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de Montenegro, no município de Faro, sujeita ao cumprimento das
condicionantes supramencionadas, o que, a não acontecer, determina
a obrigatoriedade de a NAV Portugal, E. P. E., repor os terrenos
no estado em que se encontravam à data imediatamente anterior
à da emissão do presente despacho, reservando-se ainda o direito
de revogação futura do presente acto.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
assinatura.

Esta despesa tem a dotação assegurada pelo Cofre dos Conservadores, Notários e Funcionários de Justiça, nos termos do preceituado
no artigo 66.o do Decreto-Lei n.o 519-F2, de 29 de Dezembro.

28 de Dezembro de 2004. — O Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, António Luís Guerra Nunes Mexia. — O Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, Luís José de Mello
e Castro Guedes.

Despacho n.o 1448/2005 (2.a série). — Delegação de competências. — Delego na secretária da Comissão, licenciada Maria de Fátima
Carvalho Costa Figueira Abrantes Mendes, nos termos conjugados
da Lei n.o 71/78, de 27 de Dezembro, do Regimento da Comissão
e da Lei n.o 59/90, de 21 de Novembro, competências para:

MINISTÉRIO DA CULTURA
Delegação Regional da Cultura do Algarve
Despacho n.o 1445/2005 (2.a série). — Por despacho da delegada
regional da Cultura do Algarve de 5 de Janeiro de 2005 e do conselho
de administração do Hospital de Faro de 15 de Dezembro de 2004:
Cristina Isabel Passos Ribeiro Fé Santos, técnica principal de T. O. —
autorizada, em regime de requisição, a integrar a equipa de apoio
à estrutura de missão Faro, Capital Nacional da Cultura 2005, no
período entre 1 de Janeiro de 2005 e 31 de Março de 2006.
11 de Janeiro de 2005. — A Delegada Regional, Manuela Barros
Moura.

MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO
Instituto da Água
Despacho n.o 1446/2005 (2.a série). — Por despacho da vice-presidente do Instituto da Água de 29 de Dezembro de 2004:
Joaquim Henriques Carvalho, com a categoria de técnico de informática de grau 1, nível 2, da carreira de técnico de informática
do quadro de pessoal do Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre
do Tombo — nomeado, precedendo concurso, técnico de informática de grau 2, nível 1, da carreira de técnico de informática do
quadro da ex-Direcção-Geral dos Recursos Naturais.
10 de Janeiro de 2005. — Pelo Presidente, a Vice-Presidente, Luísa
Branco.
Despacho n.o 1447/2005 (2.a série). — Por despacho da vice-presidente do Instituto da Água de 29 de Dezembro de 2004:

7 de Janeiro de 2005. — A Chefe de Gabinete, Andreia Jardim.

COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

1) Gerir os serviços da Comissão, sob a minha superintendência;
2) Autorizar as despesas com a aquisição de bens e serviços
correntes e de capital, por conta das dotações orçamentais,
até ao montante de E 1000, excluindo o IVA;
3) Autorizar a reconstituição do fundo permanente até ao limite
previamente fixado;
4) Autorizar abonos variáveis ou eventuais relativos a trabalho
extraordinário prestado em dias de descanso semanal ou feriados, ajudas de custo e outros, até aos montantes definidos
por lei.
6 de Janeiro de 2005. — O Presidente, António de Sousa Guedes.

PROVEDORIA DE JUSTIÇA
Despacho n.o 1449/2005 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
no artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, conjugado
com o artigo 9.o da Lei n.o 9/91, de 9 de Abril, alterada pela Lei
n.o 30/96, de 14 de Agosto, exonero Maria Leonor Barata Baptista
de Carvalho das funções de colaboradora do meu Gabinete na articulação e apoio geral com a Provedoria de Justiça e os seus coordenadores, por passar a integrar o quadro da Provedoria de Justiça
como assistente administrativa, por transferência, ao abrigo do
artigo 25.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, a partir
de 1 de Janeiro.
17 de Dezembro de 2004. — O Provedor de Justiça, H. Nascimento
Rodrigues.

UNIVERSIDADE DOS AÇORES
Serviços de Acção Social
Despacho n.o 1450/2005 (2.a série). — Por despacho do Secretário Regional da Habitação e Equipamentos de 23 de Dezembro
de 2004:

Maria de Fátima dos Santos Borralho Aboim de Brito, com a categoria
de assessora, da carreira de técnico superior do quadro de pessoal
da ex-Direcção-Geral do Ambiente — nomeada, precedendo concurso, assessora principal da carreira de técnico superior do quadro
da ex-Direcção-Geral dos Recursos Naturais.

Helena Maria dos Santos Flores Brasil, técnica de relações públicas
especialista do quadro de pessoal da Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos — autorizada a requisição por um ano, nos
termos do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 85/85, de 1 de Abril, para
exercer funções nos Serviços de Acção Social da Universidade dos
Açores, com efeitos a partir do dia 1 de Janeiro de 2005. (Não
carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)

10 de Janeiro de 2005. — Pelo Presidente, a Vice-Presidente, Luísa
Branco.

7 de Janeiro de 2005. — O Administrador para a Acção Social
da Universidade dos Açores, Francisco Manuel Rosa Coelho.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Vice-Presidência do Governo
Direcção Regional da Administração da Justiça
o

a

Aviso n. 1/2005/M (2. série). — Por despacho do Vice-Presidente do Governo Regional de 22 de Dezembro de 2004, foi nomeada
a funcionária Sílvia Marta Miranda Freitas, segunda-ajudante da Conservatória do Registo Civil, Predial e Comercial de Santa Cruz, para
o lugar de segundo-ajudante da Conservatória dos Registos do Funchal, ficando exonerada das anteriores funções à data da aceitação
do novo lugar.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Aviso n.o 528/2005 (2.a série). — Por despacho de 23 de Novembro de 2004 do vice-reitor da Universidade de Aveiro, no uso de
competência delegada, foi constituído da seguinte forma o júri para
prestação de provas de agregação no grupo/subgrupo 8 — Biologia
requeridas pelo Doutor António José Arsénia Nogueira:
Presidente — Reitora da Universidade de Aveiro.
Vogais:
Doutora Maria Manuela da Gama Assalino, professora catedrática jubilada da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade de Coimbra.
Doutor João José Oliveira Dias Coimbra, professor catedrático do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, da Universidade do Porto.

