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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Gabinete do Ministro

Direcção-Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais

Despacho n.o 22 996/2006

Despacho (extracto) n.o 22 998/2006

A Resolução do Conselho de Ministros n.o 58/2006, de 15 de Maio,
publicada no Diário da República, 1.a série, n.o 93, veio designar o
gestor da Intervenção Estrutural de Iniciativa Comunitária de Desenvolvimento Rural — LEADER+ e criar as estruturas de apoio técnico
e de controlo de 1.o nível.
Nos termos dos n.os 2 e 4 do citado diploma legal, importa proceder
à nomeação do chefe de projecto da estrutura de apoio técnico, bem
como do coordenador da estrutura de apoio técnico ao controlo de
1.o nível.
Assim, ao abrigo dos n.os 2 e 4 da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 58/2006, de 15 de Maio, publicada no Diário da República, 1.a série,
n.o 93, determino o seguinte:
1 — É nomeado o engenheiro Rui Manuel Alves Mendonça Veríssimo Batista chefe de projecto da estrutura de apoio técnico da Intervenção Estrutural de Iniciativa Comunitária de Desenvolvimento
Rural — LEADER+.
2 — É nomeado o licenciado Luís Filipe Nuno Flórido Duarte coordenador da estrutura de apoio técnico ao controlo de 1.o nível, da
Intervenção Estrutural de Iniciativa Comunitária de Desenvolvimento
Rural — LEADER+.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da entrada
em vigor da Resolução do Conselho de Ministros n.o 58/2006, de
15 de Maio, e ratifica todos os actos praticados pelo chefe de projecto
e pelo coordenador desde aquela data e até à publicação do presente
despacho.

Por despacho do director-geral dos Transportes Terrestres e Fluviais
de 25 de Outubro de 2006, foi a licenciada Helena Catarina Mota
Ferreira Tavares Marcelino, técnica superior de 1.a classe da carreira
técnica superior do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais, nomeada definitivamente, precedendo
concurso, técnica superior principal da carreira técnica superior do
mesmo quadro, sendo exonerada da anterior categoria com efeitos
a partir da data da aceitação do novo lugar. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Outubro de 2006. — A Directora de Serviços de Administração e Organização, Maria Gilda Macedo Costa.

Laboratório Nacional de Engenharia Civil
Deliberação (extracto) n.o 1555/2006

27 de Outubro de 2006. — O Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Jaime de Jesus Lopes Silva.

Por deliberações da direcção do Laboratório Nacional de Engenharia Civil de 25 de Outubro de 2006, foram nomeados definitivamente investigadores auxiliares, da carreira de investigação científica, no escalão 1, índice 195, Maria Luísa Raposo Magalhães Nascimento e Sousa Sotto-Mayor, Álvaro Silva Ribeiro e Luís Alberto
Moura de Mesquita da Cruz David, assistentes de investigação em
regime de contrato administrativo de provimento, com efeitos respectivamente a 7, 11 e 21 de Julho de 2006, data da aprovação das
provas, considerando-se os contratos administrativos de provimento
como assistentes de investigação rescindidos a partir da mesma data.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

30 de Outubro de 2006. — A Directora de Serviços de Recursos
Humanos, Ana Paula Seixas Morais.

Aviso n.o 11 836/2006
Reconhecimento de organismo privado de controlo e certificação
De acordo com o disposto no Despacho Normativo n.o 47/97, de
11 de Agosto, a APCRS — Associação Portuguesa de Caprinicultores
da Raça Serpentina, no âmbito da qualificação de «Alentejo» como
indicação geográfica para cabrito ou chibo, indigitou como organismo
privado de controlo e certificação para o produto a beneficiar pela
indicação referida a AGRICERT — Certificação de Produtos Alimentares, L.da
Verificadas quer a conformidade da documentação fornecida pela
empresa com o disposto nos n.os 1, 2 e 3 do anexo IV do Despacho
Normativo n.o 47/97, de 11 de Agosto, quer a satisfação dos critérios
gerais para organismo de certificação de produtos estipulados na
norma NP EN 45 011:2001 e de acordo com o procedimento previsto
no n.o 5 do mesmo anexo IV, torno público o seguinte:
1 — A AGRICERT — Certificação de Produtos Alimentares, L.da,
é reconhecida como organismo privado de controlo e certificação
de cabrito ou chibo, no âmbito da qualificação de «Alentejo» como
indicação geográfica.
2 — O reconhecimento só se torna efectivo após consulta à Comissão Consultiva Interprofissional dos Produtos Agro-Alimentares e ao
grupo de trabalho previstos, respectivamente, nos n.os 9 e 13 do Despacho Normativo n.o 47/97, de 11 de Agosto.
3 — O presente aviso produz efeitos a partir da data da sua
assinatura.
30 de Outubro de 2006. — O Presidente, José António de Sousa
Canha.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo
Sub-Região de Saúde de Lisboa
Deliberação (extracto) n.o 1556/2006
Por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 3 de Outubro de
2006, foi autorizada a transferência do quadro da Administração
Regional de Saúde do Norte, Sub-Região de Saúde de Vila Real,
Centro de Saúde de Valpaços, de Maria Teresa Simões Brandão,
assistente graduada da carreira médica de clínica geral, para o quadro
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Sub-Região de Saúde de Lisboa, Centro de Saúde dos Olivais. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Outubro de 2006. — A Coordenadora, Maria Manuela
Peleteiro.
Despacho (extracto) n.o 22 999/2006

Por despacho de 19 de Outubro de 2006, foi a Fernando Bráulio
Santos Lima, assessor, da carreira de técnico superior, concedida
licença sem vencimento por um ano, ao abrigo do artigo 76.o do
Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, com início em 26 de Outubro
de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Por despacho da coordenadora da Sub-Região de Saúde de Lisboa
de 29 de Setembro de 2006, por delegação de competências, foi autorizada a licença sem vencimento de longa duração de Maria Leonor
Neto Pina, assistente graduada da carreira médica de clínica geral
do quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, Sub-Região de Saúde de Lisboa, Centro de Saúde
de Arruda dos Vinhos, ao abrigo do n.o 1 do artigo 78.o do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março, com efeitos a 10 de Outubro de 2006.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Outubro de 2006. — O Presidente, José António de Sousa
Canha.

24 de Outubro de 2006. — A Coordenadora, Maria Manuela
Peleteiro.

Despacho (extracto) n.o 22 997/2006

