N.o 214 — 8 de Novembro de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

João José Moreno Coelho Palma.
Armando Passos Neves Moreira.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Outubro de 2005. — O Chefe da Repartição, Carlos Alberto
Restani Graça Alves Moreira, capitão-de-mar-e-guerra.
Repartição de Sargentos e Praças
Despacho n.o 22 992/2005 (2.a série). — Por subdelegação do
vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo por
antiguidade ao posto de sargento-ajudante da classe de electricistas,
ao abrigo da alínea c) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares das
Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto),
ficando no quadro, o seguinte militar:
129978, primeiro-sargento E Gabriel Eduardo Leonardo.
Promovido a contar de 31 de Agosto de 2005, data a partir da
qual conta a respectiva antiguidade e lhe são devidos os vencimentos
do novo posto, de acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 175.o
e para os efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo Estatuto,
preenchendo a vaga ocorrida nesta data resultante da passagem à
situação de reserva do 126974, sargento-ajudante E José Pires Silva
Clara.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 122778, sargento-ajudante E Luís António de Castro Moura.
14 de Outubro de 2005. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 22 993/2005 (2.a série). — Por subdelegação do
vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo por
antiguidade ao posto de sargento-ajudante da classe de electricistas,
ao abrigo da alínea c) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares das
Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto),
ficando no quadro, o seguinte militar:
209676, primeiro-sargento E Luiz Fernando Ribeiro Gonçalves.
Promovido a contar de 30 de Abril de 2005, data a partir da qual
conta a respectiva antiguidade e lhe são devidos os vencimentos do
novo posto, de acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 175.o e
para os efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo Estatuto,
preenchendo a vaga ocorrida nesta data resultante da promoção do
90874, sargento-ajudante E Manuel de Sousa Santos.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 6575, sargento-ajudante E Diamantino Dias Lopes.
14 de Outubro de 2005. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 22 994/2005 (2.a série). — Por subdelegação do
vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo, por
diuturnidade, ao posto de primeiro-sargento da classe de maquinistas
navais, ao abrigo da alínea d) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto),
ficando no quadro, os seguintes militares:
9330095, segundo-sargento MQ Tiago da Silva Sobral Lagarto.
9807795, segundo-sargento MQ José Manuel Sendas Barros.
9310993, segundo-sargento MQ Gonçalo Nuno Rodrigues de Vilas
Boas Potes.
415797, segundo-sargento MQ Ricardo António Almeida Pina.
9312494, segundo-sargento MQ Jorge Hugo da Conceição Silvestre.
9351294, segundo-sargento MQ Hugo Hernandez Rosendo do Vale.
522097, segundo-sargento MQ Valódia de Sousa Marques.
Promovidos a contar de 1 de Outubro de 2005, data a partir da
qual contam a respectiva antiguidade e lhes são devidos os vencimentos
do novo posto, de acordo com a alínea a) do n.o 1 do artigo 175.o
e para os efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo Estatuto.
Ficam colocados na escala de antiguidade à esquerda do 9338494,
primeiro-sargento MQ Edgar Emanuel Ferra Maldonado, pela ordem
indicada.
14 de Outubro de 2005. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 22 995/2005 (2.a série). — Por subdelegação do
vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo por
antiguidade ao posto de sargento-ajudante da classe de electricistas,
ao abrigo da alínea c) do artigo 262.o do Estatuto dos Militares das
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Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto),
ficando no quadro, o seguinte militar:
122778, primeiro-sargento E Luís António de Castro Moura.
Promovido a contar de 31 de Julho de 2005, data a partir da qual
conta a respectiva antiguidade e lhe são devidos os vencimentos do
novo posto, de acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 175.o e
para os efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo Estatuto,
preenchendo a vaga ocorrida nesta data resultante da promoção do
3474, sargento-ajudante E José António Lopes Maia.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 209676, sargento-ajudante E Luiz Fernando Ribeiro Gonçalves.
14 de Outubro de 2005. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 22 996/2005 (2.a série). — Por subdelegação do
vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo por
antiguidade ao posto de cabo da classe de abastecimento, ao abrigo
do artigo 286.o e do n.o 3 do artigo 62.o do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas (Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto),
ficando supranumerário ao quadro, de acordo com a alínea c) do
n.o 2 do artigo 174.o do mesmo Estatuto, o seguinte militar:
6311191, primeiro-marinheiro L Mário Alexandre das Neves Silva
Ferreira.
Promovido a contar de 1 de Outubro de 2004, data a partir da
qual conta a respectiva antiguidade e lhe 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.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 6302991,
cabo L Mário José de Oliveira Nunes Barra, e à direita do 6300691,
cabo L Pedro Miguel da Costa Faria.
14 de Outubro de 2005. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 22 997/2005 (2.a série). — Por subdelegação do
vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo ao
posto de segundo-marinheiro em regime de contrato da classe de
fuzileiros, ao abrigo da alínea c) do n.o 1, do n.o 2 do artigo 305.o
e do n.o 3 do artigo 62.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas
(Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto), o seguinte militar:
9800904, primeiro-grumete FZ RC Ricardo Daniel da Costa Pinto
Pereira.
Promovido a contar de 30 de Julho de 2005.
Fica colocado na escala de antiguidade à esquerda do 9802504,
segundo-marinheiro FZ RC Pedro Miguel Rocha de Oliveira Lopes,
e à direita do 9807404, segundo-marinheiro FZ RC Hélder Lopes
Cardoso.
17 de Outubro de 2005. — O Chefe da Repartição, Leonel Esteves
Fernandes, capitão-de-mar-e-guerra.
Despacho n.o 22 998/2005 (2.a série). — Por subdelegação do
vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, promovo, ao
posto de segundo-marinheiro em regime de contrato (RC) da classe
de condutores de máquinas, ao abrigo da alínea c) do n.o 1 e do
n.o 2 do artigo 305.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas
(Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto), os seguintes militares:
9322404, primeiro-grumete CM RC Luís Ângelo Duarte Cabral.
9321104, primeiro-grumete CM RC Ana Lídia Duarte Amaro.
9333504, primeiro-grumete CM RC Fábio Miguel Lourenço do Nascimento Agostinho.
9320904, primeiro-grumete CM RC Tatiana Alexandra Sardinha
Pereira.
9320704, primeiro-grumete CM RC Renata de Castro Viegas.
9326104, primeiro-grumete CM RC João Carlos Paiva Pereira Ferreira
Dias.
9333704, primeiro-grumete CM RC Ricardo Alexandre Martins.
9324204, primeiro-grumete CM RC Ricardo Manuel Bernardo Emídio.
9330504, primeiro-grumete CM RC Diogo Silva Sousa Lambin.
9331204, primeiro-grumete CM RC Nuno Miguel Soeiro Carvalho.
9328104, primeiro-grumete CM RC Hugo Miguel Neves dos Reis.
9337804, primeiro-grumete CM RC Fábio Manuel da Encarnação
Teixeira.
9329504, primeiro-grumete CM RC Manuel Agostinho Fernandes
Rodrigues.

