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autorizada licença sem vencimento de longa duração, com início
em 2 de Maio de 2006. (Isento de fiscalização prévia.)

no relatório de 9 de Dezembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

26 de Janeiro de 2006. — A Directora de Serviços, Maria Rosa
Fradinho.

1 de Fevereiro de 2006. — O Director de Serviços, Amadeu Silvestre.

Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional

Instituto Português da Qualidade, I. P.

Aviso n.o 1872/2006 (2.a série). — Por despacho do director-geral
do Desenvolvimento Regional de 30 de Janeiro de 2006:

Aviso n.o 1876/2006 (2.a série). — Por despacho de 26 de Janeiro
de 2006 do presidente do conselho de administração do Instituto Português da Qualidade:

Vítor Amadeu Machado Pimentel Nogueira — nomeado técnico superior de 1.a classe, nos termos do n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei
n.o 54/2000, de 7 de Abril, com efeitos a 1 de Abril de 2004. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Paulo Miguel Mesquita de Sousa, especialista de informática do grau 1,
nível 2, do quadro de pessoal do Instituto Português da Qualidade — mudança de nível para especialista de informática do grau 1,
nível 3, índice 540.

1 de Fevereiro de 2006. — A Chefe de Divisão Administrativa e
Financeira, Deolinda Picado.

Instituto de Gestão e Alienação do Património
Habitacional do Estado
Despacho n.o 3445/2006 (2.a série). — Por deliberação do conselho directivo do IGAPHE de 24 de Janeiro de 2006, exarada ao
abrigo do n.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de
Novembro, é reclassificada, em lugar existente no quadro, Ana Paula
Vendeiro Lacerda Fernandes, em comissão de serviço extraordinária,
pelo período de um ano, como técnica superior estagiária, da carreira
técnica superior, do quadro de pessoal dos Serviços Centrais, deste
Instituto, com efeitos a partir de 24 de Janeiro de 2006. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas.)
26 de Janeiro de 2006. — O Vogal do Conselho Directivo, Ricardo
Bexiga.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
Secretaria-Geral
Aviso n.o 1873/2006 (2.a série). — Por despacho de 19 de Dezembro de 2005 do director regional de Economia de Lisboa e Vale
do Tejo:
João Pedro Goes Balancho, cantoneiro do quadro de pessoal da
Câmara Municipal de Lisboa — nomeado, precedendo concurso,
motorista de pesados, escalão 1, índice 151, da carreira de motorista
de pesados, do quadro de pessoal da Direcção Regional de Lisboa
e Vale do Tejo, aprovado nos termos do mapa anexo III à Portaria
n.o 443/99, de 18 de Junho, considerando-se exonerado do lugar
anterior após aceitação da nova categoria. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
30 de Janeiro de 2006. — O Secretário-Geral-Adjunto, Carlos
Palma.

Direcção Regional da Economia do Alentejo
Aviso n.o 1874/2006 (2.a série). — Concurso para provimento de
um lugar de técnico de informática do grau 2, nível 1, do quadro de
pessoal da Direcção Regional da Economia do Alentejo, aberto pelo
aviso n.o 10 577/2005 (2.a série), publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 226, de 24 de Novembro de 2005, e rectificado no Diário
da República, 2.a série, n.o 240, de 16 de Dezembro de 2005. — Declara-se que, nos termos do artigo 135.o do Código do Procedimento
Administrativo, foi anulado o referido concurso.
25 de Janeiro de 2006. — O Director Regional, José João de Mouzinho e Serrote.

Instituto Nacional de Engenharia,
Tecnologia e Inovação, I. P.
Aviso n.o 1875/2006 (2.a série). — Por despacho do presidente
do conselho directivo do INETI de 5 de Janeiro de 2006, foi homologada a deliberação final do júri que aprovou o investigador auxiliar,
do quadro de pessoal deste Instituto, José Brito Correia nas provas
de habilitação para o exercício de funções de coordenação científica,

26 de Janeiro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, Jorge Marques dos Santos.

MINISTÉRIOS DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
E DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO
RURAL E DAS PESCAS
Despacho conjunto n.o 177/2006. — O Decreto-Lei n.o 237/2005,
de 30 de Dezembro, criou a Autoridade de Segurança Alimentar
e Económica (ASAE).
Nos termos do artigo 46.o daquele diploma legal, transitam para
o quadro de pessoal da ASAE, de acordo com as regras estabelecidas
no Decreto-Lei n.o 193/2002, de 25 de Setembro, para as mesmas
carreiras e categorias que detêm, funcionários que executam funções
específicas em organismos extintos ou reestruturados da Inspecção-Geral das Actividades Económicas, da Direcção-Geral de Fiscalização
e Controlo da Qualidade Alimentar, da Agência para a Segurança
Alimentar, das Divisões de Fiscalização dos Produtos de Origem Vegetal e Animal das direcções regionais de agricultura, da Direcção-Geral
de Veterinária, do Instituto da Vinha e do Vinho, da Direcção-Geral
das Pescas e Aquicultura e da Agência de Controlo das Ajudas Comunitárias ao Sector do Azeite.
O processo de integração é acompanhado por um grupo de trabalho
a constituir nos termos do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 193/2002,
de 25 de Setembro, no qual devem ser incluídos representantes dos
organismos para onde se opera a transferência de funções.
As funções dos organismos extintos ou reestruturados são transferidas, nos termos do Decreto-Lei n.o 237/2005, de 30 de Dezembro,
designadamente do seu artigo 38.o, para a ASAE, a Direcção-Geral
de Veterinária e a Comissão de Aplicação de Coimas em Matéria
Económica e Publicidade.
Assim, nos termos do n.o 1 do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 193/2002,
de 25 de Setembro, determino o seguinte:
1 — É criado um grupo de trabalho para a colocação e afectação
de pessoal dos organismos reestruturados ou extintos nos termos do
artigo 46.o do Decreto-Lei n.o 237/2005, de 30 de Dezembro.
2 — O grupo de trabalho é constituído pelos seguintes elementos:
a) Dr. João Filipe Chaveiro Libório, secretário-geral do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas,
que é substituído nas suas ausência e impedimentos pela directora de serviços de Recursos Humanos, Dr.a Maria de Fátima
Costa Ferreira;
b) Engenheiro Mário Marques da Silva, secretário-geral do
Ministério da Economia e da Inovação;
c) Dr. António Nunes, presidente da Autoridade de Segurança
Alimentar e Económica (ASAE);
d) Dr. Carlos Manuel de Agrela Pinheiro, director-geral de Veterinária (DGV);
e) Dr.a Elizabete Avelar, dirigente da área de recursos humanos
da ASAE;
f) Dr. João Máximo Codina, dirigente da área de recursos humanos da DGV.
19 de Janeiro de 2006. — O Ministro da Economia e da Inovação,
Manuel António Gomes de Almeida de Pinho. — O Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Jaime de Jesus Lopes
Silva.

