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da Força Aérea, publicado no Diário da República — 2.ª série, n.º 65, 
de 30 de março de 2012:

a) Até 50.000€:
Na Comandante do Grupo de Apoio, Tenente-Coronel ADMAER 

100919-C Maria João dos Santos de Oliveira.
b) Até 25.000€:
No Comandante da Esquadra de Administração e Intendência, Major 

ADMAER 106806-H José Manuel Simões de Matos.
c) Até 5.000€:
No Comandante da Esquadrilha de Administração Financeira, Tenente 

ADMAER 132326-B António Miguel Martins Calixto

2 — O presente despacho produz efeitos desde o dia 19 de outubro 
de 2011, ficando por este meio ratificados todos os atos entretanto 
praticados pelas entidades subdelegadas, que se incluam no âmbito da 
presente subdelegação de competências.

3 de dezembro de 2012. — O Comandante, António José de Matos 
Branco.

207289397 

 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Gabinete da Ministra

Despacho n.º 12941/2013
1. Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 

20 de janeiro, exonero a seu pedido das funções de adjunta, no meu ga-
binete, a licenciada Maria Manuel Correia Martins Batalha, com efeitos 
a 1 de outubro de 2013, funções para as quais tinha sido designada pelo 
despacho n.º 12772/2012, de 21 de setembro, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 189, de 28 de setembro.

2. Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

20 de setembro de 2013. — A Ministra da Justiça, Paula Maria von 
Hafe Teixeira da Cruz.

207287493 

 MINISTÉRIOS DA JUSTIÇA E DA SOLIDARIEDADE
E DA SEGURANÇA SOCIAL

Gabinetes da Ministra da Justiça e do Ministro
da Solidariedade e da Segurança Social

Despacho n.º 12942/2013
Considerando que compete à Comissão Nacional de Proteção das 

Crianças e Jovens em Risco planificar a intervenção do Estado e a 
coordenação, acompanhamento e avaliação da ação dos organismos 
públicos e da comunidade na proteção de crianças e jovens, às quais 
compete, por seu turno, assegurar a prevenção e promoção dos direitos 
das crianças e dos jovens, procedendo à eliminação das situações sus-
cetíveis de colocar em risco a sua segurança, saúde, formação, educação 
ou desenvolvimento integral;

Atendendo a que, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do 
artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 98/98, de 18 de abril, a Comissão Nacional 
de Proteção das Crianças e Jovens em Risco é presidida por uma indivi-
dualidade a nomear por despacho conjunto dos Ministros da Justiça e da 
Solidariedade e da Segurança Social, a quem compete, nomeadamente, 
dirigir a Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em Risco 
e representá -la publicamente.

Determina -se o seguinte:
1. É nomeado, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º 

e no n.º 2 do mesmo artigo do Decreto -Lei n.º 98/98, de 18 de abril, 
para exercer as funções de presidente da Comissão Nacional de Proteção 
das Crianças e Jovens em Risco, o licenciado Armando Acácio Gomes 
Leandro, tendo em conta a sua competência técnica, aptidão, experiência 
profissional e formação, como se evidencia pela nota curricular que se 
publica em anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante.

2. A presente nomeação é pelo período de dois anos e produz efeitos 
a partir de 27 de outubro de 2011.

3. Consideram -se ratificados todos os atos praticados até à data de 
publicação do presente despacho.

17 de maio de 2013. — A Ministra da Justiça, Paula Maria von Hafe 
Teixeira da Cruz. — O Ministro da Solidariedade e da Segurança Social, 
Luís Pedro Russo da Mota Soares.

Nota curricular
Nome: Armando Acácio Gomes Leandro.
Naturalidade: Tabuaço.
Habilitações: Curso de Direito na Faculdade de Direito da Univer-

sidade de Coimbra.
Situação profissional: Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Jus-

tiça Jubilado.
Funções atuais:
Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens 

em Risco;
Presidente da Comissão de Proteção de Testemunhas em Processo 

Penal;
Presidente da Direção da Associação Portuguesa para o Direito dos 

Menores e da Família – CrescerSer;
Presidente da Assembleia -Geral da Santa Casa da Misericórdia de 

Cascais;
Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Portuguesa Contra 

a Sida;
Presidente da Assembleia -Geral da Associação «Recomeçar» — rein-

serção de toxicodependentes;
Membro do Conselho de Curadores da Fundação Pro Dignitate;
Membro do Conselho Consultivo da Escola de Criminologia da Fa-

culdade de Direito da Universidade do Porto;
Membro do Conselho Consultivo do Instituto da Educação da Uni-

versidade do Minho; 
Membro do Conselho Geral da Faculdade de Psicologia e de Ciências 

da Educação da Universidade do Porto.

Funções anteriores:
Magistrado do Ministério Público;
Juiz;
Diretor do Centro de Estudos Judiciários – Formação de Magistrados 

do Ministério Público e de Juízes;
Coordenador do Grupo CID (Crianças, Idosos, Deficientes; Cida-

dania, Instituições e Direitos), destinado à prevenção de maus -tratos 
em instituições; 

Presidente da Assembleia -Geral da Associação Portuguesa para Apoio 
à vítima;

Coordenador Nacional do Projeto Vida (Prevenção da toxicodepen-
dência);

Variados artigos publicados nos domínios da promoção e proteção dos 
direitos da criança, do jovem e da família, da formação de Magistrados 
do Ministério Público e de Juízes, e da prevenção primária, secundária 
e terciária da droga e toxicodependência.

207288416 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.

Aviso (extrato) n.º 12536/2013
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 pelo aviso n.º 14914/2010, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 145, de 28 de Julho de 2010, foi 
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, com efeitos a partir de 25 de Julho de 2013, com a trabalhadora 
Célia Rosário Silva Fidalgo, para o preenchimento de um posto de traba-
lho da carreira/categoria de Assistente Técnico, do mapa de pessoal da 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P/ACES 
Lezíria, ficando posicionada na posição remuneratória entre a 1.ª e 2.ª, 
no nível remuneratório entre 5 e 7 da tabela remuneratória única, com 
a remuneração base correspondente no valor de 717,46 €,

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: João Paulo Campos da Silva, da categoria/carreira de 
assistente técnico;

Vogais efetivos: Fedra Isabel Fróis Figueiredo Rato, da categoria/car-
reira de assistente técnico, que substituirá o presidente nas suas faltas 




