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N.o 131 — 10 de Julho de 2006

Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional
Despacho n.o 14 538/2006
1 — No uso das competências delegadas pelo despacho
n.o 16 327/2005, de 12 de Julho, do Secretário de Estado da Defesa
Nacional e dos Assuntos do Mar, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 143, de 27 de Julho de 2005, e nos termos do artigo 4.o
do estatuto dos militares em acções de cooperação técnico-militar
concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 238/96, de 13 de Dezembro, nomeio por um período de seis meses
o 787378, 1SAR FZ António Augusto de Oliveira Rodrigues, para
desempenhar funções de assessoria técnica no âmbito do projecto
n.o 3, «Guarda costeira e unidade de fuzileiros navais», inscrito no
Programa Quadro da Cooperação Técnico-Militar com a República
de Cabo Verde.
2 — De acordo com o n.o 5.o da portaria n.o 87/99 (2.a série), de
30 de Dezembro de 1998, publicada no Diário da República, 2.a série,
de 28 de Janeiro de 1999, o militar nomeado irá desempenhar funções
em país da classe B.
22 de Junho de 2006. — O Director-Geral, Luís Evangelista Esteves
Araújo, tenente-general.
MARINHA

Superintendência dos Serviços de Pessoal
Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Sargentos e Praças
Despacho n.o 14 539/2006
Por subdelegação do vice-almirante superintendente dos Serviços
de Pessoal, promovo por antiguidade ao posto de cabo da classe de
fuzileiros, ao abrigo do artigo 286.o e do n.o 3 do artigo 62.o do
Estatuto dos Militares das Forças Armadas (Decreto-Lei
n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto), ficando supranumerário ao quadro
de acordo com a alínea c) do n.o 2 do artigo 174.o do mesmo Estatuto,
o 9807797, primeiro-marinheiro FZ Ricardo Afonso Henriques
Gouveia.
Promovido a contar de 30 de Setembro de 2005, data a partir da
qual conta a respectiva antiguidade e lhe 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.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 9805097,
cabo FZ Ivo Miguel Branquinho Chaparro, e à direita do 9805895,
cabo FZ Manuel Ricardo Martins Figueiredo Oliveira.
22 de Junho de 2006. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
EXÉRCITO

Comando do Pessoal
Direcção de Administração e Mobilização do Pessoal
Repartição de Pessoal Civil

especialista do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Transportes
Terrestres e Fluviais do Ministério das Obras Públicas, Transportes
e Comunicações, foi transferida para lugar da mesma categoria e
carreira do quadro de pessoal civil do Exército (QPCE), ficando colocada na Direcção de Administração e Mobilização do Pessoal
(DAMP). (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Junho de 2006. — O Chefe da Repartição, António José dos
Santos Matias, COR ENG.
Despacho (extracto) n.o 14 541/2006
Por despacho de 12 de Junho de 2006 do chefe da Repartição
de Pessoal Civil, proferido no uso de competência subdelegada, Anabela Breia Lopes, auxiliar de acção educativa do quadro de pessoal
da Escola Secundária de Alcochete, foi nomeada definitivamente na
carreira e categoria de assistente administrativo do quadro de pessoal
civil do Exército (QPCE), nos termos do n.o 3 do artigo 6.o do
Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, ficando colocada no
Depósito Geral de Material do Exército (DGME), sendo os efeitos
reportados a 19 de Setembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
22 de Junho de 2006. — O Chefe da Repartição, António José dos
Santos Matias, COR ENG.
Despacho (extracto) n.o 14 542/2006
Por despacho de 19 de Junho de 2006 do chefe da Repartição
de Pessoal Civil/DAMP/Exército Português, proferido no uso de competência subdelegada e após anuência do director-geral dos Transportes Terrestres e Fluviais, Ana Paula da Ascenção Fernandes Sousa
Aguiar, assistente administrativa principal do quadro de pessoal da
Direcção-Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais, foi transferida
para o quadro de pessoal civil do Exército (QPCE), ficando colocada
no Grupo de Aviação Ligeira do Exército (GALE). (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Junho de 2006. — O Chefe da Repartição, António José dos
Santos Matias, COR ENG.
Despacho (extracto) n.o 14 543/2006
Por meu despacho de 19 de Junho de 2006, proferido no uso de
competência subdelegada e após anuência do conselho de administração do Hospital de D. Estefânia, Anabela Francisco Magalhães
Paixão, telefonista do quadro de pessoal do Hospital de D. Estefânia,
foi transferida para o quadro de pessoal civil do Exército (QPCE),
ficando colocada na Direcção de Serviços de Finanças (DSF). Tem
o direito ao vencimento correspondente ao escalão 3, índice 151.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Junho de 2006. — O Chefe da Repartição, António José dos
Santos Matias, COR ENG.
Despacho (extracto) n.o 14 544/2006
Por despacho de 22 de Dezembro de 2005 do Secretário de Estado
da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, Luís Filipe Cardoso
Martins da Assunção, professor do ensino básico e secundário, foi
contratado por contrato administrativo de serviço docente para o ano
lectivo 2005-2006, no Colégio Militar. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
22 de Junho de 2006. — O Chefe da Repartição, António José dos
Santos Matias, COR ENG.
Despacho (extracto) n.o 14 545/2006

Foi rescindido, por mútuo acordo, o contrato administrativo de
serviço docente como professor do ensino básico e secundário de
Miguel José Neumann Viegas Gonçalves, docente do Instituto Militar
dos Pupilos do Exército, com efeitos a partir de 30 de Junho de
2005, sendo nesta data nomeado por tempo indeterminado, precedendo concurso, no mesmo estabelecimento de ensino.

Por despacho de 22 de Junho de 2006 do tenente-general vice-chefe
do Estado Maior do Exército, proferido no uso de competência delegada, Augusto Nascimento Ferreira Carvalho, enfermeiro graduado
da carreira de enfermagem pertencente ao quadro de pessoal civil
do Exército, a exercer funções em regime de tempo completo, trinta
e cinco horas semanais, no Hospital Militar Regional n.o 1, foi exonerado a seu pedido, a partir de 1 de Julho de 2006. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

22 de Junho de 2006. — O Chefe da Repartição, António José dos
Santos Matias, COR ENG.

27 de Junho de 2006. — O Chefe da Repartição, António José dos
Santos Matias, COR ENG.

Despacho (extracto) n.o 14 540/2006

Repartição de Pessoal Militar não Permanente

Por despacho de 12 de Junho de 2006 do chefe da Repartição
de Pessoal Civil, proferido no uso de competência subdelegada e
após anuência do director-geral dos Transportes Terrestres e Fluviais,
Sónia Maria Jesus Duarte Nunes Mateus, assistente administrativa

Despacho n.o 14 546/2006

Aviso (extracto) n.o 7708/2006

Por despacho de 31 de Maio de 2006 do chefe da RPMNP/DAMP,
por subsubdelegação do MGEN DAMP, após subdelegação do TGEN

