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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE
Comando de Pessoal da Força Aérea

Despacho n.o 9279/2006 (2.a série). — Subdelegação de competências. — 1 — Ao abrigo da autorização conferida pelo n.o 2 do
despacho n.o 16/04/A do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea,
publicado no Diário da Republica, 2.a série, n.o 28, de 3 de Fevereiro
de 2004, sob o n.o 2347/2004 e de acordo com o n.o 2 do artigo 4.o
do Decreto Regulamentar n.o 51/94, de 3 de Setembro, subdelego
no director de Pessoal da Força Aérea, major-general piloto aviador
(013012-F) Luís Filipe Montes Palma de Figueiredo, as seguintes
competências:
a) No âmbito da administração e gestão do pessoal militar:
1) Colocações de oficiais nos regimes de contrato e de
voluntariado, com excepção das colocações fora do
ramo;
2) Colocações de sargentos, com excepção das colocações
fora do ramo;
3) Promoções, nomeações, graduações e colocações de
pessoal militar em preparação com destino a sargentos
e praças;
4) Promoções, nomeações, graduações e colocações de
praças, com excepção das colocações fora do ramo;
5) Passagem às situações de reforma e reserva, por limite
de idade ou a pedido com mais de 36 anos de serviço,
à excepção de oficiais generais;
6) Processos de amparo;
7) Renovação e cessação de vínculo de militares no regime
de contrato;
8) Concessão de licença registada aos militares no regime
de contrato;
b) No âmbito da administração e gestão de pessoal civil:
1) Ingressos, promoções, colocações e exonerações;
2) Celebração, prorrogação e renovação de contratos;
3) Abertura de concursos de ingresso e acesso e prática
de actos subsequentes.
2 — O presente despacho produz efeitos desde 7 de Março de 2006.
7 de Março de 2006- — O Comandante, João Manuel Mendes de
Oliveira, TGEN/PILAV.

Direcção de Pessoal
Portaria n.o 776/2006 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o militar em seguida mencionado passe
à situação de reforma, nos termos da alínea b) do n.o 1 do artigo 159.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, e pelo artigo 1.o
do Decreto-Lei n.o 166/2005, de 23 de Setembro, tendo em consideração as disposições transitórias salvaguardadas pelo artigo 3.o do
referido Decreto-Lei n.o 166/2005, de 23 de Setembro:
Quadro de oficiais PA-OFI:
MAJ PA-OFI RES-QPfe 014086-E, Jorge Augusto Fraga Martins
Maio — CRMOB.
Conta esta situação desde 1 de Março de 2006.
Transita para o ARQC desde a mesma data.

N.o 81 — 26 de Abril de 2006

Portaria n.o 778/2006 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o militar em seguida mencionado passe
à situação de reforma, nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 159.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, e pelo artigo 1.o
do Decreto-Lei n.o 166/2005, de 23 de Setembro, tendo em consideração as disposições transitórias salvaguardadas pelo artigo 3.o do
referido Decreto-Lei n.o 166/2005, de 23 de Setembro:
Quadro de oficiais TABST:
COR TABST RES-QPfe 000887-H, Augusto Manuel Coimbra do
Amaral — CRMOB.
Conta esta situação desde 12 de Março de 2006.
Transita para o ARQC desde a mesma data.
13 de Março de 2006. — Por delegação do Comandante de Pessoal
da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, o Director, Luís Filipe Montes Palma de Figueiredo,
MGEN/PILAV.
Portaria n.o 779/2006 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o militar em seguida mencionado passe
à situação de reforma, nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 159.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, e pelo artigo 1.o
do Decreto-Lei n.o 166/2005, de 23 de Setembro, tendo em consideração as disposições transitórias salvaguardadas pelo artigo 3.o do
referido Decreto-Lei n.o 166/2005, de 23 de Setembro:
Quadro de oficiais ADMAER:
COR ADMAER RES-QPfe 001003-A, Luís Manuel Alves de
Fraga — CRMOB.
Conta esta situação desde 19 de Março de 2006.
Transita para o ARQC desde a mesma data.
20 de Março de 2006. — Por delegação do Comandante de Pessoal
da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, o Director, Luís Filipe Montes Palma de Figueiredo,
MGEN/PILAV.
Despacho n.o 9280/2006 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o militar em seguida mencionado passe
à situação de reforma, nos termos da alínea b) do n.o 1 do artigo 159.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, e pelo artigo 1.o
do Decreto-Lei n.o 166/2005, de 23 de Setembro, tendo em consideração as disposições transitórias salvaguardadas pelo artigo 3.o do
referido Decreto-Lei n.o 166/2005, de 23 de Setembro:
Quadro de sargentos OPCOM:
SAJ OPCOM RES-QPfe 016831-K, Manuel José Ferreira
Morais — CRMOB.
Conta esta situação desde 1 de Março de 2006.
Transita para o ARQC desde a mesma data.

1 de Março de 2006. — Por delegação do Comandante de Pessoal
da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, o Director Interino, José Carlos Faria Antunes, COR/PILAV.

1 de Março de 2006. — Por delegação do Comandante de Pessoal
da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, o Director Interino, José Carlos Faria Antunes, COR/PILAV.

Portaria n.o 777/2006 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o militar em seguida mencionado passe
à situação de reforma, nos termos da alínea b) do n.o 1 do artigo 159.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, e pelo artigo 1.o
do Decreto-Lei n.o 166/2005, de 23 de Setembro, tendo em consideração as disposições transitórias salvaguardadas pelo artigo 3.o do
referido Decreto-Lei n.o 166/2005, de 23 de Setembro:

Despacho n.o 9281/2006 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o militar em seguida mencionado passe
à situação de reforma, nos termos da alínea b) do n.o 1 do artigo 159.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, e pelo artigo 1.o
do Decreto-Lei n.o 166/2005, de 23 de Setembro, tendo em consideração as disposições transitórias salvaguardadas pelo artigo 3.o do
referido Decreto-Lei n.o 166/2005, de 23 de Setembro:

Quadro de oficiais TODCI:
TCOR TODCI RES-QPfe 005348-B, Avelino José Azevedo Alves
Braga — CRMOB.
Conta esta situação desde 1 de Março de 2006.
Transita para o ARQC desde a mesma data.
1 de Março de 2006. — Por delegação do Comandante de Pessoal
da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, o Director Interino, José Carlos Faria Antunes, COR/PILAV.

Quadro de sargentos BF:
SAJ BF RES-QPfe 017790-D, Adelino Rocha Maciel — CRMOB.
Conta esta situação desde 1 de Março de 2006.
Transita para o ARQC desde a mesma data.
1 de Março de 2006. — Por delegação do Comandante de Pessoal
da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, o Director Interino, José Carlos Faria Antunes, COR/PILAV.

