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MINISTÉRIO DA DEFESA NÃCIONÁC

ESIADO-MÃIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO
4
SÉRIE

EXÉRCITO

N.° 1/1 DE JANEIRO DE 1986
Publica-se ao Exército o seguinte:

1— ADMISSÕES
Por despachos de 14 de Novembro de 1984, visado
s pelo Tribunal de
Contas em 15 de Outubro de 1985:
Maria Luísa Correia Branquinho Alves, Cipriana Manue
la Condeças
Borralheira e Miraldina da Conceição Catarino Cadete
dos
Santos
nomeadas enfermeiras do 1.0 escalão do Grau 1 do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar
Regio
nal n.° 4.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 269

—

2. Série, de 22 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 18 de Setembro de 1984,
visado pelo Tribunal de
Contas em 15 de Outubro de 1985:
Maria Isabel Santos de Vasconcelos Nogueira,
professora profissiona

lizada do ensino particular
nomeada professora efectiva do
ensino preparatória e secundário, do Quadro
do Pessoal Civil
do Exército/Instituto de Odivelas.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 269— 2.’ Série, de 22 de
Novembro de 1985.)

Por despacho de 18 de Outubro de 1984, visada
pelo Tribunal de
Contas em 15 de Outubro de 1985:
Victor Manuel Monteiro Lourenço, professor
efectivo da Escola
Secundária de Telheiras
nomeado em comissão para o Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 269— 2.’ Série, de 22 de
Novembro de 1985.)
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4. Série

Por despacho de 5 de fevereiro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
nomeado professor de línguas da Acade
fernand Octávo Cetre
mia Militar.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.” 269—2. Série, de 22 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 1 de Outubro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Tomás Ruivo de Oliveira, professor efectivo do Ministério da Edu
nomeado em comissão de serviço para o Instituto
cação
Militar dos Pupilos do Exército.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 269

—

2. Série, de 22 de

Novembro de 185.)

Por despacho de 23 de Outubro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Outubro de 1985:
Alexandre Duval ferreira de Almeida Pestana, professor efectivo
nomeado em comissão
da Escola Secundária de Benavente
to/Colégio Militar.
Exérci
do
Civil
l
Pessoa
do
o
Quadro
para
(São devidos emolumentos.)
—

bro de 1985.)
(Diário da República n.° 269— 2. Série, de 22 de Novem

al de
Por despacho de 27 de Junho de 1982, visado pelo Tribun
1985:
de
ro
Setemb
de
27
em
Contas
nomeado consultor científico e
Eduardo Carrega Marçal Grilo
com um horário de 18 horas
Militar
mia
Acade
da
gico
pedagó
as
semanais e o vencimento da letra «B» em acumulação com
ão.
Educaç
da
ério
Minist
no
ndo
exerce
funções que vem
(São devidos emolumentos.)
—

bro de 1985.)
(Diário da República n.° 277— 2. Série, de 2 de Dezem

Tribunal de
Por despachos de 30 de Julho de 1985, visados pelo

Contas em 12 de Dezembro de 1985:
Fernanda
Joaquim Plácido Silveira Lopes, Manuel Rosa Bento,
es de
Marqu
to
Augus
l
Maria Ventura Santos Lino, Manue
Leitão
Mário
m
Joaqui
félix,
Artur
Almeida, Francisco Daniel

4?
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de Magalhães Araújo, Joaquim Manuel Simõ
es, Maria dos Anjos
Rosa Barnabé Ferreira, Rosa Maria Simõ
es Pereira da Silva,
Francisco José furtado Luís, António Mari
a Tavares Gonçalves,
Luís Manuel da Costa Silva, João Antó
nio de Jesus Magalhães,
Maria Manuela fernandes de Abreu, Mari
a de Fátima Santos
Ruivo Imaginário, Ana Maria Parracho
Marques Coré, António
Pereira Dionísio, Urânia Carlos Capricho
Rodrigues, Maria João
Moura de Oliveira Valério, Manuel do Rosá
rio Madeira Managil,
Maria Fernanda Santos Bagulho Marques
e Carlos César Bandeira
Guimarães
nomeados provisoriamente como fiéis de 2.’
classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exér
cito/Depósito Geral de
Material dc Guerra, Agrupamento Base
de Santa Margarida,
Batalhão do Serviço de Material, Hosp
ital Militar Principal,
Direcção do Serviço de Informática
do Exército, Centro Militar
de Educação Física, Equitação e Desp
ortos, Escola Prática de
Engenharia, Regimento de Engenharia
de Lisboa, Depósito Geral
de Material Sanitário, Instituto Militar
dos Pupilos do Exército,
Chefia do Serviço dc Material de Instrução
e Depósito Geral de
fardamento e Calçado.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da Repzíbtica n? 299

