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 Despacho n.º 8886/2010
Manda o Chefe do Estado -Maior do Exército que o SCH SGE NIM 

06357283 João Carlos Almeida Costa Cardoso, tenha a situação que a 
seguir lhe vai indicada:

Passagem à situação de reserva nos termos da alínea b) do n.º 1 do 
Artigo 152.º do EMFAR, conjugado com o n.º 2 do Artigo 3.º do Decreto-
-Lei n.º 166/05 de 23 de Setembro, devendo ser considerado nesta 
situação desde 30 de Dezembro de 2009.

03 de Maio de 2010. — Por delegação do Chefe do Estado -Maior do 
Exército, o Comandante do Pessoal do Exército, Eduardo Manuel de 
Lima Pinto, Tenente -General.

203279726 

 Despacho n.º 8887/2010
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que o SAJ MAT NIM 

09942084 António Rodrigues de Jesus Freire, tenha a situação que a 
seguir lhe vai indicada:

Passagem à situação de reserva nos termos da alínea b) do n.º 1 do 
Artigo 152.º do EMFAR, conjugado com o n.º 2 do Artigo 3.º do De-
creto-Lei n.º 166/05 de 23Set., devendo ser considerado nesta situação 
desde 28 de Dezembro de 2009.

03 de Maio de 2010. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior do 
Exército, o Comandante do Pessoal do Exército, Eduardo Manuel de 
Lima Pinto, tenente-general.

203279937 

 Despacho n.º 8888/2010
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que o SAJ SGE NIM 

09199983 Rui António Falcão Pinto de Almeida, tenha a situação que 
a seguir lhe vai indicada:

Passagem à situação de reserva nos termos da alínea b) do n.º 1 do 
Artigo 152.º do EMFAR, conjugado com o n.º 2 do Artigo 3.º do De-
creto-Lei n.º 166/05 de 23 Set., devendo ser considerado nesta situação 
desde 30 de Dezembro de 2009.

03 de Maio de 2010. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior do 
Exército, o Comandante do Pessoal do Exército, Eduardo Manuel de 
Lima Pinto, Tenente-General.

203279961 

 Despacho n.º 8889/2010
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que o SAJ ENG NIM 

07130981 Fernando Manuel Antunes Jorge, tenha a situação que a 
seguir lhe vai indicada:

Passagem à situação de reserva nos termos da alínea b) do n.º 1 do 
Artigo 152.º do EMFAR, conjugado com o n.º 2 do Artigo 3.º do De-
creto-Lei n.º 166/05 de 23Set., devendo ser considerado nesta situação 
desde 30 de Dezembro de 2009.

03 de Maio de 2010. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior do 
Exército, o Comandante do Pessoal do Exército, Eduardo Manuel de 
Lima Pinto, Tenente-General.

203279904 

 MINISTÉRIOS DA DEFESA NACIONAL E DA SAÚDE
Despacho n.º 8890/2010

A comissão de avaliação de medicamentos (CAM) é um órgão consul-
tivo do INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produ-
tos 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 7.º do Decreto -Lei n.º 269/2007, de 
26 de Julho, os membros da comissão são nomeados, sob proposta do 
conselho directivo do INFARMED, I. P., por despacho do Ministro da 
Saúde ou, se pertencerem a outros ministérios, por despacho conjunto 
do Ministro da Saúde e dos respectivos ministros da tutela.

Importa, por isso, proceder à respectiva nomeação.
Nestes termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 7.º do Decreto -Lei 

n.º 269/2007, de 26 de Julho, determina -se o seguinte:
1 — São nomeados membros da comissão de avaliação de medica-

mentos:
a) Dr.ª Teresa Amaral, médica, interna no internato complementar de 

oncologia médica, do Departamento da Força Aérea Portuguesa;

b) Dr. Carlos Reis, farmacêutico, especialista em toxicologia forense, 
do Departamento da Marinha;

c) Dr. António Melo Gouveia, farmacêutico, especialista em farmácia 
hospitalar e em regulamentação farmacêutica, do Departamento da 
Marinha.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 10 de Maio de 
2010.

17 de Maio de 2010. — O Ministro da Defesa Nacional, Augusto 
Ernesto Santos Silva. — A Ministra da Saúde, Ana Maria Teodoro 
Jorge.

203278827 

 MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Aviso n.º 10311/2010
Nos termos do artigo 95.º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 de Março, 

torna -se público que a Lista de Antiguidade do Pessoal da Carreira de 
Investigação e Fiscalização do mapa de pessoal do Serviço de Estran-
geiros e Fronteiras do Ministério da Administração Interna, referente a 
31 de Dezembro de 2009 se encontra disponível para consulta.

Da referida lista cabe reclamação, a deduzir nos termos e prazos 
estabelecidos nos artigos 96.º e 98.º do citado decreto -lei.

Lisboa, 19 de Maio de 2010. — O Chefe do Departamento de Ges-
tão e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos 
Carvalho.

203279126 

 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Gabinete do Secretário de Estado da Justiça

Despacho n.º 8891/2010
1 — Ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Código 

do Procedimento Administrativo, no n.º 2 do artigo 6.º e no artigo 9.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 
30 de Agosto, pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, e pela Lei 
n.º 3 -B/2010, de 28 de Abril, do artigo 109.º do Decreto -Lei n.º 18/2008, 
de 29 de Janeiro, do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 321/2009, de 
11 de Dezembro, e do despacho n.º 6119/2010, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 67, de 7 de Abril de 2010, subdelego no director-
-geral da Administração da Justiça, licenciado José António Rodrigues 
da Cunha, as seguintes competências, no âmbito da Direcção -Geral da 
Administração da Justiça:

a) Emitir instruções referentes a matérias relativas às competências 
genéricas do respectivo serviço;

b) Autorizar o regresso à actividade, nos termos do disposto no n.º 3 
do artigo 82.º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 de Março;

c) Autorizar a prestação de trabalho nos termos do previsto da alínea d) 
do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto;

d) Autorizar a rescisão ou a denúncia de contratos de avença e tarefa;
e) Ordenar inquéritos ou sindicâncias aos órgãos, serviços ou unidades 

orgânicas, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 66.º do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores Que Exercem Funções Públicas, aprovado 
pela Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro;

f) Autorizar a celebração de protocolos com organismos públicos da 
administração central e da administração autónoma, autarquias locais e 
outras pessoas colectivas públicas e privadas quando os mesmos não im-
portem encargos para a Direcção -Geral da Administração da Justiça;

g) Autorizar despesas com empreitadas de obras públicas, locação e 
aquisição de bens e serviços, até ao limite de € 200 000;

h) Autorizar as despesas relativas à execução de planos ou programas 
plurianuais legalmente aprovados, até ao limite de € 1 000 000;

i) Aprovar a escolha prévia do tipo de procedimento, nos termos do 
disposto no artigo 38.º do Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, 
até ao limite de € 200 000;

j) Autorizar as despesas provenientes de alterações, variantes, revi-
sões de preços e contratos adicionais às empreitadas de obras públicas 
e aquisição de serviços ou bens, nos termos do disposto no n.º 2 do 
artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, até aos montantes 
referidos nas alíneas h) e i);




