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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;
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b) Com empreitadas de obras públicas, até ao montante de
E 150 000, de acordo com o previsto na alínea b) do n.o 1 do artigo 4.o
do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho;
c) Relativos à execução de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados, até ao montante de E 125 000, de acordo com
o previsto na alínea c) do n.o 3 do artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 197/99,
de 8 de Junho.

O nomeado auferirá uma remuneração mensal equivalente à remuneração do seu cargo de origem, a que acresce o montante atribuído
aos adjuntos de gabinete a título de despesas de representação.
Até ao fim do ano de 2007, os encargos decorrentes do presente
despacho são suportados com recurso ao orçamento da Secretaria-Geral do MAI.
O presente despacho produz efeitos desde 1 de Novembro de 2007.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir da presente data.

25 de Outubro de 2007. — O Secretário de Estado Adjunto e da
Administração Interna, José Manuel dos Santos de Magalhães.

2 de Novembro de 2007. — O Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.

Comando de Pessoal da Força Aérea
Direcção de Pessoal
Rectificação n.o 2009/2007
Por ter sido publicado com inexactidão o despacho n.o 21 359/2007,
inserto no Diário da República, 2.a série, n.o 178, de 14 de Setembro
de 2007, a p. 26 926, rectifica-se que onde se lê «Conta esta situação
desde 7 de Junho de 2007» deve ler-se «Conta esta situação desde
1 de Julho de 2007» e onde se lê «11 de Junho de 2007» deve ler-se
«2 de Julho de 2007».
10 de Outubro de 2007. — O Director, Américo Vilarinho Fernandes
Alves,MGEN/PILAV.
Rectificação n.o 2010/2007
Por ter sido publicado com inexactidão o despacho n.o 21 070/2007,
inserto no Diário da República, 2.a série, n.o 176, de 12 de Setembro
de 2007, a p. 26 547, rectifica-se que onde se lê «Por delegação do
Comandante de Pessoal da Força Aérea, após delegação do Chefe
do Estado-Maior da Força Aérea, o Director, Américo Vilarinho Fernandes Alves, MGEN/PILAV» deve ler-se «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.».
10 de Outubro de 2007. — O Director, Américo Vilarinho Fernandes
Alves, MGEN/PILAV.

Secretaria-Geral
Despacho n.o 27 156/2007
Por despacho do Ministro da Administração Interna de 25 de Outubro de 2007, é concedida a medalha de mérito de segurança pública
de 3.a classe ao sargento-ajudante de infantaria n.o 1856046, José
Luís Preto Bartolomeu, da Brigada Fiscal da Guarda Nacional Republicana, nos termos do Decreto-Lei n.o 177/82, de 12 de Maio.
31 de Outubro de 2007. — A Secretária-Geral, Nelza Vargas
Florêncio.
Despacho n.o 27 157/2007
Por despacho do Ministro da Administração Interna de 25 de Outubro de 2007, é concedida a medalha de mérito de segurança pública
de 3.a classe ao sargento-chefe de infantaria n.o 1810134, Francisco
Manuel Moreira Diego, da Brigada Territorial n.o 2 da Guarda Nacional Republicana, nos termos do Decreto-Lei n.o 177/82, de 12 de
Maio.
31 de Outubro de 2007. — A Secretária-Geral, Nelza Vargas
Florêncio.
Despacho n.o 27 158/2007
Por despacho do Ministro da Administração Interna de 25 de Outubro de 2007, é concedida a medalha de prata de serviços distintos
ao major de infantaria n.o 1900445, António José Pereira Leal, da
Brigada de Trânsito da Guarda Nacional Republicana, nos termos
do Decreto-Lei n.o 177/82, de 12 de Maio.
31 de Outubro de 2007. — A Secretária-Geral, Nelza Vargas
Florêncio.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Gabinete do Ministro
Despacho n.o 27 154/2007
Ao abrigo do disposto nos artigos 2.o e 6.o do Decreto-Lei n.o 262/88,
de 23 de Julho, nomeio para prestar funções de assessoria jurídica
no meu Gabinete a mestra em Direito Alice Maria Pereira Teixeira
Mendes Feiteira.
A nomeada é equiparada a adjunto para efeitos retributivos, auferindo os correspondentes subsídios de férias, de Natal e de refeição,
bem como os demais direitos e regalias inerentes ao exercício de
funções nos gabinetes ministeriais, incluindo despesas de representação.
Nos termos e para os efeitos previstos na alínea a) do n.o 2 do
artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 196/93, de 27 de Maio, a nomeada fica
expressamente autorizada a exercer funções docentes em instituições
de ensino superior.
A presente nomeação produz efeitos desde 12 de Novembro de
2007.
6 de Novembro de 2007. — O Ministro da Administração Interna,
Rui Carlos Pereira.

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
e da Administração Interna
Despacho n.o 27 155/2007
Nos termos n.o 3 do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de
Julho, obtida a anuência do Estado-Maior da Força Aérea, nomeio
o coronel TINF Carlos Manuel das Neves Lourenço, para o exercício
de funções de assessoria técnica no meu Gabinete na área da sua
especialidade.

Despacho n.o 27 159/2007
Por despacho do Ministro da Administração Interna de 25 de Outubro de 2007, é concedida a medalha de prata de serviços distintos
ao tenente-coronel de infantaria n.o 1840017, Eduardo Augusto Rodrigues de Seixas, da Brigada Territorial n.o 4 da Guarda Nacional Republicana, nos termos do Decreto-Lei n.o 177/82, de 12 de Maio.
31 de Outubro de 2007. — A Secretária-Geral, Nelza Vargas
Florêncio.
Despacho n.o 27 160/2007
Por despacho do Ministro da Administração Interna de 25 de Outubro de 2007, é concedida a medalha de prata de serviços distintos
ao tenente-coronel de cavalaria n.o 1850014, Rogério Manuel Gomes
Corte Real Figueiredo, da Brigada de Trânsito da Guarda Nacional
Republicana, nos termos do Decreto-Lei n.o 177/82, de 12 de Maio.
31 de Outubro de 2007. — A Secretária-Geral, Nelza Vargas
Florêncio.
Despacho n.o 27 161/2007
Por despacho do Ministro da Administração Interna de 25 de Outubro de 2007, é concedida a medalha de prata de serviços distintos
ao tenente-coronel de infantaria n.o 1816420, Herculano Emídio Fernandes Amado, da Brigada de Trânsito da Guarda Nacional Republicana, nos termos do Decreto-Lei n.o 177/82, de 12 de Maio.
31 de Outubro de 2007. — A Secretária-Geral, Nelza Vargas
Florêncio.
Despacho n.o 27 162/2007
Por despacho do Ministro da Administração Interna de 25 de Outubro de 2007, é concedida a medalha de mérito de segurança pública
de 1.a classe ao major de cavalaria n.o 1870017, Nuno João Rodrigues,

