energia de 29 de Abril de 2004 e ouvido o director
do Gabinete de Gestão do Ministério da Economia:

Maria Teresa Estevez Cadavez Teixeira Menezes, técnica de infor-
mática do grau 2, nível 1, a exercer funções em regime de des-
tacamento no GAGEST — dado por findo o seu destacamento,
com efeitos a contar de 1 de Maio de 2004.

30 de Abril de 2004. — O Director de Serviços, Fernando Simão.

Direcção Regional do Algarve
do Ministério da Economia

Despacho n.o 9723/2004 (2.a série). — Por despacho de 27 de
Abril de 2004 do director regional do Algarve do Ministério da
Economia:

Cândida Maria Lúcio Alexandre Gaspar Forra, assistente adminis-
trativa principal do quadro de pessoal da Direcção Regional do
Algarve do Ministério da Economia — autorizada a prorrogação
da requisição por mais um ano, nos termos do artigo 27.o do Decre-
to-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com efeitos a partir de 1 de
Outubro de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

3 de Maio de 2004. — O Director, Francisco José Mendonça Pinto.

Inspecção-Geral das Actividades Económicas

Despacho n.o 9724/2004 (2.a série). — 1 — Nos termos do n.o 4
do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 46/2004, de 3 de Março, designo
para me substituir nas ausências e impedimentos o subinspector-geral
engenheiro Silvério Henrique da Costa Jónatas.

2 — Ao abrigo do disposto no n.o 2 do artigo 9.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, conjugado com o n.o 5 do artigo 7.o do mesmo
diploma e com o n.o 3 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 46/2004,
de 3 de Março, delego no subinspector-geral engenheiro Silvério Hen-
rique da Costa Jónatas a competência para despachar os assuntos
respeitantes à gestão dos recursos humanos, gestão orçamental e rea-
lização de despesas, gestão das instalações e equipamentos, a que
se referem respectivamente os n.os 2, 3 e 4 do artigo 7.o da Lei
n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, bem como a competência para elaborar
os planos de acção que visem o aperfeiçoamento e a qualidade dos
serviços, prevista na alínea j) do n.o 1 do artigo 7.o do mesmo diploma.


