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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 pelos Decretos-Leis n.os 197-A/2003,
de 30 de Agosto, e 166/2005, de 23 de Setembro, tendo em consideração as disposições transitórias previstas no artigo 3.o do último
diploma e a norma interpretativa estatuída no artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 239/2006, de 22 de Dezembro:
Quadro de oficiais TMMT:
CAP TMMT RES-QPfe 007300-J, Fernando Simões, CRMOB.
Conta esta situação desde 24 de Julho de 2007.
Transita para o ARQC desde a mesma data.
24 de Julho de 2007. — Por delegação do Comandante do Pessoal
da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, o Director, Américo Vilarinho Fernandes Alves, MGEN/PILAV.
Portaria n.o 840/2007
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 pelos Decretos-Leis n.os 197-A/2003,
de 30 de Agosto, e 166/2005, de 23 de Setembro, tendo em consideração as disposições transitórias previstas no artigo 3.o do último
diploma e a norma interpretativa estatuída no artigo 2 do Decreto-Lei
n.o 239/2006, de 22 de Dezembro:
Quadro de oficiais TODCI:
CAP TODCI RES-QPfe 032050-B, Paulo Renato Aguiar dos Santos, CRMOB.
Conta esta situação desde 30 de Julho de 2007.
Transita para o ARQC desde a mesma data.
30 de Julho de 2007. — Por delegação do Comandante do Pessoal
da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, o Director, Américo Vilarinho Fernandes Alves, MGEN/PILAV.
Portaria n.o 841/2007
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 Decreto-Lei n.o 166/2005, de 23 de Setembro,
tendo em consideração as disposições transitórias previstas no
artigo 3.o do último diploma e a norma interpretativa estatuída no
artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 239/2006, de 22 de Dezembro:
Quadro de oficiais TPAA:
MAJ TPAA RES-QPfe 034042-B, António Sérgio Santos Correia — CRMOB.
Conta esta situação desde 31 de Julho de 2007.
Transita para o ARQC desde a mesma data.
31 de Julho de 2007. — Por delegação do Comandante de Pessoal,
após delegação do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, o Director,
Américo Vilarinho Fernandes Alves, MGEN/PILAV.

dante do Pessoal da Força Aérea, conforme publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 41, de 27 de Fevereiro de 2007, foi Paulo
Jorge Cardoso da Costa, técnico profissional especialista, da carreira
técnico-profissional de electricidade, do quadro de pessoal civil da
Força Aérea, nomeado, precedendo concurso, na categoria de técnico
profissional especialista principal, da carreira técnico-profissional de
electricidade, do mesmo quadro, ficando exonerado do lugar anterior,
com efeitos reportados à data do despacho de nomeação.
20 de Agosto de 2007. — O Chefe da Repartição, Joaquim Pereira,
tenente-coronel.
Despacho (extracto) n.o 21 367/2007
Por despacho de 20 de Agosto de 2007 do director de Pessoal
da Força Aérea, no uso da subdelegação de competências do comandante do Pessoal da Força Aérea, conforme publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 41, de 27 de Fevereiro de 2007, foi Joaquim
António Calhau Palma, técnico profissional especialista da carreira
técnico-profissional de combustíveis do quadro de pessoal Civil da
Força Aérea, nomeado, precedendo concurso, na categoria de técnico
profissional especialista principal da carreira técnico-profissional de
combustíveis do mesmo quadro, ficando exonerado do lugar anterior
com efeitos reportados à data do despacho de nomeação.
20 de Agosto de 2007. — O Chefe da Repartição, Joaquim Pereira,
tenente-coronel.
Despacho (extracto) n.o 21 368/2007
Por despacho de 20 de Agosto de 2007 do director de pessoal
da Força Aérea, no uso da subdelegação de competências do comandante do pessoal da Força Aérea, conforme publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 41, de 27 de Fevereiro de 2007, foi nomeada,
precedendo concurso, na categoria de técnico especialista de 1.a classe
da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica de anatomia patológica, citológica e tanatológica, do quadro de pessoal civil da Força
Aérea, a técnica especialista da carreira de técnico de diagnóstico
e terapêutica de anatomia patológica, citológica e tanatológica Felizarda da Conceição Canivete Fava, do mesmo quadro, ficando exonerada do lugar anterior, com efeitos reportados à data do despacho
de nomeação.
22 de Agosto de 2007. — O Chefe da Repartição, Joaquim Pereira,
tenente-coronel.
Despacho (extracto) n.o 21 369/2007
Por despacho de 20 de Agosto de 2007 do director de Pessoal
da Força Aérea, no uso da subdelegação de competências do comandante do Pessoal da Força Aérea, conforme publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 41, de 27 de Fevereiro de 2007, foi nomeada,
precedendo concurso, na categoria de técnico principal da carreira
de técnico de diagnóstico e terapêutica de análises clínicas e de saúde
pública, do quadro de pessoal civil da Força Aérea, a técnica de
1.a classe da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica de análises
clínicas e de saúde pública, do mesmo quadro, Carla Marina Correia
de Almeida, ficando exonerada do lugar anterior, com efeitos reportados à data do despacho de nomeação.
22 de Agosto de 2007. — O Chefe da Repartição, Joaquim Pereira,
tenente-coronel.
Despacho (extracto) n.o 21 370/2007

Repartição de Pessoal Civil
Despacho (extracto) n.o 21 365/2007
Por despacho de 20 de Agosto de 2007 do director de Pessoal
da Força Aérea, no uso da subdelegação de competências do comandante do Pessoal da Força Aérea, conforme publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 41, de 27 de Fevereiro de 2007, foi Jerónimo
Ferro Barão, técnico superior de 1.a classe da carreira de técnico
superior de farmácia do quadro de pessoal civil da Força Aérea,
nomeado, precedendo concurso, na categoria de técnico superior principal da carreira de técnico superior de farmácia do mesmo quadro,
ficando exonerado do lugar anterior com efeitos reportados à data
do despacho de nomeação.
20 de Agosto de 2007. — O Chefe da Repartição, Joaquim Pereira,
tenente-coronel.
Despacho (extracto) n.o 21 366/2007
Por despacho de 20 de Agosto de 2007 do director de Pessoal
da Força Aérea, no uso da subdelegação de competências do coman-

Por despacho de 20 de Agosto de 2007 do director de Pessoal
da Força Aérea, no uso da subdelegação de competências do comandante do Pessoal da Força Aérea, conforme publicado no Diário da
República, 2.a Série, n.o 41, de 27 de Fevereiro de 2007, foi nomeado,
precedendo concurso, na categoria de técnico superior de 1.a classe,
da carreira de técnico superior — arquitecto, do quadro de pessoal
civil da Força Aérea, o técnico superior de 2.a classe da carreira
de técnico superior — arquitecto Pedro Lourenço Cruz dos Santos
Costa, ficando exonerado do lugar anterior, com efeitos reportados
à data do despacho de nomeação.
22 de Agosto de 2007. — O Chefe da Repartição, Joaquim Pereira,
tenente-coronel.
Despacho (extracto) n.o 21 371/2007
Por despacho de 20 de Agosto de 2007 do director de pessoal
da Força Aérea, no uso da subdelegação de competências do comandante do pessoal da Força Aérea, conforme publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 41, de 27 de Fevereiro de 2007, foi nomeado,
precedendo concurso, na categoria de operário principal qualificado,

