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Foi ainda fixado por despacho os deveres e as competências do
referido administrador e que são as seguintes:

Manter e preservar o património social e administrá-lo nessa
medida.

Tem ainda o administrador direito de acesso à sede e às instalações
empresariais do devedor e de proceder a quaisquer inspecções e a
exames, designadamente dos elementos da sua contabilidade.

O devedor fica obrigado a fornecer-lhe toda as informações neces-
sárias ao desempenho das suas funções.

6 de Fevereiro de 2007. — O Juiz de Direito, Herculano José R.
Esteves. — O Oficial de Justiça, Armando Ramos Reis.
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CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Despacho (extracto) n.o 3158/2007

Por despacho do vice-presidente do Conselho Superior da Magis-
tratura de 6 de Fevereiro de 2007, no uso de competência delegada,
o Dr. Narciso Marques Machado, juiz desembargador, a exercer fun-

ções no Tribunal da Relação de Guimarães, foi desligado do serviço
para efeitos de aposentação/jubilação.

7 de Fevereiro de 2007. — O Juiz-Secretário, Paulo Guerra.

MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Conselho Superior do Ministério Público

Despacho (extracto) n.o 3159/2007

Por despacho do conselheiro Procurador-Geral da República de
5 de Fevereiro de 2007, foram designados para constituírem a comissão
de fiscalização dos centros de dados dos Serviços de Informações
o vice-procurador-geral da República Dr. Mário Gomes Dias e os
procuradores-gerais-adjuntos Drs. António Pais Agostinho Homem
e José Manuel Santos Pais.

12 de Fevereiro de 2007. — O Secretário da Procuradoria-Geral
da República, Carlos José de Sousa Mendes.

PARTE E

UNIVERSIDADE ABERTA

Despacho (extracto) n.o 3160/2007

Por despachos do secretário-geral-adjunto do Ministério da Edu-
cação e da administradora da Universidade Aberta de 25 de Janeiro,
e de 1 de Fevereiro do corrente ano, respectivamente, ambos pro-
feridos por delegação de competências, foi Maria Amélia de Melo
Almeida Chaves Mendes Salsa, técnica profissional especialista prin-
cipal, da carreira técnica profissional, do quadro único dos organismos
e serviços centrais do Ministério da Educação, colocada na Direc-
ção-Geral do Ensino Superior, tranferida para o quadro de pessoal
não docente da Universidade Aberta, na mesma categoria e carreira,
por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir de 1 de
Fevereiro do corrente ano. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

1 de Fevereiro de 2007. — A Administradora, Maria das Dores Cas-
tanho Ribeiro.

Reitoria

Rectificação n.o 246/2007

Por ter saído com inexactidão o despacho n.o 1447/2007, no Diário
da República, 2.a série, n.o 21, de 30 de Janeiro de 2007, a p. 2563,
rectifica-se que onde se lê «Doutor Manuel Ennes Ferreira» deve
ler-se «Doutor Manuel António de Medeiros Ennes Ferreira».

30 de Janeiro de 2007. — O Reitor, Carlos Reis.

Secretaria-Geral

Despacho (extracto) n.o 3161/2007

Por despacho reitoral de 24 de Janeiro do corrente ano, foi con-
cedida equiparação a bolseiro no País, no período de 19 a 26 de
Fevereiro de 2007, à Doutora Isabel Maria de Barros Dias, professora
auxiliar de nomeação provisória, com contrato administrativo de pro-
vimento na Universidade Aberta (UAb). (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

31 de Janeiro de 2007. — A Administradora, Maria das Dores Cas-
tanho Ribeiro.

Despacho (extracto) n.o 3162/2007

Por despacho reitoral de 25 de Janeiro do corrente ano, foi con-
cedida equiparação a bolseiro fora do País, no período de 2 a 11 de
Fevereiro de 2007, à Doutora Sónia Isabel Fernandes Borges Pena
Seixas, professora auxiliar de nomeação provisória, com contrato admi-
nistrativo de provimento na Universidade Aberta (UAb). (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

31 de Janeiro de 2007. — A Administradora, Maria das Dores Cas-
tanho Ribeiro.

UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Despacho (extracto) n.o 3163/2007

Por despacho do reitor da Universidade dos Açores de 20 de Setem-
bro de 2006, é autorizado o contrato administrativo de provimento
de Sandra Isabel Pires Barreto como assistente convidada a tempo
parcial, com 60 % do vencimento, por conveniência urgente de serviço,
com efeitos desde 20 de Setembro de 2006 e até 31 de Agosto de
2007. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

31 de Janeiro de 2007. — A Administradora, Ana Paula Carvalho
Homem de Gouveia.

Despacho (extracto) n.o 3164/2007

Por despacho do reitor da Universidade dos Açores de 1 de Outubro
de 2006, é autorizado o contrato administrativo de provimento com
José Manuel Rosa Nunes como assistente convidado, por conveniência
urgente de serviço, com efeitos desde 1 de Outubro de 2006 e até
31 de Agosto de 2007. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

31 de Janeiro de 2007. — A Administradora, Ana Paula Carvalho
Homem de Gouveia.

Despacho (extracto) n.o 3165/2007

Por despacho do reitor da Universidade dos Açores de 8 de Outubro
de 2006, é autorizado contrato administrativo de provimento com
Maria Lucinda Soares de Sousa Martins como leitora, por conve-
niência urgente de serviço, com efeitos desde 8 de Outubro de 2006




