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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Gabinete de Assuntos Europeus e Relações Externas
Despacho (extracto) n.o 6268/2005 (2.a série). — Por despacho
de 8 de Março de 2005:
Maria Dinis Lopes Ferreira dos Santos, técnica profissional especialista do quadro de pessoal do Gabinete de Assuntos Europeus
e Relações Externas (GAERE) — nomeada, precedendo concurso,
técnica profissional especialista principal do mesmo quadro, ficando
posicionada no escalão 4, índice 345. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
8 de Março de 2005. — O Director, Romeu Reis.

MINISTÉRIO DA CULTURA
Academia Portuguesa da História
Despacho (extracto) n.o 6269/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 1 de Outubro de 2004:
Maria João Relvas dos Loios Anico e Sónia Maria Correia Rodrigues,
assistentes administrativas principais da carreira administrativa do
quadro de pessoal da Academia Portuguesa da História — nomeadas definitivamente, precedendo concurso, assistentes administrativas especialistas, lugares criados a extinguir quando vagarem, da
mesma carreira e quadro, ficando exoneradas do lugar de origem
a partir da aceitação do novo lugar. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
9 de Março de 2005. — A Secretária-Geral, Manuela Mendonça.
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MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO
Direcção-Geral do Ordenamento do Território
e Desenvolvimento Urbano
Declaração n.o 71/2005 (2.a série). — Torna-se público que esta
Direcção-Geral registou com o n.o 01.13.06.00/OB-05-PD/A, em 8
de Março de 2005, a alteração ao Plano Director Municipal da Maia
ratificada pela Resolução do Conselho de Ministros n.o 47/2005, publicada no Diário da República, 1.a série-B, n.o 43, de 2 de Março de
2005.
9 de Março de 2005. — Pelo Director-Geral, A Subdirectora-Geral,
Isabel Moraes Cardoso.

Instituto do Ambiente
Despacho n.o 6273/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto do Ambiente de 15 de Fevereiro de 2005 e anuência do serviço de origem:
Maria de Fátima dos Santos Borralho Aboim de Brito, assessora principal do quadro de pessoal da ex-Direcção-Geral dos Recursos
Naturais, escalão 1, índice 710 — autorizada a requisição pelo
período de um ano, nos termos do artigo 27.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, para exercer funções no Instituto
do Ambiente, com efeitos a 17 de Fevereiro de 2005. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo

21 de Fevereiro de 2005. — A Directora de Serviços, por delegação
do Presidente, Ana Paula Rodrigues.

Despacho (extracto) n.o 6270/2005 (2.a série). — Por despacho
de 2 de Março de 2005 do subdirector do Instituto dos Arquivos
Nacionais/Torre do Tombo, por delegação:

Despacho n.o 6274/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do Instituto do Ambiente de 15 de Fevereiro de 2005 e anuência do serviço de origem:

Luís Guerra de Vasconcelos e Sá, técnico superior de 2.a classe da
carreira de técnico superior do quadro de pessoal do Instituto dos
Arquivos Nacionais/Torre do Tombo — nomeado definitivamente,
precedendo concurso, técnico superior de 1.a classe da mesma carreira e quadro.
Maria Manuela Marçalo Rosa da Costa Andrade, técnica superior
de 2.a classe da carreira de técnico superior do quadro de pessoal
da Direcção-Geral da Saúde — nomeada definitivamente, precedendo concurso, técnica superior de 1.a classe da carreira de técnico
superior do quadro de pessoal do Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo.

Maria Isabel Piteira Delgado da Silva Andrade, assessora principal
do quadro de pessoal da ex-Direcção-Geral dos Recursos Naturais,
esc./ind. 1/710 — autorizada a transferência para o quadro de pessoal da ex-Direcção-Geral do Ambiente, nos termos do artigo 25.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, com efeitos
a 17 de Fevereiro de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
21 de Fevereiro de 2005. — A Directora de Serviços, por delegação
do Presidente, Ana Paula Rodrigues.

3 de Março de 2005. — O Subdirector, José Maria Salgado.
Despacho (extracto) n.o 6271/2005 (2.a série). — Por despacho
de 2 de Março de 2005 do subdirector do Instituto dos Arquivos
Nacionais/Torre do Tombo, por delegação:
Natália Rosa Graça Palhares Weba, assistente administrativa da carreira de assistente administrativo do quadro de pessoal do Hospital
de Santa Maria — nomeada definitivamente, precedendo concurso,
assistente administrativa principal da carreira de assistente administrativo do quadro de pessoal do Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo.
3 de Março de 2005. — O Subdirector, José Maria Salgado.

TRIBUNAL DE CONTAS
Direcção-Geral
Aviso n.o 3132/2005 (2.a série). — Por despacho do conselheiro
vice-presidente do Tribunal de Contas, é concedido louvor ao auditor
Alvarim Lourenço pelo zelo, dedicação e espírito de serviço público
revelados nos 36 anos de serviço público, 18 dos quais no Tribunal
de Contas, funções que cessou em virtude da passagem à aposentação.
10 de Março de 2005. — A Subdirectora-Geral, Helena Abreu
Lopes.

Instituto Português de Museus
Despacho (extracto) n.o 6272/2005 (2.a série). — Por despacho
do Ministro das Finanças e Administração Pública de 28 de Fevereiro
de 2005.

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Mestre Maria Clara de Frayão Camacho — assessora principal da carreira técnica superior do quadro de pessoal da Câmara Municipal
de Vila Franca de Xira — autorizada a transferência com a mesma
categoria e carreira para o quadro de pessoal do Instituto Português
de Museus.

Rectificação n.o 475/2005. — Por ter saído com inexactidão a
publicação inserta no Diário da República, 2.a série, n.o 250, de 23
de Outubro de 2004, o despacho n.o 21 726/2004, rectifica-se que onde
se lê «Doutor Óscar Manuel Fernandes Cerveira Correia» deve ler-se
«Doutor Óscar Manuel Fernandes Cerveira Ferreira».

10 de Março de 2005. — A Directora dos Serviços Administrativos, Adília Crespo.

7 de Março de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.

