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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE
Instituto Nacional de Aviação Civil

Aviso n.o 1076/2005 (2.a série). — Por despacho do conselho
de administração de 4 de Janeiro de 2005:
José António Alves Quintas, técnico superior de 2.a classe — autorizada a prorrogação da licença sem vencimento, por 82 dias, com
efeitos a partir de 9 de Janeiro do corrente ano.

N.o 24 — 3 de Fevereiro de 2005

dos correspondentes abonos ou despesas com a aquisição de
bilhetes ou títulos de transporte e de ajudas de custo antecipadas ou não;
Visar os boletins itinerários dos funcionários de si dependentes;
Visar as folhas de justificação de ausências e autorizar faltas
até ao limite previsto.
1 de Outubro de 2004. — O Presidente, João Silva Costa.

24 de Janeiro de 2005. — O Chefe do Departamento de Recursos
Humanos, Fernando Galriça.

Despacho (extracto) n.o 2625/2005 (2.a série). — Por despachos
de 25 de Agosto e de 10 de Setembro de 2004, respectivamente do
presidente do Instituto da Conservação da Natureza e do Secretário
de Estado Adjunto e da Administração Educativa:

MINISTÉRIO DA CULTURA

Ana Sofia Ribeiro Lobato Sousa Dias, professora, pertencente à
Escola básica dos 2.o e 3.o Ciclos com Ensino Secundário Padre
Martins Capela, Moimenta — autorizada a renovação da requisição
com a mesma categoria para exercer funções no Instituto da Conservação da Natureza, no Parque Natural de Montesinho, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2004. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

Centro Português de Fotografia
Despacho n.o 2623/2005 (2.a série). — Por despacho da directora do Centro Português de Fotografia de 21 de Janeiro de 2005,
ao abrigo da alínea d) do n.o 2 do artigo 7.o da Lei n.o 2/2004, de
15 de Janeiro:
Carla Marisa da Silva Barros, contratada em regime individual de
trabalho, com contrato sem termo desde 2 de Dezembro de 2002,
a exercer funções de técnica de áudio-visual/fotografia no Departamento de Apoio à Criação e Difusão do Centro Português de
Fotografia — autorizada a leccionar um curso de Fotografia, a realizar na Ludus (Associação Cultural dos Colaboradores da Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte), nos dias
25 e 27 de Janeiro e 1, 3, 10, 15, 17 e 22 de Fevereiro de 2005,
em horário pós-laboral das 18 às 19 horas.
21 de Janeiro de 2005. — A Directora, Maria Tereza de Melo Siza
Vieira Salgado Fonseca.

17 de Janeiro de 2005. — A Directora de Serviços Administrativos
e Financeiros, Otília Martins.
Despacho (extracto) n.o 2626/2005 (2.a série). — Por despachos
de 25 de Agosto e de 10 de Setembro de 2004, respectivamente do
presidente do Instituto da Conservação da Natureza e do Secretário
de Estado Adjunto e da Administração Educativa:
Anabela Cardoso Resende, professora, pertencente à Escola Básica
do 1.o Ciclo, n.o 1 de Castro Marim — autorizada a renovação da
requisição com a mesma categoria para exercer funções no Instituto
da Conservação da Natureza, na Reserva Natural do Sapal de Castro
Marim, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2004. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Janeiro de 2005. — A Directora de Serviços Administrativos
e Financeiros, Otília Martins.

MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO
Inspecção-Geral do Ambiente
Deliberação n.o 127/2005. — Ao abrigo do disposto no n.o 2 do
artigo 20.o do Decreto-Lei n.o 549/99, de 14 de Dezembro, e nos
artigos 35.o e 37.o do Código do Procedimento Administrativo, o conselho administrativo da Inspecção-Geral do Ambiente delega na directora dos Serviços Administrativos e Financeiros, licenciada Ana Maria
Pereira Carvalho Veríssimo, as suas competências em matéria de realização da despesa, até ao limite de E 10 000.
A presente deliberação produz efeitos a partir da data da publicação,
considerando-se, porém, ratificados todos os actos que no âmbito
dos poderes delegados tenham entretanto sido praticados.
17 de Janeiro de 2005. — O Conselho Administrativo: Filipe Alberto
da Boa Baptista, inspector-geral — António João Sequeira Ribeiro,
subinspector-geral — Ana Maria Pereira Carvalho Veríssimo, directora
dos serviços administrativos e financeiros.

Instituto da Conservação da Natureza
Despacho n.o 2624/2005 (2.a série). — Delego na chefe de divisão de Planeamento, Dr.a Deolinda Borges, a partir desta data, as
seguintes competências:
Autorizar e visar despesas com aquisição de bens e serviços,
previstas no plano de actividades e desde que cumpridas as
formalidades legais aplicáveis, até ao montante de E 4 987,98,
excepto as relacionadas com a admissão de pessoal que tenham
carácter regular independentemente da forma jurídica a
adoptar;
Proceder ao pagamento das despesas e arrecadação das receitas,
desde que devidamente autorizadas nos termos legais;
Assinar as folhas de vencimentos, ajudas de custo e outros abonos
cujas despesas tenham sido autorizadas nos termos legais;
Autorizar dispensas em casos que o justifiquem, bem como horários de trabalho especiais, ao abrigo do Estatuto do Trabalhador-Estudante e outros previstos no regime jurídico de
férias, faltas e licenças;
Autorizar deslocações em serviço, qualquer que seja o meio de
transporte (excepto por via aérea), bem como o processamento

Despacho (extracto) n.o 2627/2005 (2.a série). — Por despachos
de 25 de Agosto e de 10 de Setembro de 2004, respectivamente do
presidente do Instituto da Conservação da Natureza e do Secretário
de Estado Adjunto e da Administração Educativa:
António José Damas Carvalho, professor, pertencente à Escola Básica
dos 2.o e 3.o Ciclos Dr. José de Jesus Neves Júnior, Faro — autorizada a renovação da requisição com a mesma categoria para exercer funções no Instituto da Conservação da Natureza, no Parque
Natural da Ria Formosa, com efeitos a partir de 1 de Setembro
de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Janeiro de 2005. — A Directora de Serviços Administrativos
e Financeiros, Otília Martins.
Despacho (extracto) n.o 2628/2005 (2.a série). — Por despachos
de 25 de Agosto e de 10 de Setembro de 2004, respectivamente do
presidente do Instituto da Conservação da Natureza e do Secretário
de Estado Adjunto e da Administração Educativa:
José Manuel Pereira Alho, professor, pertencente à Escola Básica
dos 2.o e 3.o Ciclos D. Afonso IV, Conde de Ourém — autorizada
a renovação da requisição com a mesma categoria para exercer
funções no Instituto da Conservação da Natureza, no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, com efeitos a partir de 1
de Setembro de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
17 de Janeiro de 2005. — A Directora de Serviços Administrativos
e Financeiros, Otília Martins.
Despacho (extracto) n.o 2629/2005 (2.a série). — Por despachos
de 25 de Agosto e de 10 de Setembro de 2004, respectivamente do
presidente do Instituto da Conservação da Natureza e do Secretário
de Estado Adjunto e da Administração Educativa:
José Manuel Ramos Laranjo Pereira, professor, pertencente à Escola
Secundária com o 3.o Ciclo do Ensino Básico Gama Barros — autorizada a renovação da requisição com a mesma categoria para exercer funções no Instituto da Conservação da Natureza, no Parque
Natural de Sintra Cascais, com efeitos a partir de 1 de Setembro
de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Janeiro de 2005. — A Directora de Serviços Administrativos
e Financeiros, Otília Martins.

