N.o 34 — 17 de Fevereiro de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Portaria n.o 202/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial em seguida mencionado seja
promovido ao posto que lhe vai indicado, nos termos do n.o 1 do
artigo 183.o e da alínea d) do artigo 216.o do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 236/99, de 25 de
Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto, por satisfazer as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o, na alínea b)
do n.o 1 do artigo 217.o e no n.o 3 do artigo 254.o do mesmo Estatuto:
Quadro de oficiais ENGAER:

Portaria n.o 205/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial em seguida mencionado seja
promovido ao posto que lhe vai indicado, nos termos do n.o 1 do
artigo 183.o e da alínea b) do artigo 216.o do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 236/99, de 25 de
Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto, por satisfazer as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o, na alínea d)
do n.o 1 do artigo 217.o e no n.o 5 do artigo 253.o do mesmo Estatuto:
Quadro de oficiais PILAV:
Tenente-coronel:

Capitão:

MAJ PILAV Q 062317-C, Luís Miguel dos Santos Mendes, COFA.

CAPG ENGAER Q 119832-H, Isabel Alexandra Menau Machado,
DMA.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 1 de Outubro
de 2004.
Fica colocado na respectiva lista de antiguidade à esquerda do
CAP ENGAER 111554-F, Carlos Alberto Lopes Ramos Batalha.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99, de
18 de Agosto.
27 de Dezembro de 2004. — O Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, Manuel José Taveira Martins, general.
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Portaria n. 203/2005 (2. série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial em seguida mencionado seja
promovido ao posto que lhe vai indicado, nos termos do n.o 1 do
artigo 183.o e da alínea d) do artigo 216.o do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 236/99, de 25 de
Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto, por satisfazer as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o, na alínea b)
do n.o 1 do artigo 217.o e no n.o 3 do artigo 254.o do mesmo Estatuto:
Quadro de oficiais ENGEL:
Capitão:
CAPG ENGEL Q 106091-A, Luís Miguel da Costa Telha, DE.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 1 de Outubro
de 2004.
Fica colocado na respectiva lista de antiguidade à esquerda do
CAP ENGEL 106833-E, Carlos André Rodrigues da Silva Costa
Carneiro.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99, de
18 de Agosto.
27 de Dezembro de 2004. — O Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, Manuel José Taveira Martins, general.
Portaria n.o 204/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial em seguida mencionado seja
promovido ao posto que lhe vai indicado, nos termos do n.o 1 do
artigo 183.o e da alínea b) do artigo 216.o do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 236/99, de 25 de
Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto, por satisfazer as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o, na alínea d)
do n.o 1 do artigo 217.o e no n.o 5 do artigo 253.o do mesmo Estatuto:
Quadro de oficiais PILAV:
Tenente-coronel:
MAJ PILAV Q 070854-C, Sérgio Roberto Leite da Costa Pereira,
IAEFA.

Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela passagem à situação de adido em comissão normal do TCOR PILAV
059472-F, Tito Augusto Pimenta de Quintanilha e Mendonça, verificada em 29 de Dezembro de 2004.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 29 de Dezembro de 2004.
Fica colocado na respectiva lista de antiguidade à esquerda do
TCOR PILAV 070854-C, Sérgio Roberto Leite da Costa Pereira.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99, de
18 de Agosto.
29 de Dezembro de 2004. — O Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, Manuel José Taveira Martins, general.
Portaria n.o 206/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que os oficiais em seguida mencionados
sejam promovidos ao posto que lhes vai indicado, nos termos do
n.o 1 do artigo 183.o e da alínea c) do artigo 216.o do Estatuto dos
Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 236/99,
de 25 de Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto, por satisfazerem as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o, na alínea c)
do n.o 1 do artigo 217.o e no n.o 4 do artigo 255.o do mesmo Estatuto:
Quadro de oficiais TINF:
Major:
CAP TINF ADCN 057586-A, Rui José da Silva Grilo, EMGFA.
CAP TINF Q 057591-H, José Francisco Braga Machado, BA 1.
O primeiro oficial mantém-se na situação de adido em comissão
normal, ao abrigo do artigo 191.o do EMFAR, e o segundo ocupa
a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela passagem à situação de adido em comissão normal do MAJ TINF 057590-K, Fernando
Alberto da Silva Santos, verificada em 28 de Dezembro de 2004.
Contam a antiguidade e os efeitos administrativos desde 28 de
Dezembro de 2004.
São integrados no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo
posto, nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99,
de 18 de Agosto.
30 de Dezembro de 2004. — O Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, Manuel José Taveira Martins, general.
Portaria n.o 207/2005 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial em seguida mencionado seja
promovido ao posto que lhe vai indicado, nos termos do n.o 1 do
artigo 183.o e da alínea b) do artigo 216.o do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 236/99, de 25 de
Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto, por satisfazer as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o, na alínea d)
do n.o 1 do artigo 217.o e no n.o 5 do artigo 255.o do mesmo Estatuto:
Quadro de oficiais TPAA:
Tenente-coronel:
MAJ TPAA Q 038727-E, Manuel António Lagarto Estalagem, DP.

Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela passagem à situação de adido em comissão normal do TCOR PILAV
059623-L, Leonardo Victor Cordeiro de Oliveira, verificada em 29
de Dezembro de 2004.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 29 de Dezembro de 2004.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99, de
18 de Agosto.

Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela passagem à situação de reserva do TCOR TPAA 010662-D, Rafael da
Fonseca Meireles, verificada em 3 de Janeiro de 2005.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 3 de Janeiro
de 2005.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99, de
18 de Agosto.

29 de Dezembro de 2004. — O Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, Manuel José Taveira Martins, general.

3 de Janeiro de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, Manuel José Taveira Martins, general.

