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Arsenal do Alfeite
Despacho (extracto) n.o 17 135/2007

Por despacho de 28 de Maio de 2007 do Chefe do Estado-Maior
da Armada, João Paulo Santos Silva, operário do nível 4, é demitido
em resultado de processo disciplinar, com efeitos a partir de 20 de
Junho de 2007. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
10 de Julho de 2007. — O Director de Recursos Humanos, Jaime
Batista de Figueiredo.

Superintendência dos Serviços de Pessoal
Direcção do Serviço de Pessoal
Portaria n.o 661/2007
Manda o almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo
do estabelecido na alínea c) do n.o 1 do artigo 68.o, conjugado com
a alínea a) do artigo 304.o, do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas (EMFAR), promover ao posto de aspirante a oficial os cadetes da classe de técnicos superiores navais em regime de contrato
a seguir indicados:
9102407, Susana Alexandra Coelho Duarte;
9102707, João Carlos Monteiro Madeira Rosendo;
9102607, Cátia Sofia dos Santos Martins;
9102507, Fernanda Maria Costa e Costa;
9102207, Teresa Maria Feliciano Roque;
9102307, Vanessa Sofia Correia Abade;
9102907, Ricardo José Simões Borges;
9103007, Hugo Jorge Gomes de Castro;
9102807, Jairson Carlos Indequi;
que concluíram com aproveitamento o curso de formação básica de
oficiais, a contar de 30 de Maio de 2007, data a partir da qual lhes
conta a respectiva antiguidade e lhes são devidos os vencimentos do
novo posto, de acordo com o disposto no n.o 2 do artigo 68.o do
EMFAR.
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 9100807, aspirante da classe de técnicos superiores navais
em regime de contrato Sandra Cristina Pacheco da Silva.
25 de Junho de 2007. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
Portaria n.o 662/2007
Manda o almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo
do estabelecido na alínea c) do n.o 1 do artigo 68.o, conjugado com
a alínea a) do artigo 304.o, do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas (EMFAR), promover ao posto de aspirante a oficial os cadetes da classe de técnicos navais em regime de contrato a seguir
indicados:
9103107, Denis Rafael Mendonça Couto;
9103207, Patrícia Alexandra Batista Ramos;
que concluíram com aproveitamento o curso de formação básica de
oficiais, a contar de 30 de Maio de 2007, data a partir da qual lhes
conta a respectiva antiguidade e lhes são devidos os vencimentos do
novo posto, de acordo com o disposto no n.o 2 do artigo 68.o do
EMFAR.
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 9102007, aspirante da classe de técnicos navais em regime
de contrato Sara Salgueiro Proença.
25 de Junho de 2007. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
Portaria n.o 663/2007
Manda o almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo
da alínea c) do n.o 1 do artigo 68.o do Estatuto dos Militares das
Forças Armadas (EMFAR), promover, por escolha, ao posto de capitão-de-mar-e-guerra, em conformidade com o previsto na alínea a)
do artigo 216.o do EMFAR, o 20081, capitão-de-fragata da classe
de engenheiros de material naval Fernando Jorge Pires (no quadro),
que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, respectivamente, nos artigos 56.o e 227.o do mencionado Estatuto, a

contar de 4 de Junho de 2007, data em que satisfez a alínea e) do
n.o 1 do artigo 217.o do EMFAR, a partir da qual conta a respectiva
antiguidade e lhe são devidos os vencimentos do novo posto, de acordo
com o n.o 2 do artigo 175.o e para efeitos do n.o 2 do artigo 68.o,
ambos do mesmo Estatuto, em consequência da vacatura ocorrida
em 2 de Novembro de 2005, resultante da passagem à situação de
adido ao quadro do 51067, capitão-de-mar-e-guerra da classe de engenheiros de material naval Mário do Carmo Durão, ficando colocado
no 1.o escalão do novo posto.
Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de
antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 387477, capitão-de-mar-e-guerra da classe de engenheiros de material naval António
José Afonso Pires Carocho.
25 de Junho de 2007. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
Portaria n.o 664/2007
Manda o almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo
do estabelecido na alínea c) do n.o 1 do artigo 68.o do Estatuto dos
Militares das Forças Armadas (EMFAR), promover, por diuturnidade,
ao posto de subtenente o aspirante da classe de técnicos superiores
navais em regime de contrato, o 9100406, Rui Pedro Xavier Guerreiro,
que satisfaz as condições gerais de promoção fixadas e previstas no
artigo 299.o, conjugado com o artigo 56.o, e as condições especiais
de promoção fixadas no artigo 305.o do mencionado Estatuto, a contar
de 10 de Fevereiro de 2007, data a partir da qual lhe conta a respectiva
antiguidade e lhe são devidos os vencimentos do novo posto, de acordo
com o disposto no n.o 2 do artigo 68.o do referido Estatuto.
Este oficial, uma vez promovido e tal como vai ordenado, deverá
ser colocado na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda
do 9101106, subtenente da classe de técnicos superiores navais em
regime de contrato Joana Cristina Mano Lucas dos Reis, e à direita
do 9102106, subtenente da classe de técnicos superiores navais em
regime de contrato Afonso Emanuel da Cruz Jordão.
25 de Junho de 2007. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
Portaria n.o 665/2007
Manda o almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo
do estabelecido na alínea c) do n.o 1 do artigo 68.o do Estatuto dos
Militares das Forças Armadas (EMFAR), promover, por diuturnidade,
ao posto de subtenente a aspirante da classe de técnicos superiores
navais em regime de contrato o 9100205, Sofia Maria Mendes Dias,
que satisfaz as condições gerais de promoção fixadas e previstas no
artigo 299.o, conjugado com o artigo 56.o, e as condições especiais
de promoção fixadas no artigo 305.o do mencionado Estatuto, a contar
de 18 de Março de 2006, data a partir da qual lhe conta a respectiva
antiguidade e lhe são devidos os vencimentos do novo posto, de acordo
com o disposto no n.o 2 do artigo 68.o do referido Estatuto.
Este oficial, uma vez promovido e tal como vai ordenado, deverá
ser colocado na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda
do 9100805, subtenente da classe de técnicos superiores navais em
regime de contrato Cátia Sofia Campeão Rosado.
28 de Junho de 2007. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
Portaria n.o 666/2007
Manda o almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo
da alínea c) do n.o 1 do artigo 68.o do Estatuto dos Militares das
Forças Armadas (EMFAR), promover, por escolha, ao posto de capitão-de-mar-e-guerra, em conformidade com o previsto na alínea a)
do artigo 216.o do EMFAR, os capitães-de-fragata da classe de
marinha:
22080, Fernando Jorge Ferreira Seuanes (adido ao quadro);
20480, José Carlos Miguel Picoito (no quadro);
que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção fixadas,
respectivamente, nos artigos 56.o e 227.o do mencionado Estatuto,
a contar de 13 de Abril de 2007, data a partir da qual lhes conta
a respectiva antiguidade e lhes são devidos os vencimentos do novo
posto, de acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 175.o e para
efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo Estatuto, em consequência da vacatura ocorrida nessa data, resultante da passagem
à situação de adido ao quadro do 274769, capitão-de-mar-e-guerra
da classe de marinha Jorge Manuel Lopes da Fonseca, ficando colocados no 1.o escalão do novo posto.

