
Diário da República, 2.ª série — N.º 128 — 5 de Julho de 2010  36299

Pelo conjunto de serviços prestados e pelo exemplo dignificante que 
representou para o Comando Distrital, cumpre conceder público Louvor 
ao Adjunto Vasco Sousa, como forma de reconhecimento público, con-
siderando os serviços prestados como relevantes e de muito mérito.

Assinado em 30 de Abril de 2010. — O Comandante Operacional 
Distrital, Vítor Norberto de Morais Vaz Pinto.

203426287 

 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.

Departamento de Recursos Humanos

Despacho (extracto) n.º 11029/2010
Por despacho de 21.06.2010, do Presidente do Instituto dos Registos 

e do Notariado, I. P.:
Licenciada Maria Antónia Pereira Leite Freitas Moura Anes, espe-

cialista superior do mapa de pessoal da Policia Judiciária, a exercer o 
cargo de Directora de Serviços de Acção Social dos Serviços Sociais da 
Administração Pública — nomeada, em regime de substituição, Coor-
denadora do Sector de Formação e Qualificação Profissional (cargo de 
direcção intermédia de 2.º grau) do Departamento de Recursos Humanos 
deste Instituto, com efeitos a partir de 01 de Julho de 2010, ao abrigo 
dos n.os 1 e 2 do artº 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção 
dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, com direito ao vencimento 
correspondente à categoria de origem, nos termos do n.º 3 do artº 31.º 
do mesmo diploma legal.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas)
IRN, I. P., Lisboa, 23 de Junho de 2010. — A Vice-Presidente, Ca-

tarina Veiga.
203425509 

 MINISTÉRIOS DA JUSTIÇA E DA SAÚDE
Despacho n.º 11030/2010

A Comissão de Avaliação de Medicamentos (CAM), é um órgão 
consultivo do INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e 
Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED, I. P.), à qual compete, generica-
mente, sempre que solicitada, emitir pareceres em matérias relacionadas 
com medicamentos, designadamente nos domínios dos ensaios clínicos 
e da avaliação da qualidade, eficácia e segurança.

Nos termos do n.º 3 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 269/2007, de 
26 de Julho, os membros da Comissão são nomeados, sob proposta do 
conselho directivo do INFARMED, I. P., por despacho do Ministro da 
Saúde ou, se pertencerem a outros ministérios, por despacho conjunto 
do Ministro da Saúde e dos respectivos ministros da tutela.

Importa, por isso, proceder à respectiva nomeação.
Nestes termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 7.º do Decreto -Lei 

n.º 269/2007, de 26 de Julho, determina -se o seguinte:
1 — É nomeado membro da Comissão de Avaliação de Medica-

mentos:
a) Dr. Nuno Gonçalves, farmacêutico, especialista superior principal 

de medicina legal.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 10 de Maio de 
2010.

28 de Junho de 2010. — O Ministro da Justiça, Alberto de Sousa 
Martins. — A Ministra da Saúde, Ana Maria Teodoro Jorge.

203427542 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO 
E DO DESENVOLVIMENTO

Gabinete do Secretário de Estado do Turismo

Despacho n.º 11031/2010
Atento o pedido de atribuição da utilidade turística a título definitivo 

ao Hotel Lagar do Lago, de 3 estrelas, sito no concelho de Castanheira 

de Pêra, de que é requerente a sociedade Conceição & Correia, Empre-
endimentos Turísticos, L.da, e;

Tendo presentes os critérios legais aplicáveis e o parecer do presidente 
do Conselho Directivo do Turismo de Portugal, I. P., que considera 
estarem reunidas as condições para a atribuição da utilidade turística a 
título definitivo ao empreendimento, decido:

1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 do artigo 2.º e 3 do artigo 7.º do 
Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, atribuir a utilidade turística 
a título definitivo ao Hotel Lagar do Lago;

2 — Ao abrigo do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 
5 de Dezembro, fixo o prazo de validade da utilidade turística em sete 
anos, contados da data do alvará de utilização n.º 12/2008 -A, emitido 
em 3 de Novembro de 2008 pela Câmara Municipal de Castanheira de 
Pêra, ou seja, até 3 de Novembro de 2015;

3 — A utilidade turística fica, nos termos do disposto no artigo 8.º 
do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, sujeita ao cumprimento 
dos seguintes condicionamentos:

a) O empreendimento não poderá ser desclassificado;
b) A requerente deverá promover, até ao termo do segundo ano após 

a publicação do presente despacho, a realização de uma auditoria de 
qualidade de serviço por uma entidade independente, cujo relatório 
deve ser remetido ao Turismo de Portugal, I. P. Caso o empreendi-
mento disponha de um sistema de gestão de qualidade implementado, 
o relatório de auditoria pode ser substituído pela descrição detalhada do 
referido sistema, evidenciando nomeadamente a política de qualidade 
prosseguida, a monitorização e medição da satisfação do cliente e o 
tratamento das reclamações, a frequência e metodologia das auditorias 
internas e o envolvimento da gestão de topo;

c) Não poderão ser realizadas quaisquer obras que impliquem 
alteração do empreendimento sem prévia comunicação ao Turismo 
de Portugal, I. P., para efeitos da verificação da manutenção da utili-
dade turística que agora se atribui, sem prejuízo de outros pareceres 
ou autorizações por parte daquele organismo, legalmente devidos.

8 de Junho de 2010. — O Secretário de Estado do Turismo, Bernardo 
Luís Amador Trindade.

303377785 

 Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

Despacho n.º 11032/2010
Por meu despacho de 02.03.2010 foi homologada a lista unitária de 

ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal comum com 
vista ao recrutamento de um trabalhador, com a categoria de Técnico 
Superior, para a celebração de um CTFPTI para o preenchimento de 
um posto de trabalho previsto e não ocupado no mapa de pessoal desta 
Autoridade, para exercer funções na Divisão de Avaliação e Comunica-
ção de Riscos Alimentares, publicitada através do Aviso n.º 4873/2010, 
publicado no D.R., 2.ª série, n.º 47 de 9 de Março de 2010, tendo sido 
formalizado o recrutamento da candidata seleccionada através da cele-
bração de contrato de trabalho em funções públicas.

Nestes termos, e dos do n.º 3 do artigo 17.º da Lei n.º 59/2008, de 11 
de Setembro, que aprova o RCTFP:

1 — Foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, na sequência de recrutamento através de procedimento 
concursal comum, com a seguinte trabalhadora inserida na carreira geral 
de Técnico Superior, categoria de Técnico Superior, 5.ª posição remune-
ratória e 27.º nível remuneratório da tabela remuneratória única:

Marta Vieira Gomes Lopes Borges
2 — O contrato produz efeitos a 15 de Março de 2010
Lisboa, 15 de Março de 2010. — O Inspector -Geral, António Nunes.

203428685 

 Despacho n.º 11033/2010
Nos termos do artigo 20.º, e da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, conjugados com o disposto 
no n.º 3 do artigo 17.º da lei preambular do RCTFP (Lei n.º 59/2008, de 
11 de Setembro), e nos n.os 1 e 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro, torna -se público que foi celebrado contrato de traba-
lho em funções públicas, por tempo indeterminado, com efeitos a 1 de 
Maio de 2010, na categoria de assistente técnico do mapa de pessoal 
da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, na sequência de 
procedimento concursal aberto pelo Aviso n.º 9619/2009, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 94, de 15 de Maio de 2009, para 
preenchimento de 1 posto de trabalho da carreira/categoria de assis-
tente técnico, com o trabalhador João Paulo da Piedade Seleiro, com 




