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3 — Ao nomeado é atribuída a remuneração mensal correspondente 
ao vencimento e despesas de representação fixados para os adjuntos dos 
gabinetes dos membros do Governo, acrescida de subsídio de refeição 
e demais regalias em vigor.

4 — Os subsídios de férias e de Natal a que tiver direito, nos termos 
da lei, terão por base aquela remuneração mensal.

5 — O presente despacho produz efeitos a 10 de Dezembro de 
2009.

30 de Dezembro de 2009. — O Ministro da Defesa Nacional, Augusto 
Ernesto Santos Silva.

202776449 

 Despacho n.º 1010/2010
1 — Ao abrigo do disposto no artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 262/88, 

de 23 de Julho, determino que o assistente operacional José João Simões 
Martins seja afecto ao meu Gabinete, para exercer funções de motorista, 
através de cedência de interesse público, sem suspensão do estatuto de 
origem, sendo a respectiva remuneração paga pelo serviço de origem.

2 — O presente despacho produz efeitos a 29 de Dezembro de 2009.

30 de Dezembro de 2009. — O Ministro da Defesa Nacional, Augusto 
Ernesto Santos Silva.

202776424 

 Despacho n.º 1011/2010
A empresa Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S. A., sociedade 

anónima, com sede na Avenida da Praia Norte, 4900 -350 Viana do 
Castelo, requereu, ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 49/2009, 
de 5 de Agosto, o acesso ao exercício das actividades de comércio e 
de indústria de armamento (bens e tecnologias militares) e autorização 
para registar o seu objecto social.

O projecto de objecto social proposto pela empresa está em confor-
midade com o previsto no artigo 2.º da Lei n.º 49/2009, de 5 de Agosto, 
na medida em que incluiu o comércio e a indústria de armamento (bens 
e tecnologias militares) na sua actividade.

A empresa Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S. A., cumpre os 
requisitos cumulativos para autorização do exercício de comércio e de 
indústria de armamento, previsto no n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 49/2009, 
de 5 de Agosto.

Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 49/2009, de 5 de 
Agosto, autorizo a sociedade Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S. A., 
a incluir no seu objecto social, que a seguir se transcreve, a actividade de 
comércio e de indústria de armamento (bens e tecnologias militares):

«A sociedade tem por objecto a construção e reparação navais, 
bem como o exercício de todas as actividades comerciais e industriais 
com ela conexas e as actividades de indústria e comércio de bens e 
tecnologias militares.»

5 de Janeiro de 2010. — O Ministro da Defesa Nacional, Augusto 
Ernesto Santos Silva.

202776465 

 Despacho n.º 1012/2010
1 — Considerando que os militares na situação de reserva podem 

ser autorizados, excepcionalmente, a prestar serviço efectivo, nomea-
damente na Cruz Vermelha Portuguesa, nos termos do disposto na 
alínea c) do n.º 2 do artigo 155.º do Estatuto dos Militares das Forças 
Armadas, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 236/99, de 25 de Junho, com as 
alterações e rectificações introduzidas pela Declaração de Rectificação 
n.º 10 -BI/99, de 31 de Julho, Lei n.º 25/2000, de 23 de Agosto, Decreto-
-Lei n.º 232/2001, de 25 de Agosto, Decreto -Lei n.º 197 -A/2003, de 
30 de Agosto, Decreto -Lei n.º 70/2005, de 17 de Março, Decreto -Lei 
n.º 166/2005, de 23 de Setembro, e Decreto -Lei n.º 310/2007, de 11 de 
Setembro, Decreto -Lei n.º 330/2007, de 9 de Outubro, Lei n.º 34/2008, 
de 23 de Julho, e Decreto -Lei n.º 59/2009, de 4 de Março, no n.º 9 da 
Portaria n.º 1247/90, de 31 de Dezembro, e no n.º 3 do artigo 50.º do 
Estatuto da Cruz Vermelha Portuguesa, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 281/2007, de 7 de Agosto, é autorizada, a título absolutamente excep-
cional e até 31 de Dezembro de 2009, a prestação de serviço efectivo na 
reserva na Cruz Vermelha Portuguesa do SMOR/ART/RES 15781077, 
José Manuel Raposo Rosinha.

