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g) Praticar todos os actos subsequentes à autorização de todas as
despesas, incluindo deslocações ao estrangeiro, quando seja da competência de membro do Governo ou por mim autorizadas;
1.5 — No âmbito da gestão de instalações e equipamentos:
a) Superintender na utilização racional das instalações afectas ao
respectivo serviço, bem como na sua manutenção, conservação e
beneficiação;
b) Promover a melhoria de equipamentos que constituam infra-estruturas ao atendimento;
c) Velar pela existência de condições de saúde, higiene e segurança
no trabalho, garantindo, designadamente, a avaliação e o registo actualizado dos factores de risco e a planificação e a orçamentação das
acções conducentes ao seu efectivo controlo;
d) Gerir de forma eficaz e eficiente a utilização, a manutenção
e a conservação dos equipamentos afectos ao respectivo serviço.
2 — Nos termos legais, as competências ora delegadas pelo presente
despacho poderão ser subdelegadas no director dos Serviços Administrativos e Financeiros.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 27 de Setembro
de 2006, ficando por este meio ratificados todos os actos entretanto
praticados pela subdirectora do IDN que se incluam no âmbito desta
delegação de competências.
31 de Outubro de 2006. — O Director, Aníbal J. R. Ferreira da
Silva, tenente-general.
MARINHA

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada

Os vencimentos do novo posto são devidos a partir de 1 de Outubro
de 2006, nos termos do n.o 2 do artigo 68.o do EMFAR.
4 de Dezembro de 2006. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
FORÇA AÉREA

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea
Portaria n.o 1895/2006
Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o militar
em seguida mencionado passe à situação de reforma, nos termos da
alínea b) do n.o 1 do artigo 159.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, e pelo artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 166/2005, de 23
de Setembro, e tendo em consideração as disposições transitórias salvaguardadas pelo artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 166/2005, de 23 de
Setembro:
Quadro de oficiais PILAV:
TGEN PILAV RES-QPfe 000192-K, Rolando da Cunha Moreira
Santos, CRMOB.
Conta esta situação desde 17 de Outubro de 2006.
Transita para o ARQC desde a mesma data.
17 de Outubro de 2006. — O Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, Manuel José Taveira Martins, general.

Comando de Pessoal da Força Aérea

Portaria n.o 1893/2006

Direcção de Pessoal

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 diuturnidade ao posto de
primeiro-tenente, em conformidade com o previsto na alínea d) do
artigo 216.o do mesmo Estatuto, os seguintes segundos-tenentes da
classe de fuzileiros (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 1 de Outubro de 2006,
data a partir da qual conta 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 efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo
Estatuto, ficando colocados no 1.o escalão do novo posto:

Despacho n.o 25 588/2006

6801692, 2TEN FZ Ernesto António de Jesus Macedo Alves.
23395, 2TEN FZ Mário Jorge Simões Ferreira Vilaça.
22196, 2TEN FZ Filipe da Rocha Rei.
Estes oficiais, uma vez promovidos, deverão ser colocados na lista
de antiguidade do seu posto e classe pela ordem como vão indicados,
à esquerda do 23994, primeiro-tenente da classe de fuzileiros Bastian
Gomes de Freitas.
4 de Dezembro de 2006. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
Portaria n.o 1894/2006
Manda o Chefe do Estado-Maior da Armada promover no posto
de guarda-marinha aluno da classe de médicos navais, pela ordem
que vão indicados, a contar de 1 de Outubro de 2006, os aspirantes
do curso «Gaspar Côrte Real», que concluíram com aproveitamento
o 5.o ano, de acordo com o despacho n.o 77/2004, de 29 de Novembro,
do almirante CEMA, e nos termos da alínea c) do n.o 1 do artigo 68.o
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), por se
encontrarem abrangidos pelo disposto no artigo 240.o do Regulamento
da Escola Naval, aprovado pela Portaria n.o 471/86, de 28 de Agosto:
Médicos navais:
20101, Bruno Filipe Pacheco Stuart Borges.
20401, Diogo d’Agorreta d’Alpuim Santos Costa.
20501, Ana Cristina da Silva Pratas.
20001, Carina Isabel da Rocha Fernandes.
20800, Tânia Maria Meira Carvalho.
20201, Maria Clara Machado Cordeiro.

Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o militar
em seguida mencionado passe à situação de reforma, nos termos da
alínea b) do n.o 1 do artigo 159.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, e pelo artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 166/2005, de 23
de Setembro, e tendo em consideração as disposições transitórias salvaguardadas pelo artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 166/2005, de 23 de
Setembro:
Quadro de sargentos MELIAV:
SCH MELIAV RES-QPfe 008197-D, Eliseu Valetim dos Santos,
CRMOB.
Conta esta situação desde 1 de Outubro de 2006.
Transita para o ARQC desde a mesma data.
6 de Outubro de 2006. — Por delegação do Comandante de Pessoal
da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, o Director de Pessoal, em exercício de funções, José Carlos
Faria Antunes, COR/PILAV.
Despacho n.o 25 589/2006
Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o militar
em seguida mencionado passe à situação de reforma, nos termos da
alínea b) do n.o 1 do artigo 159.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, e pelo artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 166/2005, de 23
de Setembro, e tendo em consideração as disposições transitórias salvaguardadas pelo artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 166/2005, de 23 de
Setembro:
Quadro de sargentos OPCOM:
SCH OPCOM RES-QPfe 014728-B, Joaquim Manuel Brites,
CRMOB.
Conta esta situação desde 1 de Outubro de 2006.
Transita para o ARQC desde a mesma data.
6 de Outubro de 2006. — Por delegação do Comandante de Pessoal
da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, o Director de Pessoal, em exercício de funções, José Carlos
Faria Antunes, COR/PILAV.

