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Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela passagem à situação de adido em comissão normal do SCH MMA
018644-K, Joaquim Miguel Judas Pinto, verificada em 8 de Agosto
de 2007.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 8 de Agosto
de 2007.
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.
10 de Outubro de 2007. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, o Comandante, Victor Manuel Lourenço Morato,
TGEN/PILAV.
Despacho n.o 27 147/2007
Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o sargento
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 262.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 c) do n.o 1 e no n.o 2 do artigo 263.o e no n.o 4 do artigo 279.o
do mesmo Estatuto:
Quadro de sargentos MMA:
Sargento-chefe:
SAJ MMA Q 041958-D, Fernando Maria Silvestre, DMA.

b) A autorização e a emissão dos meios de pagamento referidos
no n.o 1 do artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 155/92, de 28 de Julho.
2 — O presente despacho produz efeitos desde 25 de Julho de 2007,
ficando deste modo ratificados todos os actos entretanto praticados
que se incluam no âmbito desta delegação de competências.
15 de Outubro de 2007. — O Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.
Despacho n.o 27 150/2007
Delegação de competências no comandante da Base do Lumiar
1 — Ao abrigo do n.o 3 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 51/93,
de 26 de Fevereiro (LOFA), delego no comandante da Base do
Lumiar, COR/NAV 002083-E, José Armindo Carneiro Miguel, competência para:
a) Cobrar receitas e assinar a documentação relativa à execução
da gestão financeira da Base do Lumiar;
b) A autorização e a emissão dos meios de pagamento referidos
no n.o 1 do artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 155/92, de 28 de Julho.
2 — O presente despacho produz efeitos desde 25 de Julho de 2007,
ficando deste modo ratificados todos os actos entretanto praticados
que se incluam no âmbito desta delegação de competências.
15 de Outubro de 2007. — O Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.
Despacho n.o 27 151/2007
Delegação de competências no comandante da Base Aérea n.o 6

Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela passagem à situação de adido em comissão normal do SCH MMA
033668-J, Francisco José Ribeiro Lima, verificada em 8 de Agosto
de 2007.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 8 de Agosto
de 2007.
Fica colocado na respectiva lista de antiguidade à esquerda do
SCH MMA 037610-J, José António de Oliveira Azenha Filipe.
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.
10 de Outubro de 2007. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, o Comandante, Victor Manuel Lourenço Morato,
TGEN/PILAV.
Despacho n.o 27 148/2007
Delegação de competências no comandante do Campo
de Tiro de Alcochete
1 — Ao abrigo do n.o 3 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 51/93,
de 26 de Fevereiro (LOFA), delego no comandante do Campo de
Tiro de Alcochete, COR/TMAEQ 032126-F, Vítor Manuel Rebelo
Caria, competência para:
a) Cobrar receitas e assinar a documentação relativa à execução
da gestão financeira do Campo de Tiro de Alcochete;
b) A autorização e a emissão dos meios de pagamento referidos
no n.o 1 do artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 155/92, de 28 de Julho.
2 — O presente despacho produz efeitos desde 25 de Julho de 2007,
ficando deste modo ratificados todos os actos entretanto praticados
que se incluam no âmbito desta delegação de competências.
15 de Outubro de 2007. — O Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.
Despacho n.o 27 149/2007
Delegação de competências no comandante do Depósito Geral
de Material da Força Aérea
1 — Ao abrigo do n.o 3 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 51/93,
de 26 de Fevereiro (LOFA), delego no comandante do Depósito Geral
de Material da Força Aérea, COR/ADMAER 032211-D, Raul Amadeu Milhais Carvalho, competência para:
a) Cobrar receitas e assinar a documentação relativa à execução
da gestão financeira do Depósito Geral de Material da Força Aérea;

1 — Ao abrigo do n.o 3 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 51/93,
de 26 de Fevereiro (LOFA), delego no comandante da Base Aérea
n.o 6, COR/PILAV 032205, Valdemar Oliveira Cabral, competência
para:
a) Cobrar receitas e assinar a documentação relativa à execução
da gestão financeira da Base Aérea n.o 6;
b) A autorização e a emissão dos meios de pagamento referidos
no n.o 1 do artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 155/92, de 28 de Julho.
2 — O presente despacho produz efeitos desde 25 de Julho de 2007,
ficando deste modo ratificados todos os actos entretanto praticados
que se incluam no âmbito desta delegação de competências.
15 de Outubro de 2007. — O Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.
Despacho n.o 27 152/2007
Delegação de competências no comandante do Centro
de Formação Militar e Técnica da Força Aérea
1 — Ao abrigo do n.o 3 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 51/93,
de 26 de Fevereiro (LOFA), delego no comandante do Centro de
Formação Militar e Técnica da Força Aérea, COR/PILAV 035185-H,
Vítor Manuel Alves Francisco, competência para:
a) Cobrar receitas e assinar a documentação relativa à execução
da gestão financeira do Centro de Formação Militar e Técnica da
Força Aérea;
b) A autorização e a emissão dos meios de pagamento referidos
no n.o 1 do artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 155/92, de 28 de Julho.
2 — O presente despacho produz efeitos desde 25 de Julho de 2007,
ficando deste modo ratificados todos os actos entretanto praticados
que se incluam no âmbito desta delegação de competências.
15 de Outubro de 2007. — O Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.
Despacho n.o 27 153/2007
Subdelegação de competências no director de Finanças da Força Aérea
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.o 4 do
despacho do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da
República, 2.a série, de 22 de Janeiro de 2007, sob o n.o 1063/2007,
subdelego no director de Finanças da Força Aérea (DFFA),
MGEN/ADMAER 018504-D, Fausto Reduto Paula, a competência
para autorizar as seguintes despesas:
a) Com locação e aquisição de bens e serviços, até ao montante
de E 150 000, de acordo com o previsto na alínea c) do n.o 1 do
artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho;

