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Vogais efetivos:
Licenciada Maritza da Conceição Gaião Pedroso d’Oliveira, Adjunta
da direção do Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo, que
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos;
Licenciada Ana Maria Castro Sacadura Manso Nunes, Técnica superior.
Vogais suplentes:
Licenciada Cláudia Morais Castelo, Técnica superior de reeducação
de 2.ª classe;
Licenciado Pedro Miguel Garcia da Silva, Técnico superior.
7 de agosto de 2013. — A Subdiretora-Geral, Julieta Nunes.
207192277

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Geral do Ministério da Saúde, o Conselho Diretivo desta Instituição
deliberou, em reunião de 26 de junho de 2013, reconhecer o direito à
alteração do posicionamento remuneratório na categoria de origem do
licenciado José Augusto Diogo Peixoto, com efeitos à data de 29 de
dezembro de 2011, sendo posicionado entre a 6.ª e 7.ª posição remuneratória, de entre os níveis 31 e 35 da tabela remuneratória única, a que
corresponde à remuneração mensal de 2.094,01 Euros, da carreira geral
de técnico superior, de acordo com o previsto nos artigos 29.º e 30.º da
Lei n.º 2/2004, de 15/01, na redação conferida pela Lei n.º 51/2005, de
30/08, aplicável por força do n.º 3 do artigo 29.º da Lei n.º 64-A/2008,
de 31/12, e n.º 3 do artigo 25.º da Lei n.º 3-B/2010, de 28/04, em conjugação com o disposto no artigo 24.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31/12,
mantido em vigor pelo artigo 20.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30/12 e pelo
artigo 35.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31/12.
29 de julho de 2013. — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Dr.
Rui Afonso Móia Pereira Cernadas.
207188998

Gabinete do Secretário de Estado do Turismo

Despacho n.º 11121/2013

Despacho n.º 11120/2013

Por despacho de 5 de agosto de 2013 do Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., e nos termos do
disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro,
aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11
de setembro, torna-se público que Eliane de Deus Faria, concluiu com
sucesso o período experimental, com a avaliação final de 15,93 valores,
na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, com este instituto público, para o desempenho
de funções da carreira/categoria de assistente técnico.

1 — Ao abrigo do disposto no n.° 2 do artigo 3.°, nos n°s 1, 2, 3 do
artigo 11.° e do artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 11/2012, de 20 de janeiro,
designo para exercer as funções de motorista do meu gabinete Carlos
Bernardo Silva Pinto Liberato, da Inspeção-Geral do Ministério da
Solidariedade e da Segurança Social.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.° do mesmo Decreto-Lei, a
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos desde 1 de agosto de 2013.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
4 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados
pelo orçamento do meu gabinete.
9 de agosto de 2013. — O Secretário de Estado do Turismo, Adolfo
Miguel Baptista Mesquita Nunes.
ANEXO
Nota Curricular
Carlos Bernardo Silva Pinto Liberato
Motorista setembro 2010
Motorista de Direção / Administração
Ingresso nos quadros de pessoal da Inspeção Geral do Ministério da
Solidariedade e da Segurança Social, Av. Elias Garcia, n°12,1049-042
Função Pública
Novembro de 1997 a setembro de 2010
Motorista de Direção / Administração
A exercer funções na Inspeção Geral do Ministério da Solidariedade
e da Segurança Social
Instituto de Emprego e Formação Profissional, Lisboa
Função Pública
Dezembro de 1996 a novembro de 1997
Motorista
Gelbelas — Comércio de Peixe, Ida, Belas
Congelados
Janeiro a junho de 1996
Motorista
Móveis Esperança, Ida, Belas
Mobiliário
Dezembro de 1995
Fiel de Armazém
Logística
Editora Ediclube — Edição e Promoção de Livro, Alfragide
Edição e Promoção de Livro
1994
9o ano de escolaridade.
Escola Secundária Padre Alberto Neto
207188113

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Aviso n.º 10618/2013
Findo o exercício de funções dirigentes e na sequência da confirmação
dos pressupostos legais proferida em 20 de março de 2013 pela Secretária

05/08/2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel
Castanheira de Oliveira.
207186542

INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento
e Produtos de Saúde, I. P.
Aviso n.º 10619/2013
Por despacho de 12-07-2013, no uso de competência delegada, de
harmonia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94,
de 12 de outubro, autorizo o Centro Paroquial de Promoção Social e
Cultural de Darque, com sede na Rua José Magalhães, n.º 179, Darque,
4935-094 Viana do Castelo, a adquirir diretamente aos produtores, grossistas e importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus
preparados, para uso exclusivo dos doentes internados nas suas instalações
sitas na Rua das Dálias, n.º 233, Darque, 4935-132 Viana do Castelo,
sendo esta autorização válida por um ano a partir da data do despacho,
e considerando-se renovada por igual período, se o INFARMED nada
disser até 90 dias antes do termo do prazo.
23 de julho de 2013. — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo,
Prof. Dr. Hélder Mota Filipe.
207190632
Aviso n.º 10620/2013
Por despacho de 12-07-2013, no uso de competência delegada, de harmonia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94,
de 12 de outubro, autorizo o H. P. B. Hospital Privado de Braga, S. A.,
com sede no Lugar da Igreja, 4715-196 Braga, a adquirir diretamente
aos produtores, grossistas e importadores substâncias estupefacientes,
psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo dos doentes internados nas suas instalações sitas na mesma morada, sendo esta autorização
válida por um ano a partir da data do despacho, e considerando-se
renovada por igual período, se o INFARMED nada disser até 90 dias
antes do termo do prazo.
24-07-2013. — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Prof. Dr. Hélder Mota Filipe.
207190576
Aviso n.º 10621/2013
Por despacho de 09-01-2013, no uso de competência delegada,
de harmonia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar
n.º 61/94, de 12 de outubro, foi revogada a autorização patente no Aviso
n.º 4100/2005, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 75, de
18 de abril de 2005, para comercializar por grosso, importar e exportar
substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, concedida à
sociedade Mundipharma — Farmacêutica, L.da nas suas instalações sitas

