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indicado, nos termos da alínea b) do artigo 216.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, conjugado com o artigo 13.º do
Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio e com o n.º 1 do artigo 183.º
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, por satisfazer as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º, no n.º 1 do
artigo 63.º do mesmo Estatuto e na alínea d) do n.º 1 do artigo 217.º
do Estatuto 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, conjugado com o artigo 14 do Decreto-Lei n.º 90/2015,
de 29 de maio e em conformidade com o Despacho n.º 5505-B/2015,
de 25 de maio, do Ministro da Defesa Nacional e do Secretário de
Estado da Administração Pública:
Quadro de Oficiais ENGEL
Tenente-coronel:

Despacho n.º 392/2016
1 — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial em seguida mencionado seja promovido ao posto que lhe vai
indicado, nos termos da alínea c) do artigo 216.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, conjugado com o artigo 13.º do
Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio e com o n.º 1 do artigo 183.º
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, por satisfazer as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º, no n.º 1 do
artigo 63.º do mesmo Estatuto e na alínea c) do n.º 1 do artigo 217.º
do Estatuto 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, conjugado com o artigo 14 do Decreto-Lei n.º 90/2015,
de 29 de maio e em conformidade com o Despacho n.º 5505-B/2015,
de 25 de maio, do Ministro da Defesa Nacional e do Secretário de
Estado da Administração Pública:

MAJ ENGEL 111528-G, Joana Isabel Tavares de Almeida — BA6
2 — Ocupa a vaga em aberto no respetivo Quadro Especial pela
passagem à situação de adido em comissão normal do TCOR ENGEL
111624-L Miguel Almeida Figueiredo, ocorrida em 16 de dezembro
de 2015.
3 — Conta a antiguidade desde 16 de dezembro de 2015.
4 — Produz efeitos remuneratórios no dia seguinte ao da publicação
do presente despacho no Diário da República, conforme previsto na
alínea a) do n.º 8 do artigo 38.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro.
5 — É integrado na posição 1 da estrutura remuneratória do novo
posto, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009,
de 14 de outubro.
16 de dezembro de 2015. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, o Comandante do Pessoal, Amândio Manuel Fernandes
Miranda, TGEN/PILAV.
209214628
Despacho n.º 391/2016
Artigo único
1 — Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial em seguida mencionado seja promovido ao posto que lhe vai
indicado, nos termos da alínea b) do artigo 216.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, conjugado com o artigo 13.º do
Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio e com o n.º 1 do artigo 183.º
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, por satisfazer as condições gerais
e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º, no n.º 1 do
artigo 63.º do mesmo Estatuto e na alínea d) do n.º 1 do artigo 217.º
do Estatuto 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, conjugado com o artigo 14 do Decreto-Lei n.º 90/2015,
de 29 de maio e em conformidade com o Despacho n.º 5505-B/2015,
de 25 de maio, do Ministro da Defesa Nacional e do Secretário de
Estado da Administração Pública:
Quadro de Oficiais TMMA
Tenente-coronel:
MAJ TMMA 064879-F João Paulo Fernandes Calado — CTM-ALOB.
2 — Ocupa a vaga em aberto do Quadro Especial TMMA transferida
transitoriamente de Qualquer Quadro Especial, em 17 de dezembro de 2015.
3 — Conta a antiguidade desde 17 de dezembro de 2015.
4 — Produz efeitos remuneratórios no dia seguinte ao da publicação
do presente despacho no Diário da República, conforme previsto na
alínea a) do n.º 8 do artigo 38.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro.
5 — É integrado na posição 1 da estrutura remuneratória do novo
posto, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009,
de 14 de outubro.
17 de dezembro de 2015. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, o Comandante do Pessoal, Amândio Manuel Fernandes
Miranda, TGEN/PILAV.
209214741

Quadro de Oficiais TMAEQ
Major:
CAP TMAEQ125832 L Osvaldo José Ferreira Silva — DMSA
2 — Ocupa a vaga em aberto do Quadro Especial TMAEQ transferida transitoriamente de Qualquer Quadro Especial, em 18 de dezembro de 2015.
3 — Conta a antiguidade desde 18 de dezembro de 2015.
4 — Produz efeitos remuneratórios no dia seguinte ao da publicação
do presente despacho no Diário da República, conforme previsto na
alínea a) do n.º 8 do artigo 38.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro.
5 — É integrado na posição 1 da estrutura remuneratória do novo
posto, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009,
de 14 de outubro.
18 de dezembro de 2015. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, o Comandante do Pessoal, Amândio Manuel Fernandes
Miranda, TGEN/PILAV.
209214717

JUSTIÇA
Centro de Estudos Judiciários
Aviso n.º 209/2016
Por deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, de
08 de setembro de 2015, foi autorizada a renovação da comissão de
serviço, a tempo integral pelo período de três anos, a partir de 20 de
setembro de 2015, os docentes no Centro de Estudos Judiciários, nos
termos da Lei n.º 2/2008 de 14 de janeiro, os Magistrados abaixo
indicados:
Procurador da República Sérgio Manuel Valadas Silva Pena; Procuradora da República Ana Catarina Mota Fernandes; Procurador da
República Viriato Gonçalves Reis.
22 de dezembro de 2015. — O Diretor do Departamento de Apoio
Geral, Adelino V. Pereira.
209218702
Deliberação (extrato) n.º 9/2016
Por deliberação do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos
e Fiscais, de 24 de novembro de 2015:
Licenciado Pedro Nuno Pinto Vergueiro, Juiz Desembargador, nomeado
para exercer, no Centro de Estudos Judiciários, em regime de acumulação, pelo período de três anos, renovável, sem redução de serviço, as
funções de Coordenador Regional, na área de jurisdição do Tribunal
Central Administrativo do Sul, nos termos do disposto nos n.os 2 e 3 do
artigo 84.º da Lei n.º 2/20008, de 14 de janeiro, com efeitos a partir de
25 de novembro de 2015.
27 de novembro de 2015. — O Diretor do Departamento de Apoio
Geral, Adelino Vieira Pereira.
209161735

