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Despacho n.o 3430/2006 (2.a série). — Por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo por antiguidade ao posto de cabo da classe de abastecimento, ao abrigo do
artigo 286.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto), ficando no quadro, os seguintes militares:
9322393, primeiro-marinheiro L Ana Paula Rodrigues Marques.
9305194, primeiro-marinheiro L António Manuel Freitas de Carvalho.
9323693, primeiro-marinheiro L Luís Manuel Fernandes Cerdeira.
9318793, primeiro-marinheiro L Celina Maria Pires Monteiro.
537694, primeiro-marinheiro L Luís Miguel Dias Coelho.
9309894, primeiro-marinheiro L Alexandre Miguel Florindo Duarte.
150894, primeiro-marinheiro L Luís Miguel Lopes Salvador.
9320493, primeiro-marinheiro L Sandra Correia Batalha.
9324893, primeiro-marinheiro L Mário José Pereira da Fonseca.
Promovidos a contar de 31 de Dezembro de 2005, data a partir
da qual contam as respectivas antiguidades e lhes são devidos os
vencimentos do novo posto, de acordo com a alínea b) do n.o 1 do
artigo 175.o e para efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo
Estatuto, preenchendo as vagas ocorridas nesta data resultantes, respectivamente, da passagem à reserva do 161077, cabo L Ventura Gorgulho Telo, do 139278, cabo L Faustino Lopes, do 216376,
cabo L Aguinaldo José Miranda Bordalo, do 140276, cabo L Manuel
Jorge Bentinho de Oliveira, do 66776, cabo L Manuel Cardoso Pedro,
do 236277, cabo L Dionísio Augusto Cardeira Galinha, do 120579,
cabo L Jorge Manuel Pinto Leite Sampaio, do 121079, cabo L António
Luís Mansura da Silva Saramago, e do 149677, cabo L João Manuel
Lourenço Esteves.
Ficam colocados na escala de antiguidade à esquerda do 9325393,
cabo L Rui Miguel de Jesus Oliveira Duarte, pela ordem indicada.
27 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
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de Forças Terrestre (COFT). (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
31 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, António José
dos Santos Matias, COR ENG.
Despacho (extracto) n.o 3432/2006 (2.a série). — Por despacho
de 17 de Janeiro de 2006 do chefe da Repartição de Pessoal Civil,
proferido no uso de competência subdelegada:
Carlos Alberto Pires Lopes — nomeado definitivamente na categoria
de encarregado de sector, do grupo técnico-profissional e administrativo do quadro de pessoal militarizado do Exército (QPME),
nos termos do n.o 2 do artigo 2.o e do artigo 5.o do Decreto-Lei
n.o 550-R/76, de 12 de Julho, e dos n.os 3.o e 4.o da Portaria
n.o 883/85, de 21 de Novembro, sendo os efeitos reportados a 1
de Julho de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
31 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, António José
dos Santos Matias, COR ENG.
Despacho (extracto) n.o 3433/2006 (2.a série). — Por despacho
de 18 de Janeiro de 2006 do tenente-general ajudante-general do
Exército, proferido no uso de competência delegada:
Helena Paula Batista Lomba Viana, assistente da carreira médica
hospitalar da área funcional de gastrenterologia do quadro do pessoal civil do Exército/Hospital Militar Regional 1 — transita para
assistente graduada desde 12 de Outubro de 2005, nos termos do
n.o 31 do Regulamento dos Concursos de Habilitação ao Grau
de Consultor e de Provimento na Categoria de Chefe de Serviço
da Carreira Médica Hospitalar, aprovado pela Portaria n.o 177/97,
de 11 de Março. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
31 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, António José
dos Santos Matias, COR ENG.
Repartição de Pessoal Militar não Permanente

Comando do Pessoal
Direcção de Administração e Mobilização do Pessoal
Portaria n.o 376/2006 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que o militar em seguida mencionado tenha
a situação que a seguir lhe vai indicada:
MGEN (02534265) Joaquim dos Reis — passa à situação de reserva,
nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 152.o do EMFAR, devendo
ser considerado nesta situação desde 24 de Agosto de 2005. Fica
com a remuneração mensal de E 3996,06. Conta 50 anos, 7 meses
e 6 dias de serviço, nos termos do artigo 45.o do EMFAR.
