N.o 223 — 21 de Novembro de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Aviso n.o 10 311/2005 (2.a série). — De harmonia com o disposto
no artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 1/94, de 4 de Janeiro, dá-se conhecimento público aos portadores interessados de que a taxa média
a vigorar no mês de Novembro de 2005 é de 1,368 41 %, a qual multiplicada pelo factor 1,10 é de 1,505 25 %.
27 de Outubro de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração,
Pontes Correia.
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N.os 1647, Joaquim Inês Lopes, e 1988, António João Duarte Oliveira,
empregados administrativos principais do nível 4 — promovidos a
técnicos auxiliares administrativos do nível 3.
os
N. 3586, Luís Fernando Oliveira Pinto, e 4156, João Manuel Sousa
Varela, empregados administrativos principais do nível 3 — promovidos a técnicos auxiliares administrativos do nível 2.
15 de Março de 2005:
o

Instituto de Informática
Aviso n.o 10 312/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do conselho de direcção de 25 de Outubro de 2005:
Licenciado João Manuel Silveiro Gomes — provido em comissão de
serviço extraordinária, pelo período de seis meses, na categoria
de especialista de informática do grau 1, nível 2, deste Instituto,
para possível reclassificação, de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro. (Não carece de visto ou
declaração de conformidade do Tribunal de Contas.)
27 de Outubro de 2005. — A Directora de Serviços de Recursos
Humanos, Luísa Maria Pinheiro Almeida Fernandes.

N. 3431, Adalberto Manuel Correia Gomes, empregado administrativo principal do nível 3 — promovido a técnico auxiliar administrativo do nível 2.
19 de Abril de 2005:
N.o 3628, José António Ferreira Dias, empregado administrativo do
nível 3 — promovido a empregado administrativo principal do
nível 1.
5 de Julho de 2005:
N.o 9371, Lucília Maria Santos Sequeira, empregada administrativa
principal do nível 3 — promovida a técnica auxiliar administrativa
do nível 2.
6 de Julho de 2005:

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Direcção-Geral de Infra-Estruturas
o

Rectificação n. 1880/2005. — Por ter sido publicado com incorrecção o louvor n.o 1398/2005, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 211, de 3 de Novembro de 2005, rectifica-se que onde
se lê «Louvo o tenente-coronel ENGEL 039634-G, João António
Matos Silvares de Carvalho,» deve ler-se «Louvo o tenente-coronel
ENGEL 039634-G, João António Silvares de Matos Carvalho,».
3 de Novembro de 2005. — O Director-Geral, Bernardo Xavier
Alabaça.
MARINHA

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada
Deliberação n.o 1502/2005:
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, graduado em vice-almirante
(adido ao quadro), e José Augusto de Brito (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 e ocupando a vacatura resultante da passagem à situação de adido ao quadro do
vice-almirante da classe de marinha Manuel Raul Ferreira Pires.
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 Fernando Manuel
Vargas de Matos.
3 de Novembro de 2005. — O Chefe do Gabinete, José Conde Baguinho, contra-almirante.

Arsenal do Alfeite
o

Aviso n. 10 313/2005 (2.a série). — Faz-se pública a relação
nominativa do pessoal nomeado do Arsenal do Alfeite (promoções
do pessoal administrativo), elaborada nos termos da alínea a) do n.o 4.o
da Portaria n.o 1227/91, de 31 de Dezembro, aprovada por despacho
do administrador do Arsenal do Alfeite de 28 de Outubro de 2005,
para vigorar a partir das datas que se indicam:
1 de Janeiro de 2005:
N.o 3345, Jorge Manuel Fernandes Ferreira, empregado administrativo
do nível 3 — promovido a empregado administrativo principal do
nível 1.

N.o 0310, Geraldino Francisco Penim Marques, empregado administrativo principal do nível 4 — promovido a técnico auxiliar administrativo do nível 3.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
2 de Novembro de 2005. — O Director de Recursos Humanos, Jaime
B. Figueiredo.
Aviso n.o 10 314/2005 (2.a série). — Faz-se pública a relação
nominativa do pessoal nomeado do Arsenal do Alfeite (promoções
do pessoal técnico profissional), elaborada nos termos da alínea a)
do n.o 4.o da Portaria n.o 1227/91, de 31 de Dezembro, aprovada
por despacho do administrador do Arsenal do Alfeite de 28 de Outubro de 2005, para vigorar a partir das datas que se indicam:
1 de Janeiro de 2005:
N.os 9303, Fernando Luís Santos André, e 9336, Óscar Henriques,
técnicos industriais do nível 5 — promovidos a técnicos industriais
principais do nível 3.
15 de Fevereiro de 2005:
N.o 8490, Dina Jesus Gamito Canhão, técnica administrativa do
nível 5 — promovida a técnica administrativa principal do nível 3.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
2 de Novembro de 2005. — O Director de Recursos Humanos, Jaime
B. Figueiredo.
Aviso n.o 10 315/2005 (2.a série). — Faz-se pública a relação
nominativa do pessoal nomeado do Arsenal do Alfeite (promoções
do pessoal técnico bacharel), elaborada nos termos da alínea a) do
n.o 4.o da Portaria n.o 1227/91, de 31 de Dezembro, aprovada por
despacho do administrador do Arsenal do Alfeite de 28 de Outubro
de 2005, para vigorar a partir de 2 de Agosto de 2005:
N.o 35, José Manuel Vieira Domingos, técnico bacharel principal do
nível 2 — promovido a técnico bacharel especialista do nível 1.
N.o 9335, António Emílio Lopes Fernandes, técnico bacharel especialista do nível 3 — promovido a técnico bacharel especialista principal do nível 1.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
2 de Novembro de 2005. — O Director de Recursos Humanos, Jaime
B. Figueiredo.
Aviso n.o 10 316/2005 (2.a série). — Faz-se pública a relação
nominativa do pessoal nomeado do Arsenal do Alfeite (promoções
do pessoal técnico licenciado), elaborada nos termos da alínea a)
do n.o 4.o da Portaria n.o 1227/91, de 31 de Dezembro, aprovada
por despacho do administrador do Arsenal do Alfeite de 28 de Outubro de 2005, para vigorar a partir das datas que se indicam:
Em 31 de Março de 2005:
N.o 9447, Ana Alexandra Sales Grade Reis Rodrigues, técnica licenciada principal do nível 1 — promovida a técnica licenciada especialista do nível 1.

