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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

pela Secretaria Geral do Ministério das Cidades, Administração Local,
Habitação e Desenvolvimento Regional:
Licenciada Maria Leonor da Conceição Fresco Mina — nomeada na
categoria de assessor principal no quadro de pessoal da
ex-CCRLVT, com efeitos a partir de 10 de Agosto de 2004.
3 de Janeiro de 2005. — O Vice-Presidente, José António Moura
de Campos.
Despacho n.o 1677/2005 (2.a série). — Ao abrigo e nos termos
dos n.os 2 e 5 do artigo 29.o e 1 do artigo 30.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, obtida a confirmação dos respectivos pressupostos
pela Secretaria-Geral do Ministério das Cidades, Administração Local,
Habitação e Desenvolvimento Regional, nomeio a licenciada Ana Isabel Prata Ramos na categoria de assessor principal no quadro de
pessoal da ex-CCRLVT, com efeitos a partir de 10 de Agosto de
2004.
3 de Janeiro de 2005. — O Vice-Presidente, José António Moura
de Campos.

Direcção-Geral das Autarquias Locais
Declaração (extracto) n.o 14/2005 (2.a série). — Expropriação
para construção do cemitério de Sátão. — Torna-se público que o Secretário de Estado da Administração Local, por despacho de 27 de
Dezembro de 2004, declarou a utilidade pública da expropriação

Instituto de Gestão e Alienação do Património
Habitacional do Estado
Despacho n.o 1678/2005 (2.a série). — Ao abrigo das disposições
conjugadas dos artigos 20.o e 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro,
após terem sido cumpridos todos os preceitos legais do procedimento
de selecção do(a) titular do cargo de chefe da Divisão de Gestão
Financeira, da Direcção de Serviços de Gestão e Administração, do
quadro de pessoal dos serviços centrais do IGAPHE, e por, nos termos
do relatório de apreciação das candidaturas apresentadas, ter ficado
comprovado que é a que melhor corresponde ao perfil pretendido

N.o 17 — 25 de Janeiro de 2005

e autorizou a tomada de posse administrativa, a favor da Câmara
Municipal de Sátão, do prédio representado na planta anexa e cuja
descrição é a seguinte:
Prédio rústico sito ao Vale do Rodeiro, limite da povoação de
Ruxós, freguesia e concelho de Sátão, com a área avaliada
de 18 327 m2, inscrito na matriz predial rústica sob o
artigo 4163, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Sátão sob o n.o 01101/081091, propriedade de Hamond Investments Limited, de que é credora hipotecária a Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo de Sátão e Vila Nova de Paiva.
A expropriação tem por fim a construção do novo cemitério de
Sátão.
Aquele despacho foi emitido, no exercício das competências delegadas, pelo Ministro das Cidades, Administração Local, Habitação
e Desenvolvimento Regional, despacho n.o 24 522/2004, publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 278, de 26 de Novembro de 2004,
e nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 1.o, 12.o, 13.o,
14.o, n.o 1, e 19.o do Código das Expropriações, aprovado pela Lei
n.o 168/99, de 18 de Setembro, tendo em consideração os fundamentos
de facto e de direito constantes da informação técnica n.o 85/DSJ,
de 9 de Setembro de 2004, e da informação técnica n.o 176/DSJ,
de 14 de Dezembro de 2004, da Direcção-Geral das Autarquias Locais,
com os fundamentos de facto e de direito aí expostos e tendo em
consideração os documentos constantes do processo n.o 123.028.04,
daquela Direcção-Geral.
7 de Janeiro de 2005. — A Subdirectora-Geral, Anabela Santos.

para prosseguir as atribuições e objectivos daquela unidade orgânica,
atenta a vigência do Decreto-Lei n.o 243/2002, de 5 de Novembro,
e considerando que a duração da comissão de serviço, em paralelismo
com o mandato do presidente do IGAPHE, não poderá ultrapassar
31 de Dezembro de 2005, nomeio, em comissão de serviço, a licenciada
Maria de Fátima Brito da Silveira Nobre Contreiras no cargo de
chefe da Divisão de Gestão Financeira, da Direcção de Serviços de
Gestão e Administração, do quadro de pessoal dos serviços centrais
do IGAPHE.
Este despacho produz efeitos a partir de 17 de Janeiro de 2005.
11 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
João Paulo Zbyszewski.