—

2.’

Série, de

28

de Dezembro de

1985.)

Por despachos de 30 de Julho de 1985
, visados pelo Tribunal de
Contas em 13 de Dezembro de 1985:
Luís Manuel Arantes e Oliveira de Paiv
a, Alexandre Manuel Ramos
dos Santos, Indalécio Avelino Nasc
imento, Mário Bandeira
Guimarãcs, Maria Elena Taveira Prazeres,
Carlos Alberto Nas
cimento Abreu, João Manuel de Abreu
Vieira, Ilda Fernandes
Simões Silva, Manuel Marcelino Rosendo
Alfredo, Nélson da
Silva Lisboa, Amílcar Gervásio Silva
Mendes Florindo, Maria
Helena Anciães Amaro, Vasco António
de Almeida Ferreira
Gabriel, Maria de Lurdes Silva Ribeiro
Ramos, Maria Adelaide
Araújo de Oliveira Guimarães, Maria
Amélia de Oliveira Morão
Barata, Joaquim Maria Maia, Carolina
Antónia Farinha Mendes
Freire, Artur Luís de Oliveira Carvalho
, Mário Vaz Janine e
José Manuel da Silva
nomeados provisoriarnente como fiéis
de 2.a classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Chefia do
Serviço de Material de Instrução, Regi
mento de Engenharia de
Lisboa, Hospital Militar Principal,
Depósito Geral de Farda
mento e Calçado, Instituto de Odivelas,
Depósito Geral de Mate
rial de Aquartelamento, Depósito Gera
l de Material de Guerra,
—

4
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Batalhão do Serviço de Material, Campo dc Tiro de Alcochete,
Batalhão do Serviço de Transportes e Instituto Militar dos
Pupilos do Exército,
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

299—2.’ Série, de 28 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 26 de Janeiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 15 dc Outubro de 1985:
Daniel Filipe da Piedade Henriques, professor efectivo da Escola
contratado a tempo
Secundária de «Rafael Bordalo Pinheiro»
parcial (50%), como professor da Escola de Sargentos do Exér
cito.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 269—2.” Série, de 22 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 24 de Janeiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1985:
contratada por um ano, como técnica
Elsa Branca Mota Leitão
rafista) e destinada ao Hospital
(radiog
classe
2.’
r
de
auxilia
Militar Regional n.° 2, tendo entrado no exercício de funções
por urgente conveniência de serviço, em 19 de Junho de 1985.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 275—2.” Série de 29 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 30 de Novembro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Setembro de 1985:
contratado como professor do ensino preparatório
Guy Meitinguer
o Colégio Militar, com direito ao vencimento
para
ário
secund
e
da letra «G» desde a data da entrada em exercício.
—

(São devidos emolumentos.)
1985.)
(Diário da República n.° 277— 2.” Série, de 2 de Dezembro de

al de
Por despacho de 25 de Outubro de 1984, visado pelo Tribun
Contas em 31 de Outubro de 1985:
contra
Maria João de Carvalho Pereira dos Reis Rodrigues Pires
um
com
,
Militar
mia
tada como professor Adjunto da Acade
corresento
vencim
o
e
aulas
de
ais
horário de 6 horas seman
—

4.’ Série
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pondente a 60% do vencimento de tenente-coronel, em acumula
ção com as funções que exerce na Universidade Católica
Portuguesa.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 279

—

2.’ Série, de 4 de Dezembro

de 1985,)

Por despacho de 10 de Julho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 1985:
João José Gomes de Aguiar, assistente do Instituto Superior Técnico
contratado, em acumulação, com o horário de 6 horas de
aulas semanais, como professor adjunto da Academia Militar.
Vencerá 60% do vencimento de tenente-coronel.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 279— 2.’ Série, de 4 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 19 de Dezembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Novembro de 1985:

Rui Manuel Silva Coelho Picado
contratado por um ano, para
desempenhar funções de técnico superior de 2.a classe (arquitec
tura) para a Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do
Exército.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 286— 2.’ Série, de 12 de Dezembro de 1985.)

II— MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Por despacho de 29 de Outubro de 1985, anotado pelo Tribunal de
Contas em 15 de Novembro de 1985:
Maria Alves de Brito, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de fortificações
e Obras do Exército
passa à situação de licença ilimitada,
a partir do dia 21 de Outubro de 1985.
—

(Diário da República n.° 286—2.’ Série, de 12 de Dezembro de 1985.)

6
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Por despacho de 4 de Novembro de 1985, anotado pelo Tribunal de

Contas em 15 de Novembro de 1985:
Maria de Lourdes fidalgo Teixeira, escriturária-dactilógrafa principal
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Artilharia
da Serra do Pilar passa à situação de licença ilimitada, a par
tir de 18 de Novembro de 1985.
—

(Diário da República n. 286— 2. Série, de t2 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Outubro de 1985, anotado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Novembro de 1985:
Edite Maria Dias da Silva Gonçaives de Meio, terceiro-oficial do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Cavalaria de
exonerada, a seu pedido, desde 6 de Setembro
Santa Margarida
de 1985.
(Diário da República n. 279—2.’ Série, de 4 de Dezembro de 1985.)
—

Por despacho de 26 de Outubro de 1985, anotado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Novembro de 1985:
Isabel Maria Simões Barreira dos Santos, terceiro-oficial do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de Pessoal/
/ Repartição de Recrutamento exonerada, a seu pedido, desde
1 de Outubro de 1985.
2. Série, de 4 de Dezembro de 1985.)
(Diário da República n.° 279
—

—

Por despacho de 12 de Novembro de 1985, anotado pelo Tribunal de
Contas em 15 de Novembro de 1985:
José Maria frade Almeida, auxiliar de serviço de 2. classe do
exo
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
nerado, a seu pedido, desde 30 de Novembro de 1985.
—

(Diário da República n.° 286

—

2. Série, de 12 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 8 de Outubro de 1985, anotado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Outubro de 1985:
Carlos Alberto Videira Mota Coelho, médico veterinário contratado
rescindido o contrato,
do Regimento de Cavalaria de Braga
a seu pedido, desde 20 de Agosto de 1985.
(Diário da República n.° 269 —2. Série, de 22 de Novembro de 1985.)
—

4. Série
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Por despacho de 15 de Outubro de 1985, anotado pelo Tribun
al de
Contas em 6 de Novembro de 1985:
José Campos Dias, médico civil contratado do Hospit
al Militar
Regional n.° 4
rescindido o respectivo contrato, a seu pedido,
desde 1 de Outubro de 1985.
—

(Diário da Reptiblica n.° 279— 2. Série,

de 4

de

Dezembro de

1985.)

Por despacho de 9 de Outubro de 1985, anotado pelo
Tribunal de
Contas em 6 de Novembro de 1985:
Maria Hortense de Jesus Pereira Neves, escriturária-d
actilógrafa
principal do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do
Serviço de Pessoal/Repartição Técnica
passou ao regime de
trabalho a tempo parcial, desde 16 de Outubro de
1985.
(Diário da República n.° 279
2.’ Série, de 4 de Dezembro de 1985.)
—

—

Por despacho de 2 de Outubro de 1985, anotado pelo
Tribunal de
Contas em 6 de Novembro de 1985:
Isabel Rosa Coelho Batista, enfermeira de 2. classe
do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
autorizada
a frequentar o internato complementar de Medicina
Interna,
em comissão de serviço, nos Hospitais Civis de Lisboa
, a partir
de 1 de Outubro de 1985.
—

(Diário da República n.° 279

III

—

—

2.’

Série,

de 4 de Dezembro de 1985.)

