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j) Solicitar e obter de outras entidades os pareceres, informações e demais elementos necessários para cumprimento do disposto nos capítulos IV
e V da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, nos termos previstos no artigo 53.º;
k) Visar os passaportes emitidos pelas representações diplomáticas estrangeiras em Portugal, nos termos do artigo 28.º, da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho;
l) Proferir decisão sobre os pedidos de reagrupamento familiar formulados ao
abrigo dos artigos 98.º a 101.º e artigo 118.º, da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho;
m) Assinar a correspondência e o expediente necessários à instrução
dos processos que corram termos na Direcção Regional de Lisboa, Vale
do Tejo e Alentejo, no âmbito das competências ora subdelegadas.
II — As decisões finais produtoras de efeitos externos desfavoráveis,
ainda que parciais, proferidas a coberto das delegações que antecedem
obrigam à apresentação mensal, no meu gabinete, de relação das mesmas
identificando o conteúdo e os destinatários.
III — Ratifico todos os actos que até à data da publicação do presente
despacho tenham sido praticados pela Coordenadora do Departamento
Regional Emissão de Documentos da Direcção Regional de Lisboa, Vale
do Tejo e que se enquadrem nos poderes ora conferidos.
24 de Outubro de 2009. — O Subdirector Regional, Paulo Jorge
Coelho Torres.
202607717

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 25846/2009
Nos termos e ao abrigo do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 262/88, de
23 de Julho:
1 — Determino que a assistente operacional do mapa de pessoal da
Secretaria-Geral do Ministério da Justiça Margarida Centúria Amaral
Fidalgo seja afectada ao meu gabinete, em regime de cedência de interesse público, sem suspensão do estatuto de origem.
2 — O presente despacho produz efeitos a 26 de Outubro de 2009.
11 de Novembro de 2009. — O Ministro da Justiça, Alberto de Sousa
Martins.
202603789
Despacho n.º 25847/2009
Nos termos e ao abrigo do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 262/88, de
23 de Julho:
1 — Determino que Agostinho Jesus Abrantes Pacheco, requisitado ao
Grupo Parlamentar do Partido Socialista, seja afectado ao meu gabinete
para o exercício de funções de motorista.
2 — O presente despacho produz efeitos a 5 de Novembro de 2009.
11 de Novembro de 2009. — O Ministro da Justiça, Alberto de Sousa
Martins.
202603756
Despacho n.º 25848/2009
Nos termos e ao abrigo do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 262/88, de
23 de Julho:
1 — Determino que o assistente operacional Mário da Silva Monteiro,
que ocupa um posto de trabalho de motorista no mapa de pessoal da
Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, seja afectado ao meu gabinete, em regime de cedência de interesse público, sem suspensão do
estatuto de origem.
2 — O presente despacho produz efeitos a 26 de Outubro de 2009.
11 de Novembro de 2009. — O Ministro da Justiça, Alberto de Sousa
Martins.
202603772

Centro de Estudos Judiciários
Declaração de rectificação n.º 2915/2009
Por ter saído com inexactidão o aviso n.º 21000/2009, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 226, de 20 de Novembro de 2009,
rectifica-se o mesmo.
Assim, onde se lê:
«Nos termos do n.º 2 do artigo 26.º da Lei n.º 2/08, de 14 de Janeiro,
aplicável por força do disposto no artigo 8.º da Lei n.º 95/2009, de

2 de Setembro, dá-se conhecimento de que a lista de graduação dos
candidatos aprovados e excluídos para ingresso no curso especial de
formação para recrutamento de magistrados do Ministério Público»
deve ler-se:
«Nos termos do n.º 4 do artigo 12.º da Lei n.º 2/08, de 14 de Janeiro,
aplicável por força do disposto no artigo 8.º da Lei n.º 95/2009, de 2
de Setembro, dá-se conhecimento de que a lista definitiva dos candidatos admitidos e não admitidos no concurso para o curso especial
de formação de magistrados do Ministério Público»
20 de Novembro de 2009. — A Directora, Anabela Miranda Rodrigues.
202613273

Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.
Departamento de Recursos Humanos
Despacho (extracto) n.º 25849/2009
Por despacho do Senhor Presidente, datado de 19 de Outubro de 2009,
foi Maria Gorete Vaz, segunda ajudante na situação de licença sem vencimento, autorizada a regressar ao serviço para lugar do quadro de pessoal
paralelo do município de Coimbra, ficando afecta à Conservatória do
Registo Civil de Coimbra, nos termos do n.º 4 dos artigos 108.º e 109.º
do Estatuto do Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26/2004, de 4
de Fevereiro, com efeitos a partir de 2 de Novembro de 2009, data em
que reiniciou a actividade.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas)
Lisboa, 13 de Novembro de 2009. — O Director de Departamento
de Recursos Humanos, Luís Miguel Santos.
202604833
Despacho (extracto) n.º 25850/2009
Por despacho do Vice-Presidente, em substituição do Presidente,
datado de 7 de Outubro de 2009, foi Susana Maria Gomes Emídio
Cerqueira, escriturária na situação de licença sem vencimento, autorizada a regressar ao serviço para lugar do quadro de pessoal paralelo
do município de Setúbal, ficando integrada na 1.ª Conservatória do
Registo Predial de Setúbal, nos termos do n.º 4 dos artigos 108.º e 109.º
e n.º 1 do artigo 112.º Estatuto do Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 26/2004, de 4 de Fevereiro, com efeitos a partir de 2 de Novembro
de 2009, data em que reiniciou a actividade.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas)
Lisboa, 13 de Novembro de 2009. — O Director de Departamento
de Recursos Humanos, Luís Miguel Santos.
202604533
Despacho (extracto) n.º 25851/2009
Por despacho do Senhor Presidente, datado de 29 de Setembro de
2009, foi Luís Miguel Eduardo da Silva de Oliveira, segundo ajudante
na situação de licença sem vencimento, autorizado a regressar ao serviço
para lugar do quadro de pessoal paralelo do município de Alenquer,
ficando afecto à Conservatória dos Registos Predial e Comercial de
Alenquer, nos termos do n.º 4 dos artigos 108.º e 109.º do Estatuto do
Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26/2004, de 4 de Fevereiro,
com efeitos a partir de 2 de Novembro de 2009, data em que reiniciou
a actividade. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
Lisboa, 13 de Novembro de 2009. — O Director de Departamento
de Recursos Humanos, Luís Miguel Santos.
202604728
Despacho (extracto) n.º 25852/2009
Por despacho do Senhor Presidente, datado de 23 de Outubro de 2009,
foi Rosa Maria dos Santos Inácio Sequeira, segunda ajudante na situação
de licença sem vencimento, autorizada a regressar ao serviço para lugar
do quadro de pessoal paralelo do município de Setúbal, ficando afecta
à Conservatória do Registo Civil de Setúbal, nos termos do n.º 4 dos
artigos 108.º e 109.º do Estatuto do Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 26/2004, de 4 de Fevereiro, com efeitos a partir de 2 de Novembro
de 2009, data em que reiniciou a actividade.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
Lisboa, 13 de Novembro de 2009. — O Director de Departamento
de Recursos Humanos, Luís Miguel Santos.
202604614