4 de Novembro de 2005. — Por subdelegação do Chefe do Estado-Maior do Exército, o Director, Joaquim Formeiro Monteiro,
major-general.
Portaria n.o 377/2006 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que o militar em seguida mencionado tenha
a situação que a seguir lhe vai indicada:
COR INF (02624678) José António Abranches do Amaral — passa
à situação de reserva, nos termos da alínea c) do n.o 1 do artigo 152.o
do EMFAR, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Outubro de 2005. Fica com a remuneração mensal de E 3250,54.
Conta 36 anos, 1 mês e 19 dias de serviço, nos termos do artigo 45.o
do EMFAR.
8 de Novembro de 2005. — Por subdelegação do Chefe do Estado-Maior do Exército, o Director, Joaquim Formeiro Monteiro,
major-general.
Repartição de Pessoal Civil
Despacho (extracto) n.o 3431/2006 (2.a série). — Por despacho
de 18 de Janeiro de 2006 do chefe da Repartição do Pessoal
Civil/DAMP/Exército Português, proferido no uso de competência
subdelegada e após anuência do general adjunto do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas:
Maria do Carmo Vidigal Lopes Pereira Rainha, assistente administrativa
especialista do quadro de pessoal civil do Estado-Maior-General
das Forças Armadas — transferida para o quadro de pessoal civil
do Exército (QPCE), ficando colocada no Comando Operacional

Despacho n.o 3434/2006 (2.a série). — Por despacho de 12 de
Janeiro de 2006 do chefe da RPMNP/DAMP, por subsubdelegação
do MGEN DAMP, após subdelegação do TGEN AGE, por delegação
recebida do GEN CEME, foi regularizada a situação administrativa
do FUR RC 677 (NIM 15770901) Fernando Luís Monteiro Lourenço,
nos termos da alínea b) do n.o 1 do artigo 374.o do EMFAR, contando
a antiguidade desde a data que se indica, a partir da qual tem direito
ao vencimento do referido posto:
Data de antiguidade de furriel — 22 de Novembro de 2003;
Data de antiguidade de furriel regularizada — 22 de Maio de
2003.
12 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, José Manuel
P. Esperança da Silva, COR INF.
Despacho n.o 3435/2006 (2.a série). — Por despacho de 13 de
Janeiro de 2006 do chefe da RPMNP/DAMP, por subsubdelegação
do MGEN DAMP, após subdelegação do TGEN AGE, por delegação
recebida do GEN CEME, foi regularizada a situação administrativa
do FUR RC 375 (NIM 12238702) Hugo Miguel Dionísio Martins,
nos termos da alínea b) do n.o 1 do artigo 374.o do EMFAR, contando
a antiguidade desde a data que se indica, a partir da qual tem direito
ao vencimento do referido posto:
Data de antiguidade de furriel — 19 de Maio de 2004;
Data de antiguidade de furriel (regularizada) — 19 de Novembro
de 2003.
13 de Janeiro de 2006. — O Chefe da Repartição, José Manuel
P. Esperança da Silva, COR INF.
Despacho n.o 3436/2006 (2.a série). — Faz-se público que, por
despacho do chefe da RPMNP/DAMP de 19 de Janeiro de 2006,
por subdelegação de poderes do MGEN/DAMP, após subdelegação
do TGEN AGE, por delegação recebida do GEN CEME, são promovidos ao posto de segundo-cabo, nos termos do n.o 7 do artigo 305.o
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de
Agosto, contando a antiguidade desde a data que a cada um se indica,
a partir da qual têm direito às remunerações do novo posto, por
satisfazerem as condições previstas na alínea c) do artigo 60.o do
EMFAR, aprovado por aquele diploma, os militares, em regime de
contrato, a seguir identificados:
Segundo-cabo graduado RC 059 comando (NIM 11516995) Pedro
Miguel Maciel da Silva — antiguidade desde 28 de Novembro de
2005.

