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pelo presente despacho, é exonerado do referido cargo, por ter terminado
a sua comissão de serviço.
O presente despacho produz efeitos desde 7 de fevereiro de 2014.
10 de fevereiro de 2014. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Artur Pina Monteiro, general.
207622613
Despacho n.º 2947/2014
Nos termos do artigo 11.º, n.º 1, alínea q), da Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas, aprovada pela Lei Orgânica
n.º 1-A/2009, de 7 de julho, e do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 234/2009,
de 15 de setembro, nomeio o tenente-coronel de administração militar
Albino Marques Lameiras para o cargo de adjunto administrativo do
meu Gabinete, em substituição do coronel de administração aeronáutica
Guilherme dos Santos Lobão, que, pelo presente despacho, é exonerado,
por ter sido designado para outras funções.
O presente despacho produz efeitos desde 7 de fevereiro de 2014.
10 de fevereiro de 2014. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Artur Pina Monteiro, general.
207622695

MARINHA

9308513 Filipe Alexandre Pedrosa
9308013 Filipe José Guimarães da Silva Santos
que concluíram com aproveitamento o Curso de Formação de Praças
mergulhadores, em 31 de janeiro de 2014, data a partir da qual lhes conta
a respetiva antiguidade de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 68.º
do EMFAR, cessando a graduação em segundo-grumete nos termos
da alínea c) do n.º 1 do artigo 70.º do EMFAR, ficando colocados na
1.ª posição remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro.
Estas praças, uma vez ingressados deverão ser colocados na lista de
antiguidade do seu posto e classe tal como vão ordenados.
12 de fevereiro de 2014. — Por subdelegação do Diretor do Serviço
de Pessoal, o Chefe da Repartição de Efetivos e Registos, Miguel Nuno
Pereira de Matos Machado da Silva, capitão-de-mar-e-guerra.
207621844
FORÇA AÉREA

Direção de Pessoal
Portaria n.º 149/2014
Artigo único

Superintendência dos Serviços do Material
Despacho n.º 2948/2014
No uso da competência orgânica que me é conferida, e nos termos
do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro,
na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro,
subdelego no Diretor do Depósito Pol-NATO — Lisboa, 305272 CMG
EMG RES José Manuel Baptista de Oliveira Braz, competência para
autorizar despesas, com locação e aquisição de bens e serviços e de
empreitadas públicas até ao limite de 10.000,00 Euros, nos termos do
disposto no Despacho n.º 10700/2013, de 19 de agosto, de Sua Exa. o
Vice-Almirante Superintendente dos Serviços do Material;
Subdelego, também, no 305272 CMG EMG RES José Manuel Baptista de Oliveira Braz, competência para certificar com a sua assinatura
digital qualificada todos os documentos obrigatórios para publicação,
sob as regras constantes do Código dos Contratos Públicos e do n.º 3
do artigo 27.º da Portaria n.º 701-G/2008, de 29 de julho, relativos aos
processos de aquisição conduzidos pelo Depósito Pol-NATO — Lisboa.
Delego ainda, nos termos do n.º 2 do artigo 86.º do Código do Procedimento Administrativo, no 305272 CMG EMG RES José Manuel Baptista
de Oliveira Braz, na qualidade Diretor do Depósito Pol-NATO — Lisboa,
competência para acompanhar, fiscalizar e visar, no âmbito da gestão do
Depósito Pol-NATO — Lisboa, todos os atos e procedimentos que haja
a realizar de acordo com os processos desenvolvidos em 1.
Esta delegação de competências produz efeitos a partir de 16 de julho
de 2013, ficando, assim, ratificados, todos os atos entretanto praticados
Diretor do Depósito Pol-NATO — Lisboa que se incluam no âmbito
da mesma.
30 de setembro de 2013. — O Diretor do Abastecimento, José Arnaldo
Teixeira Alves, contra-almirante.
207622143

Superintendência dos Serviços do Pessoal
Despacho n.º 2949/2014
Manda o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo da
alínea d) do n.º 1 do artigo 68.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), e de harmonia com a alínea c) do n.º 1 do artigo 296.º e
alínea c) do artigo 304.º ambos do mesmo estatuto, ingressar na categoria
de praças, no posto de primeiro-grumete da classe de mergulhadores em
Regime de Contrato, os seguintes segundos-grumetes recrutas graduados
em segundos-grumetes:
9308213 David Loureiro dos Santos Alves
9308113 André Pereira Madeira
9308713 Diogo Filipe Teixeira de Jesus
9308413 Bruno Miguel Santos Pereira
9308613 João Silva Granja Delgado
9308313 André dos Santos Oliveira Marques

1 — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial em
seguida mencionado passe à situação de reserva, ao abrigo da alínea b)
do n.º 1 do artigo 152.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, considerando os n.º 2 e
6 do artigo 3 do último diploma, conjugados com a alínea e) do n.º 2
do artigo 84.º da Lei n.º 66-B/2012, e com o Despacho do CEMFA
n.º 36/2013, de 26 de julho:
Quadro de Oficiais TMMEL
TCOR TMMEL ADCN-e 045148-H Carlos Alberto Martins Rodrigues — EMGFA
2 — Conta esta situação desde 31 de dezembro de 2013.
2 de janeiro de 2014. — Por subdelegação do Comandante do Pessoal
da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, o Diretor, José Alberto Fangueiro da Mata, MGEN/PILAV.
207625408
Portaria n.º 150/2014
Artigo único
1 — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial em
seguida mencionado passe à situação de reserva, ao abrigo da alínea b)
do n.º 1 do artigo 152.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, considerando os n.º 2 e
6 do artigo 3 do último diploma, conjugados com a alínea e) do n.º 2
do artigo 84.º da Lei n.º 66-B/2012, e com o Despacho do CEMFA
n.º 36/2013, de 26 de julho:
Quadro de Oficiais TMMEL
TCOR TMMEL Q-e 045143-G José António Lopes da Fonseca — GNS
2 — Conta esta situação desde 31 de dezembro de 2013.
2 de janeiro de 2014. — Por subdelegação do Comandante do Pessoal
da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, o Diretor, José Alberto Fangueiro da Mata, MGEN/PILAV.
207625749
Portaria n.º 151/2014
Artigo único
1 — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial em
seguida mencionado passe à situação de reserva, ao abrigo da alínea b)
do n.º 1 do artigo 152.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas,

