N.o 84 — 2 de Maio de 2006

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Despacho n.o 9594/2006 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o sargento em seguida mencionado
seja promovido ao posto que lhe vai indicado, nos termos do n.o 1
do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 262.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, por satisfazer as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o, na alínea c)
do n.o 1 e no n.o 2 do artigo 263.o e no n.o 4 do artigo 279.o do
mesmo Estatuto:
Quadro de sargentos MMA:
Sargento-chefe:
SAJ MMA Q 033775-H, Fernando José Figueiredo Pires Pombo,
BA 6.
Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela passagem à situação de reserva do SCH MMA 029457-J, Luís Fernando
Vieira Ferreira, verificada em 31 de Dezembro de 2005.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 31 de Dezembro de 2005.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99, de
18 de Agosto.
3 de Janeiro de 2006. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, o Comandante, João Manuel Mendes de Oliveira,
TGEN/PILAV.
Despacho n.o 9595/2006 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o sargento em seguida mencionado
seja promovido ao posto que lhe vai indicado, nos termos do n.o 1
do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 262.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, por satisfazer as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o, na alínea c)
do n.o 1 e no n.o 2 do artigo 263.o e no n.o 4 do artigo 279.o do
mesmo Estatuto:
Quadro de sargentos OPCOM:
Sargento-chefe:
SAJ OPCOM Q 041885-E, Fernando Ferreira Miranda, AM 1.
Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela passagem à situação de adido em comissão normal do
SCH OPCOM 037707-E, António Manuel Cardoso Peres, verificada
em 9 de Janeiro de 2006.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 9 de Janeiro
de 2006.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99, de
18 de Agosto.
11 de Janeiro de 2006. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, o Comandante, João Manuel Mendes de Oliveira,
TGEN/PILAV.
Despacho n.o 9596/2006 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o sargento em seguida mencionado
seja promovido ao posto que lhe vai indicado, nos termos do n.o 1
do artigo 183.o e da alínea c) do artigo 262.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, por satisfazer as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o, na alínea b)
do n.o 1 do artigo 263.o e no n.o 3 do artigo 279.o do mesmo Estatuto:
Quadro de sargentos OPCOM:
Sargento-ajudante:
1SAR OPCOM Q 064978-D, Jorge Manuel Bernardino, BA 6.
Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela promoção ao posto imediato do SAJ OPCOM 041885-E, Fernando Ferreira Miranda, verificada em 9 de Janeiro de 2006.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 9 de Janeiro
de 2006.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99, de
18 de Agosto, tendo direito a cinco pontos de diferencial ao abrigo
da conjugação dos n.os 2, 3 e 4 do mesmo artigo.
12 de Janeiro de 2006. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, o Comandante, João Manuel Mendes de Oliveira,
TGEN/PILAV.
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Despacho n.o 9597/2006 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que os sargentos em seguida mencionados
sejam promovidos ao posto que lhes vai indicado, nos termos do
n.o 1 do artigo 183.o e da alínea a) do artigo 262.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, por satisfazerem as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o, na alínea d)
do n.o 1 e no n.o 2 do artigo 263.o e no n.o 5 do artigo 279.o do
mesmo Estatuto:
Quadro de sargentos MARME:
Sargento-mor:
SCH MARME ADCN 013386-J, Manuel Maria Pacheco da Silva,
EMGFA.
SCH MARME ADCN 017266-K, José Faustino da Silva Álvaro,
CASE.
SCH MARME Q 013356-G, Domingos Ferreira Duarte, BA 5.
Os dois primeiros militares mantêm-se na situação de adido em
comissão normal, ao abrigo do artigo 191.o do EMFAR, e o terceiro
preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela passagem à situação de adido em comissão normal do SMOR MARME
009186-D, António de Sousa Coelho, verificada em 18 de Janeiro
de 2006.
Contam a antiguidade e os efeitos administrativos desde 18 de
Janeiro de 2006.
São integrados no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo
posto, nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99,
de 18 de Agosto.
18 de Janeiro de 2006. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, o Comandante, João Manuel Mendes de Oliveira,
TGEN/PILAV.
Despacho n.o 9598/2006 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o sargento em seguida mencionado
seja promovido ao posto que lhe vai indicado, nos termos do n.o 1
do artigo 183.o e da alínea d) do artigo 262.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, por satisfazer as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o, na alínea a)
do n.o 1 do artigo 263.o e no n.o 2 do artigo 279.o do mesmo Estatuto:
Quadro de sargentos PA:
Primeiro-sargento:
2SAR PA Q 114253-E, Pedro Alexandre Antunes Costa Santos, BA 4.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 1 de Outubro
de 2005.
Fica colocado na respectiva lista de antiguidade imediatamente à
direita do 1SAR PA 112308-E, Pedro Miguel Andrade Gomes.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.o 1 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 328/99, de
18 de Agosto.
19 de Janeiro de 2006. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, o Comandante, João Manuel Mendes de Oliveira,
TGEN/PILAV.

Direcção de Pessoal
Portaria n.o 794/2006 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial em seguida mencionado passe
à situação de reserva, por ter atingido o limite de idade estabelecido
para o respectivo posto, ao abrigo da alínea a) 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:
Quadro de oficiais PILAV:
COR PILAV SUPRA 001993-D, Rui Vasco Correia Bugalho Louro,
CPESFA.
Conta esta situação desde 6 de Fevereiro de 2006.
6 de Fevereiro de 2006. — Por subdelegação do Comandante de
Pessoal da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, o Director, interino, José Carlos Faria Antunes,
COR/PILAV.