2 — Este despacho produz efeitos a 1 de Agosto de 2009.
5 de Janeiro de 2010. — O Ministro da Defesa Nacional, Augusto 

Ernesto Santos Silva.
202776473 

 Despacho n.º 1013/2010
Nos termos do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 191/71, de 11 de Maio, 

exonero, do cargo de técnico auxiliar de abastecimento SATCOM da 
Estação Ibérica NATO, o 226279 CAB L, Francisco Manuel Marreiros 
da Costa.

O presente despacho produz efeitos a 31 de Outubro de 2009.
5 de Janeiro de 2010. — O Ministro da Defesa Nacional, Augusto 

Ernesto Santos Silva.
202776481 

 Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional

Declaração de rectificação n.º 67/2010
Por ter sido publicado com inexactidão, procede -se à seguinte recti-

ficação do despacho n.º 23390/2009 (2.ª série), publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 207, de 26 de Outubro de 2009:

Onde se lê «o Tenente INF 12818099» deve ler -se «o Tenente INF 
09337199».

26 de Outubro de 2009. — O Director -Geral, Paulo Vizeu Pinheiro.
202778547 

 MARINHA

Superintendência dos Serviços do Pessoal

Direcção do Serviço de Pessoal

Repartição de Militarizados e Civis

Despacho (extracto) n.º 1014/2010
Por despacho de 29 de Dezembro de 2009 do contra -almirante director 

do Serviço de Pessoal, por subdelegação do vice -almirante superinten-
dente dos Serviços do Pessoal:

José Alexandre Sopa Lança Lopes, celebrado contrato de trabalho 
em funções públicas, por tempo indeterminado, por ocorrer alteração da 
situação jurídico -funcional motivada pela mudança de nível, nos termos 
do n.º 3 do artigo 17.º da lei preambular do RCTFP, aprovado pela Lei 
n.º 59/2008, de 11 de Setembro, na categoria de técnico de informática do 
grau 3, nível 2, da carreira de técnico de informática do Mapa de Pessoal 
Civil da Marinha, ficando posicionado no escalão 1, índice 640.

11 de Janeiro de 2010. — O Chefe da Repartição de Militarizados e 
Civis, Emanuel José de Pinto e Lobo, capitão -de -mar -e -guerra.

202778247 

 Despacho (extracto) n.º 1015/2010
Por despacho de 29 de Dezembro de 2009 do contra -almirante director 

do Serviço de Pessoal, por subdelegação do vice -almirante superinten-
dente dos Serviços do Pessoal:

António José Fernandes Pereira, celebrado contrato de trabalho em 
funções públicas, por tempo indeterminado, por ocorrer alteração da 
situação jurídico -funcional motivada pela mudança de nível, nos termos 
do n.º 3 do artigo 17.º da lei preambular do RCTFP, aprovado pela Lei 
n.º 59/2008, de 11 de Setembro, na categoria de técnico de informática do 
grau 2, nível 2, da carreira de técnico de informática do Mapa de Pessoal 
Civil da Marinha, ficando posicionado no escalão 1, índice 520.

11 de Janeiro de 2010. — O Chefe da Repartição de Militarizados e 
Civis, Emanuel José de Pinto e Lobo, Capitão -de -mar -e -guerra.

202777842 

 Repartição de Sargentos e Praças

Despacho n.º 1016/2010
Por despacho de 17 de Dezembro de 2009, por subdelegação do contra-

-almirante Director do Serviço de Pessoal, promovo por antiguidade, ao 
posto de cabo da classe de artilheiros, nos termos do artigo 286.º do Es-
tatuto dos Militares das Forças Armadas (Decreto -Lei n.º 197 -A/2003, de 
30 de Agosto), o 9330302, primeiro -marinheiro A Amândio José Morais 
da Silva (no quadro), a contar de 9 de Setembro de 2008, data a partir 




