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fundamentação das propostas e recomendações formuladas, e bem assim
na prossecução dos objetivos estabelecidos, destacando-se, porque de
exemplos se trata, a Auditoria Temática à ANSR e a Inspeção Ordinária
ao Posto de Fronteira do SEF.
Merece elevada referência, também, a sua atividade no âmbito da
missão de natureza disciplinar, característica de uma Inspeção de alto
nível, onde sempre soube conduzir as diferentes investigações que lhe
foram atribuídas com o rigor, isenção, independência e neutralidade
próprios de um oficial com elevados dotes de carácter, tendo sempre,
mesmo nas situações de maior melindre, sabido conjugar os factos
com o contexto situacional das ocorrências, o que lhe permitiu não só
a imprescindível descoberta da verdade como também a concretização
das propostas mais adequadas à administração da justiça.
A par das suas qualidades profissionais, destacam-se as suas características pessoais, como a generosidade, o espírito de camaradagem e
o sentido de entreajuda, a que alia a excelente capacidade de relacionamento e de trabalho, que o levaram à rápida e plena integração no SIF
e ao recebimento dos maiores encómios da parte de todos os Inspetores
com quem formou equipa nas diversas inspeções e auditorias em que
participou nos três anos em que prestou serviço na Inspeção-Geral da
Administração Interna.
Pelas extraordinárias qualidades e virtudes militares evidenciadas,
designadamente a extrema lealdade, coragem moral e elevado espírito
de disciplina, bem como pela excelência do seu desempenho, alicerçado
numa sólida formação moral e humana e num profundo conhecimento
das questões da segurança, e de que resultou honra e lustre para a Guarda
Nacional Republicana e manifesto benefício para a Inspeção-Geral da
Administração Interna, é o Tenente coronel António Pronto credor de
público reconhecimento, devendo os serviços por si prestados à causa
pública serem considerados excecionalmente relevantes, extraordinariamente importantes e distintos.
23 de março de 2012. — O Ministro da Administração Interna, Miguel
Bento Martins Costa Macedo e Silva.
205919346
Beneficiário

Federação Portuguesa de Associações de Surdos . . . . . . . . . . . . . . . .

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Despacho n.º 4654/2012
Lista N.º 142/11
Por despacho do Secretário de Estado da Administração Interna de 9
de março de 2012, foi concedido o Estatuto de Igualdade de Direitos e
Deveres previsto no Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre
a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, e nos termos
do artigo 15 da Resolução da Assembleia da República n.º 83/2000 de
14 de dezembro, conjugado com o n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 154/2003, de 15 de julho, aos cidadãos brasileiros:
Nome

Wallison Bruno de Barros França . . . . . . . . . . . . . . . .
Lucilene Magalhães da Silva Gomes. . . . . . . . . . . . . .

Aviso n.º 5013/2012
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 95.º do
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, faz-se público que se encontra
afixada nos Serviços Centrais e nos Serviços Externos da Direção-Geral
dos Serviços Prisionais, a lista de antiguidade do pessoal do corpo da
guarda prisional, reportada a 31 de dezembro de 2009.
Da referida lista cabe reclamação a apresentar pelos interessados nos
prazos previstos nos artigos 96.º e 98.º do mesmo diploma a contar da
publicação do presente aviso no Diário da República.
21 de março de 2012. — A Subdiretora-Geral, Julieta Nunes.
205919102

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO
Gabinete da Secretária de Estado do Turismo
Despacho n.º 4655/2012
Atento o pedido de confirmação da utilidade turística atribuída a
titulo prévio ao Onyria Marinha Edition Hotel & Talasso, de 5 estrelas,
sito no concelho de Cascais, de que é requerente a Guia — Sociedade
de Construções e Turismo, S. A., e;
Tendo presentes os critérios legais aplicáveis e o parecer do Presidente do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, I. P., que considera
estarem reunidas as condições para a confirmação da utilidade turística
atribuída a título prévio ao empreendimento, decido:
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º e no n.º 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de dezembro, confirmo a uti-
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26 de março de 2012. — Pelo Diretor Nacional, a Inspetora Superior,
Teresa Maria Carneiro de Andrade.
205917345

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Secretaria-Geral
Listagem n.º 37/2012
Publicação dos subsídios pagos pelo Ministério da Justiça no 2.º semestre de 2011, nos termos do artigo 1.º da Lei n.º 26/94, de 19 de
agosto.
Montante

Entidade decisora

Data

40 000,00

Ministro da Justiça . . . . . . . . . . . . . . . .

06-07-2011

15 de março de 2012. — A Secretária-Geral, Maria Antónia Moura Anes.

Direção-Geral dos Serviços Prisionais

Data
de nascimento

205919621

lidade turística atribuída a título prévio ao Onyria Marinha Edition
Hotel & Talasso.
2 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 423/83, de 5 de dezembro, fixo a validade da utilidade turística em
sete anos, contados da data do alvará de utilização n.º 45, da Câmara
Municipal de Cascais (emitido em 30 de março de 2011) ou seja, até
30 de março de 2018.
3 — Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei
n.º 423/83, de 5 de dezembro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de fevereiro, determino que a proprietária e a exploradora do empreendimento fiquem isentas das taxas devidas a Inspeção-Geral das Atividades Culturais, pelo mesmo prazo fixado para a utilidade
turística, caso as mesmas sejam, ou venham a ser, devidas.
4 — 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 remeter ao Turismo de Portugal, I. P. Caso o empreendimento disponha de
um sistema de gestão de qualidade, 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 utilidade
turística que agora se confirma, sem prejuízo de outros pareceres ou
autorizações por parte daquele organismo, legalmente devidos.
6 de março de 2012. — A Secretária de Estado do Turismo, Cecília
Felgueiras de Meireles Graça.
305856822

