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2 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do ar-
tigo 36.º do Código do Procedimento Administrativo, subdelego no 
Comandante da Estação de Radar n.º 1, Capitão ENGEL 128642 -A Nuno 
Ricardo Pinheiro Rodrigues, a competência para autorizar a realização 
de despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e empreitadas 
de obras públicas, que me foi subdelegada pela alínea a) do n.º 2 do Des-
pacho n.º 846/2013, de 7 de janeiro de 2013, do Chefe do Estado -Maior 
da Força Aérea, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 11, de 
16 de janeiro de 2013, até ao montante de € 50.000,00.

3 — Igualmente ao abrigo da mesma disposição legal, subdelego 
na entidade designada no ponto anterior, pelo montante aí indicado, a 
competência relativa à execução de planos ou programas plurianuais 
legalmente aprovados que me foi subdelegada pela alínea b) do n.º 2 do 
Despacho n.º 846/2013, de 7 de janeiro de 2013, do Chefe do Estado-
-Maior da Força Aérea, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 11, de 16 de janeiro de 2013.

4 — O presente despacho produz efeitos desde o dia 6 de setembro 
de 2013, ficando por este meio ratificados todos os atos entretanto pra-
ticados pela entidade subdelegada que se incluam no âmbito da presente 
subdelegação de competências.

17 de setembro de 2013. — O Comandante, João José Carvalho 
Lopes da Silva, TGEN/PILAV.

207261686 

 MINISTÉRIOS DA DEFESA NACIONAL E DA SAÚDE

Gabinetes do Ministro da Defesa Nacional 
e do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 12323/2013
A comissão de avaliação de medicamentos (CAM), é um órgão consul-

tivo do INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos 
de Saúde, I. P. (INFARMED, I. P.), à qual compete, genericamente, 
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 8.º do Decreto -Lei n.º 46/2012, de 24 
de fevereiro, os membros da comissão são nomeados, sob proposta do 
conselho diretivo do INFARMED, I. P., por despacho do Membro do 
Governo responsável pela área da Saúde ou, se pertencerem a outros 
Ministérios por despacho dos Membros do Governo responsáveis pela 
área da Saúde e da respetiva tutela.

Os atuais membros da CAM foram nomeados, pelos despachos pu-
blicados sob os n.ºs 8467/2010, 8890/2010, 11030/2010 e 11043/2010, 
no Diário da República, 2.ª série, n.ºs 97, de 19 de maio, 101, de 25 
de maio, 128, de 5 de julho, e 128, de 5 de julho, respetivamente, com 
efeitos a partir de 10 de maio de 2010.

Decorrido o mandato de três anos, importa, por isso, proceder à 
nomeação dos membros da CAM para novo mandato.

Nestes termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Decreto -Lei 
n.º 46/2012, de 24 de fevereiro, determina -se o seguinte:

1 — É nomeado membro da Comissão de Avaliação de Medicamentos:
Dr. António Melo Gouveia, farmacêutico, especialista em farmácia hos-

pitalar e em regulamentação farmacêutica, oficial do quadro permanente 
da Marinha em comissão especial como diretor do serviço farmacêutico 
do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil E.P.E.

2 — O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação.

28 de agosto de 2013. — O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro 
Correia de Aguiar -Branco. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

207262382 

 MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Polícia de Segurança Pública

Direção Nacional

Despacho (extrato) n.º 12324/2013
Por despacho de 17 -06 -2013, de S. Ex.ª o Ministro da Administração 

Interna, foi aplicada a pena de aposentação compulsiva ao agente da PSP 

M/147881, Ricardo Manuel Simões Antunes, do Comando Metropolitano 
de Lisboa, nascido em 24 -01 -1977, filho de Manuel Sousa Antunes e de 
Maria Helena Simões Feliciano, natural da Sé Nova, Coimbra.

18 de setembro de 2013. — O Diretor do Gabinete de Assuntos 
Jurídicos, Domingos Marques Nunes Lourenço.

207262803 

 Despacho (extrato) n.º 12325/2013
Por despacho de 15 -04 -2013, de S. Ex.ª o Ministro da Administração 

Interna, foi aplicada a pena de demissão ao agente principal da PSP 
M/144998, Paulo Miguel Ferreira Soares, do Comando Distrital de 
Leira, filho de António Soares Bernardo e de Dolores Ferreira, nascido 
em 19 -11 -1970.

18 de setembro de 2013. — O Diretor do Gabinete de Assuntos 
Jurídicos, Domingos Marques Nunes Lourenço.

207262714 

 Despacho (extrato) n.º 12326/2013
Por despacho de 08 -07 -2013, de S. Ex.ª o Ministro da Administração 

Interna, foi aplicada a pena de demissão ao agente principal da PSP 
M/137716, José António Morais Dinis, do Comando Distrital de Setúbal, 
filho de Filipe da Piedade Dinis e Maria Rita da Paz Morais, nascido 
em 29 -12 -1963, natural de Sobral de Monte Agraço.

18 -09 -2013. — O Diretor do Gabinete de Assuntos Jurídicos, Do-
mingos Marques Nunes Lourenço.

207262577 

 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Direção-Geral da Administração da Justiça

Despacho (extrato) n.º 12327/2013
Por meu despacho de 28 de agosto de 2013:
Ana Amélia Martinho Silvestre, Escrivã Auxiliar do Tribunal de Co-

marca de Vila Franca de Xira — exonerada, a seu pedido, com efeitos 
a 03.09.2013.

17 de setembro de 2013. — O Diretor -Geral, Pedro de Lima Gon-
çalves.

207260876 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 12328/2013
1. Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 

2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 
de janeiro, designo como técnico especialista o licenciado Filipe Juzarte 
Rolo Ramalho Ortigão, terceiro -secretário de Embaixada, do mapa de 
pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, para realizar estudos 
e trabalhos no âmbito das respetivas habilitações e qualificações pro-
fissionais no meu Gabinete.

2. Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido Decreto-
-Lei, o estatuto remuneratório do designado é o dos adjuntos.

3. Os encargos com a remuneração do designado são assegurados 
pelo orçamento do meu gabinete.

4. Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido Decreto -Lei, a 
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.

5. A presente designação produz efeitos ao dia 24 de julho de 2013.
6. É revogado o Despacho n.º 11419/2013, de 19 de agosto, publicado 

no Diário da República, 2.ª Série, n.º 169, de 3 de setembro de 2013.
7. Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 

publicitação na página eletrónica do Governo.
13 de setembro de 2013. — O Ministro da Economia, António de 

Magalhães Pires de Lima.

ANEXO

Nota curricular
Filipe Juzarte Rolo Ramalho Ortigão nasceu em 12 de outubro de 

1975, em Lisboa.




