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 Aviso (extracto) n.º 22182/2011
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torna -se público que, na sequência 
de procedimento concursal aberto por aviso n.º 15718, publicado no DR, 
2.ª série, n.º 152, de 6 de Agosto e rectificado pela Declaração de rectifi-
cação n.º 1668, publicada no DR, 2.ª série, n.º 160, de 18 de Agosto de 
2010, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com efeitos a partir de 3 de Outubro de 2011, com o 
trabalhador Felicidade Jesus Silva Rei, para exercício de funções corres-
pondentes à categoria/carreira de Assistente Técnico, com a remuneração 
correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 5 da tabela única remu-
neratória da carreira de Assistente Técnico, correspondente a 683,13€.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex -vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente — Julia Santos Silva Nunes — Assistente Técnico
1.º Vogal — Maria Isabel Goncalves Carvalheiro Abrantes Ser-

ra — Assistente Técnico, que substituirá o presidente nas suas faltas 
ou impedimentos

2.º Vogal — Albertina Marques Oliveira Duarte — Assistente Técnico

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 120 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
Setembro, conjugado com o n.º 1, da cláusula 6.ª do Acordo Colectivo 
de Trabalho n.º 1/2009, de 28 de Setembro e Regulamento de Extensão 
n.º 1 -A/2010, de 2 de Março.

20 de Outubro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo da 
ARSLVT, IP, Dr. Rui Gentil de Portugal e Vasconcelos Fernandes.

205320244 

 Aviso (extracto) n.º 22183/2011
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torna -se público que, na sequência 
de procedimento concursal aberto por aviso n.º 15718, publicado no DR, 
2.ª série, n.º 152, de 6 de Agosto e rectificado pela Declaração de rectifi-
cação n.º 1668, publicada no DR, 2.ª série, n.º 160, de 18 de Agosto de 
2010, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com efeitos a partir de 3 de Outubro de 2011, com o tra-
balhador Rita Alexandra Palmela Certã, para exercício de funções corres-
pondentes à categoria/carreira de Assistente Técnico, com a remuneração 
correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 5 da tabela única remu-
neratória da carreira de Assistente Técnico, correspondente a 683,13€.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex -vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente — António Carlos Sousa Moeda — Assistente Graduado
1.º Vogal — Paula Maria Broeiro Gonçalves — Assistente graduado, 

que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos
2.º Vogal — Aida Maria Pinto Almeida Desterro Gusmão — Assis-

tente Graduado

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 120 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
Setembro, conjugado com o n.º 1, da cláusula 6.ª do Acordo Colectivo 
de Trabalho n.º 1/2009, de 28 de Setembro e Regulamento de Extensão 
n.º 1 -A/2010, de 2 de Março.

20 de Outubro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Rui Gentil de Portugal e Vasconcelos Fernandes.

205317515 

 INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, I. P.

Deliberação n.º 2126/2011

Suspensão da Actividade de Distribuição por Grosso de Dispositivos 
Médicos exercida pela entidade “Biodesinfector — Serviços de 
Higienização L.da”, NIPC 506401880, e instauração de processo 
de contra -ordenação social.
O Conselho Directivo do INFARMED — Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., considerando que:
a) A sociedade comercial “Biodesinfector — Serviços de Higieni-

zação L.da”, NIPC 506401880, com sede social no Centro Empresarial 

Sintra Nascente — Av. Gago Coutinho, Edif. 1, 2710 Sintra, se dedica 
à actividade de distribuição por grosso de dispositivos médicos;

b) Ao abrigo do disposto nos artigo 36.º e seguintes do Decreto -Lei 
n.º 145/2009, de 17 de Junho, o exercício da actividade de distribuição 
por grosso de dispositivos médicos está sujeito a notificação à autori-
dade competente e à fiscalização por parte desta nos termos do referido 
diploma legal;

c) Nos termos do no n.º 1 do artigo 70.º do Decreto -Lei n.º 145/2009, 
de 17 de Junho, foi concedido o prazo transitório de 180 (cento e oi-
tenta) dias após a entrada em vigor do mesmo diploma, para que as 
entidades que já se encontrassem em funcionamento iniciassem junto 
do INFARMED, I. P. o processo conducente à notificação prevista no 
n.º 1 do artigo 36.º;

