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O contrato será celebrado por período de cinco meses, com início
em 1 de Agosto de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

28 de Julho de 2004. — A Directora de Serviços de Administração,
Ana Monteiro.

Gabinete de Planeamento e Política Agro-Alimentar

Aviso n.o 8554/2004 (2.a série). — De acordo com o disposto
no n.o 2 do Despacho Normativo n.o 30/2000, de 12 de Junho, verificada
a conformidade da candidatura apresentada pela empresa ZÊZER-
OVO — Produção Agrícola e Avícola do Zêzere, S. A., torno público
que é autorizado à empresa ZÊZEROVO — Produção Agrícola e
Avícola, S. A., o direito de utilizar o rótulo constante do anexo do
presente diploma, reservado aos produtos que obedeçam às carac-
terísticas fixadas na alínea c) do anexo III e no anexo IV do Regu-
lamento (CEE) n.o 2295/2003, da Comissão, de 23 de Dezembro.

A CONTROLVET — Segurança Alimentar, L.da, é reconhecida
como organismo independente de controlo do rótulo «Bem me Quer».

29 de Julho de 2004. — A Directora, Maria Teresa Bengala.

ANEXO

Rótulo de indicação do tipo de alimentação

O rótulo é composto por um corpo rectangular central, marginado
por dois corpos suplementares.

O corpo central constitui o corpo principal do rótulo. No lado
esquerdo insere-se a figura de um ovo em dois tons de amarelo,
tendo por cima a expressão «Galinhas alimentadas com milho, trigo
e soja» e por baixo a expressão «6 ovos frescos» em cor branca.
O distintivo de rótulo aprovado pelo Ministério da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas, encontra-se colocada sobre a
figura do ovo.

Na parte superior direita apresenta a figura de uma espiga de milho.
A esta figura sobrepõe-se um rectângulo em cor branca, encimada
pela expressão «Consumir de preferência antes de».

Ao centro, e em destaque, insere-se a expressão «Bem me Quer»,
tendo subjacente a figura de uma espiga de trigo em cor natural.
A expressão «Bem me Quer» apresenta a particularidade de a expres-
são «me» se encontrar inserida dentro da letra «Q» da expressão
«Quer».

Os dois corpos suplementares referem a identificação da empresa
e do OIC e a quantidade, a categoria e a classe de ovos contidos
na embalagem.

Aviso n.o 8555/2004 (2.a série). — De acordo com o disposto
nos n.os 3, alíneas a) e d), e 6 do Despacho Normativo n.o 16/99,
de 24 de Março, torno público que são anulados os rótulos constantes

do anexo do presente diploma, aprovados ao abrigo do anexo IV do
Regulamento (CEE) n.o 1538/91, da Comissão, de 5 de Junho, a pedido
da CAMPOAVES — Produção Extensiva de Aves de Lafões, L.da,
detentora dos mesmos.

À CONTROLVETE — Segurança Alimentar, L.da, e a seu pedido,
é anulado o reconhecimento como organismo independente de con-
trolo dos rótulos constantes do anexo do presente diploma.

6 de Agosto de 2004. — A Directora, Maria Teresa Bengala.

ANEXO

Rótulo «Quinta dos Milheirais, Frango de Campo Criado ao Ar Livre»,
autorizado pelo aviso n.o 7138/2003 (2.a série), publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 147, de 28 de Junho de 2003.

Rótulo «Quinta dos Milheirais, Frango de Produção Extensiva em
Interior», autorizado pelo aviso n.o 8074/2001 (2.a série), publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 141, de 20 de Junho de 2001.

Rótulo «Quinta dos Milheirais, Frango de Campo Criado em Liber-
dade» autorizado pelo aviso n.o 8115/2001 (2.a série), publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 142, de 21 de Junho de 2001.

Rótulo «Quinta dos Milheirais, Frango do Campo Criado em Semi-
liberdade» autorizado pelo aviso n.o 8116/2001 (2.a série), publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 142, de 21 de Junho de 2001.

Rótulo «Quinta dos Milheirais, Franguito» autorizado pelo aviso
n.o 7105/2003 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 146, de 27 de Junho de 2003.

Inspecção-Geral e Auditoria de Gestão

Aviso (extracto) n.o 8556/2004 (2.a série). — Por meu despacho
de 29 de Julho de 2004:

Anabela Braga Adónis, inspectora principal do quadro de pessoal
da Inspecção-Geral e Auditoria de Gestão, onde se encontra
nomeada, em comissão de serviço, no cargo de chefe de divisão
de Processos Especiais e a exercer o cargo de directora de serviços
de Inspecção e de Processos Especiais (SIPE) em regime de subs-
tituição — nomeada, em comissão de serviço, directora de serviços
de Inspecção e de Processos Especiais (SIPE), nos termos da alí-
nea d) do n.o 1 do artigo 7.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro.

A presente nomeação é precedida de concurso efectuado ao
abrigo da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho.

30 de Julho de 2004. — A Subdirectora-Geral, Lisdália Maria Bair-
ras Amaral Portas.

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Despacho (extracto) n.o 17 977/2004 (2.a série). — Por des-
pachos de 24 de Junho de 2004 do presidente do Instituto de Desen-
volvimento Rural e Hidráulica e de 5 de Julho de 2004 do presidente
do conselho de administração do Instituto Português da Qualidade:

Maria Manuela Reis Pimenta de Andrade, técnica superior principal
da carreira de engenheiro do quadro de pessoal do Instituto Por-
tuguês da Qualidade — autorizada a transferência para o quadro
de pessoal da ex-Direcção-Geral do Desenvolvimento Rural, com
as mesmas categoria e carreira, nos termos do n.o 1 do artigo 25.o do
Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com efeitos a partir
de 26 de Julho de 2004. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

19 de Julho de 2004. — O Presidente, C. Mattamouros Resende.

Despacho n.o 17 978/2004 (2.a série). — Reconhecimento de téc-
nicos em modo de produção biológico. — Para os devidos efeitos, tor-
na-se público que foi conferido a Ana Cristina Cordovil Piteira Simões
o reconhecimento como técnico em modo de produção biológico,
na área da produção vegetal e produção animal, nos termos do Regu-
lamento para o Reconhecimento das Organizações de Agricultores
em Modo de Produção Biológico e dos Técnicos em Modo de Pro-
dução Biológico, aprovado pela Portaria n.o 180/2002, de 28 de Feve-
reiro, com a última redacção dada pela Portaria n.o 422/2003, de
22 de Maio.

O reconhecimento produz efeitos a partir do dia imediato ao da
sua publicação no Diário da República, 2.a série.

5 de Agosto de 2004. — O Presidente, C. Mattamouros Resende.

Despacho n.o 17 979/2004 (2.a série). — Reconhecimento de téc-
nicos em modo de produção biológico. — Para os devidos efeitos, tor-
na-se público que foi conferido a Victor Manuel Rodrigues da Silva


