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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Gabinete do Ministro
Despacho n.o 23 510/2005 (2.a série). — 1 — Ao abrigo das disposições conjugadas constantes dos artigos 35.o a 40.o do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 442/91,
de 15 de Novembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.o 6/96,
de 31 de Janeiro, e do n.o 2 do artigo 29.o do Estatuto do Pessoal
da Polícia Marítima, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 248/95, de 21
de Setembro, delego no comandante-geral da Polícia Marítima, vice-almirante Luís da Franca de Medeiros Alves, a competência para
autorizar a passagem à pré-aposentação do pessoal da Polícia Marítima, nos termos do n.o 1 do referido artigo 29.o
2 — O presente despacho entra em vigor na data da sua publicação.
24 de Outubro de 2005. — O Ministro da Defesa Nacional, Luís
Filipe Marques Amado.

N.o 220 — 16 de Novembro de 2005

Novembro de 2005, de harmonia com os n.os 2 e 3 do artigo 28.o
da Lei n.o 29/82, de 11 de Dezembro, alterada pela Lei n.o 18/95,
de 13 de Julho, contando a sua antiguidade desde 11 de Outubro
de 2005, nos termos do n.o 4 do artigo 214.o do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas, data a partir da qual lhe é devido o respectivo
vencimento nos termos do n.o 2 do artigo 68.o do referido Estatuto,
ficando colocado no 1.o escalão do novo posto, ocupando a vacatura
resultante da passagem à situação de adido ao quadro do contra-almirante da classe de marinha Álvaro Sabino Guerreiro.
Este oficial uma vez promovido deverá ser colocado na lista de
antiguidade do seu posto e classe à esquerda do contra-almirante
da classe de marinha João da Cruz de Carvalho Abreu.
3 de Novembro de 2005. — O Chefe do Gabinete, José Conde Baguinho, contra-almirante.
EXÉRCITO

Comando da Logística

MARINHA

Direcção dos Serviços de Saúde
Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada
o

Deliberação n. 1490/2005:
Rui Cardoso de Telles Palhinha (adido ao quadro) e Fernando Manuel
de Oliveira Vargas de Matos (no quadro), contra-almirantes da
classe de marinha — promovidos ao posto de vice-almirante, conforme deliberação do Conselho de Chefes de Estado-Maior em
sua reunião de 11 de Outubro de 2005, confirmada pelo Conselho
Superior de Defesa Nacional em 3 de Novembro de 2005, de harmonia com os n.os 2 e 3 do artigo 28.o da Lei n.o 29/82, de 11
de Dezembro, alterada pela Lei n.o 18/95, de 13 de Julho, contando
a antiguidade desde 11 de Outubro de 2005, nos termos do n.o 4
do artigo 214.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas,
data a partir da qual lhes são devidos os respectivos vencimentos
nos termos do n.o 2 do artigo 68.o do referido Estatuto, ficando
colocados no 1.o escalão do novo posto, ocupando a vacatura resultante da passagem à situação de adido ao quadro do vice-almirante
da classe de marinha António Carlos Rebelo Duarte.
Estes oficiais, uma vez promovidos, e tal como vão ordenados,
deverão ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe
à esquerda do vice-almirante da classe de marinha Manuel Raúl Ferreira Pires.
3 de Novembro de 2005. — O Chefe do Gabinete, José Conde Baguinho, contra-almirante.
Deliberação n.o 1491/2005:
José Manuel Penteado e Silva Carreira (adido ao quadro) e João
da Cruz de Carvalho Abreu (no quadro), capitães-de-mar-e-guerra
da classe de marinha — promovidos ao posto de contra-almirante,
conforme deliberação do Conselho de Chefes de Estado-Maior em
sua reunião de 11 de Outubro de 2005, confirmada pelo Conselho
Superior de Defesa Nacional em 3 de Novembro de 2005, de harmonia com os n.os 2 e 3 do artigo 28.o da Lei n.o 29/82, de 11
de Dezembro, alterada pela Lei n.o 18/95, de 13 de Julho, contando
a sua antiguidade desde 11 de Outubro de 2005, nos termos do
n.o 4 do artigo 214.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas,
data a partir da qual lhes são devidos os respectivos vencimentos
nos termos do n.o 2 do artigo 68.o do referido Estatuto, ficando
colocados no 1.o escalão do novo posto, ocupando a vacatura resultante da promoção ao posto imediato do contra-almirante da classe
de marinha Fernando Manuel de Oliveira Vargas de Matos.
Estes oficiais uma vez promovidos, e tal como vão ordenados, deverão ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe à
esquerda do contra-almirante da classe de marinha Francisco Manuel
Saldanha Junceiro.
3 de Novembro de 2005. — O Chefe do Gabinete, José Conde Baguinho, contra-almirante.
Deliberação n.o 1492/2005:
Fernando Delfim Guimarães Tavares de Almeida, capitão-de-mar-e-guerra da classe de marinha (no quadro) — promovido ao posto
de contra-almirante, conforme deliberação do Conselho de Chefes
de Estado-Maior em sua reunião de 11 de Outubro de 2005, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional em 3 de

Despacho n.o 23 511/2005 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
no artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho, conjugado
com o n.o 2 do despacho de 6 de Outubro de 2005 do general QMG,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 209, de 31 de Outubro
de 2005, subdelego no subdirector dos Serviços de Saúde, coronel
médico NIM 00270375, Carlos Manuel Pinto Veiga Lopes, a competência para autorizar, até E 24 939,90, despesas com locação e aquisição de bens e serviços.
Este despacho produz efeitos desde 20 de Setembro de 2005, ficando
por este meio ratificados todos os actos entretanto praticados.
2 de Novembro de 2005. — O Director, Jorge Duro Mateus Cardoso,
major general.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
Direcção Regional da Economia do Algarve
Aviso n.o 10 207/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 31
de Outubro de 2005:
Maria Armanda Rodrigues Nobre, Maria João Mendes de Almeida
Nabo, Ana Margarida Gago Pontes de Brito Lima Sampaio Ramos,
Rui da Graça Pereira, Vera Cristina Conceição dos Santos Parreira
e Maria João Martins Cirilo Mendonça dos Santos, técnicos superiores de 1.a classe, 2.o escalão — promovidos, precedendo concurso, para a categoria imediata de técnico superior principal
(1.o escalão, índice 510), de nomeação definitiva, do quadro de
pessoal da ex-Direcção Regional do Algarve, do Ministério da Economia, actual Direcção Regional da Economia do Algarve, do
Ministério da Economia e da Inovação, após confirmação de cabimento orçamental pela 9.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento. As nomeações produzem efeitos a partir da data da aceitação, considerando-se exonerados das categorias anteriores a partir
daquela data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
31 de Outubro de 2005. — O Director Regional, Francisco José
Mendonça Pinto.
Aviso n.o 10 208/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 31
de Outubro de 2005:
Vítor Luís do Carmo Tomé, técnico de informática do grau 1, nível
3, 2.o escalão — promovido, precedendo concurso, para a categoria
imediata de técnico de informática do grau 2, nível 1 (1.o escalão,
índice 470), de nomeação definitiva, do quadro de pessoal da ex-Direcção Regional do Algarve, do Ministério da Economia, actual
Direcção Regional da Economia do Algarve, do Ministério da Economia e da Inovação, após confirmação de cabimento orçamental
pela 9.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento. A nomeação
produz efeitos a partir da data da aceitação, considerando-se exonerado da categoria anterior a partir daquela data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
31 de Outubro de 2005. — O Director Regional, Francisco José
Mendonça Pinto.