d) Ao abrigo do preceituado no n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento 
anexo à Deliberação n.º 515/2010, de 03 de Março, do Conselho Direc-
tivo do INFARMED, I. P., publicada no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 50, de 12 de Março, o prazo referido no considerando anterior ter-
minou no dia 17 de Setembro de 2010;

e) Nos termos do disposto na alínea ee) do n.º 1 do artigo 61.º do 
Decreto -Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, constitui contra -ordenação 
punível com coima o exercício da actividade de distribuição por grosso 
de dispositivos médicos em desconformidade com o disposto no mesmo 
diploma legal;

f) Até à presente data, a entidade em apreço não procedeu à notificação 
do exercício da actividade desenvolvida, em desconformidade com a 
obrigação imposta pelo n.º 1 do artigo 36.º do Decreto -Lei n.º 145/2009, 
de 17 de Junho;

g) De acordo com o plasmado no n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-
-Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, quando se verifique a não satisfa-
ção das condições da respectiva notificação, a autoridade competente 
deve suspender o exercício da actividade de distribuição por grosso 
de dispositivos médicos ou impor condições ou obrigações especiais 
ao notificante;

h) Atenta a total inobservância da obrigação contida no n.º 1 do ar-
tigo 36.º do supra citado diploma legal, a suspensão do exercício da 
actividade reveste a única forma de acautelar eficazmente a salvaguarda 
dos interesses envolvidos, mormente da saúde pública,

Delibera, nos termos conjugados dos artigo 40.º, n.º 1, 60.º e 61.º, 
n.º 1, alínea ee), do Decreto -Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, alínea c) 
do n.º 2 do artigo 3.º, e alíneas d), e), h) e r) do n.º 2 do artigo 5.º do 
Decreto -Lei n.º 269/2007, de 26 de Julho:

i) Ordenar, com efeitos imediatos, a suspensão do exercício da ac-
tividade de distribuição por grosso de dispositivos médicos exercida 
pela entidade;

ii) Ordenar a instauração de processo de contra -ordenação social 
à entidade, com fundamento no incumprimento da obrigação legal 
de notificação à autoridade competente do exercício da actividade de 
distribuição por grosso de dispositivos médicos.

Mais delibera, considerando a urgência da decisão, não promover 
a audiência prévia da interessada, ao abrigo do disposto na alínea a) 
do n.º 1 do artigo 103.º, do Código do Procedimento Administrativo.

Delibera, ainda, proceder à publicitação da presente Deliberação.
30 de Setembro de 2011. — O Conselho Directivo: Hélder Mota 

Filipe, vice -presidente — Cristina Furtado, vogal — António Neves, 
vogal.

205316462 

 Deliberação n.º 2127/2011

Suspensão da Actividade de Distribuição por Grosso de Dispositivos 
Médicos exercida pela entidade Labmais — Material de Análise, 
Investigação e Saúde, L.da, NIPC 503088749, e instauração de 
processo de contra -ordenação social.
O Conselho Directivo do INFARMED — Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., considerando que:
a) A sociedade comercial “Labmais — Material de Análise, Inves-

tigação e Saúde, L.da”, NIPC 503088749, com sede social no Núcleo 
Empresarial — Quinta da Portela — Unidade Labmais — Guerreiros, 
2670 -379 Loures, se dedica à actividade de distribuição por grosso de 
dispositivos médicos;

b) Ao abrigo do disposto nos artigo 36.º e seguintes do Decreto -Lei 
n.º 145/2009, de 17 de Junho, o exercício da actividade de distribuição 
por grosso de dispositivos médicos está sujeito a notificação à autori-
dade competente e à fiscalização por parte desta nos termos do referido 
diploma legal;

c) Nos termos do no n.º 1 do artigo 70.º do Decreto -Lei n.º 145/2009, 
de 17 de Junho, foi concedido o prazo transitório de 180 (cento e oi-
tenta) dias após a entrada em vigor do mesmo diploma, para que as 