PROMOÇÕES

Por despacho de 18 de Fevereiro de 1985, visado
pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
Maria José Miranda freire Repachinho Mourão, especia
lista auxiliar
de 2.’ classe (administrativo) do Quadro do Pessoa
l Militarizado
do Exército/Depósito Geral de Material de Guerra
promovida
a especialista auxiliar de 1.’ classe do mesmo quadro
e serviço.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 257 —2.’ Série, de 8 de
Novembro de 1985.)
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Por despacho de 1$ de Fevereiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
Manuel Macedo, especialista auxiliar de 2.” classe (armazém) do
Quadro do Pessoal Militarizado do Exército! Depósito Geral de
Material de Guerra, promovido a especialista auxiliar de 1.” classe
do mesmo quadro e serviço.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 257

—

2.’ Série, de $ de Novembro de 1985.)

Por despacho de 5 de Março de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Outubro de 1985:
Domingos de Azevedo Cabral, especialista auxiliar de 2.” classe
(motorista) do Quadro do Pessoal Militarizado do Exército!
/Depósito Geral de Material de Guerra, promovido a especialista
auxiliar de ;•a classe do mesmo quadro e serviço.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 267— 2.’ Série, de 20 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 16 de Janeiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de Outubro de 1985:
José Francisco Franco, especialista auxiliar de 1.” classe (serralharia)
do Quadro do Pessoal Militarizado do Exército/Depósito Geral
promovido a encarregado de sector
de Material de Guerra
do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 269— 2.’ Série, de 22 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 19 de Janeiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Outubro de 1985:
Maria Martinha de Brito Gomes, especialista auxiliar de 2.” classe
(armazém) do Quadro do Pessoal Militarizado do Exército!
promovida a espe
/Depósito Geral de Material Sanitário
e serviço.
quadro
mesmo
do
classe
1.”
de
auxiliar
cialista
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 269—2.’ Série, de 22 de Novembro de 1985.)

4. Série
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Por despacho de 17 de Maio de 1985, visado pelo Tribunal
de
Contas em 4 de Setembro de 1985:
Armando de Campos Nunes, fiel de 1.a classe do Quadro do
Pessoal
Civil do Exército/Academia Militar
progressão a fiel principal
do mesmo quadro e serviço, desde 23 de Agosto de 1983,
data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «L»
da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 234— 2. Série, dc 11 de Outubro de
1985.)

Por despacho de 12 de Abril de 1985, visado pelo Tribun
al de
Contas em 4 de Setembro de 1985:
Maria Lucinda Santos Guimaríles, escriturária-dactilógrafa
de 1.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Distrito de
Recruta
mento e Mobilização de Lisboa
progressão a escriturária
-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de
Maio de 1983, data a partir da qual tem direito ao
vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da Repbúlica n.° 234—2.’ Série, de 11 de
Outubro de 1985.)

Por despacho de 12 de Abril de 1985, visado pelo
Tribunal de
Contas em 4 de Setembro de 1985:
Maria Helena Rodrigues Nunes, escriturária-dactilógrafa
de f•a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Distrito de
Recruta
mento e Mobilização de Lisboa
progressão a escriturária
-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço
, desde 31 de
Maio de 1984, data a partir da qual tem direito ao
vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da Repbtílica n.° 234 —2.’ Série, dc 11 de
Outubro de 1985.)

Por despacho de 12 de Março de 1985, visado pelo
Tribunal de
Contas em 12 de Setembro de 1985:
Maria Alice Teixeira de Carvalho Jesus, escriturária-dactilóg
rafa de
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Distrito de

ORDEM DO EXERCITO N.°
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progressão a escriturá
Recrutamento e Mobilização de Lisboa
ria-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 1
de Agosto de 1983, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário tia República n.° 245

—

2. Série, de 24 de Outubro de 1985.)

Por despacho de 25 de Março de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Setembro de 1985:
Maria Margarida Silva félix de Sousa Pinto, escriturária-dactilógrafa
de 1 •a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do mes
Militar
mo quadro e serviço, desde 2 de Outubro de 1983, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Ditírio

da

República n. 245

—

2. Série, de 24 de Outubro de 1985.)

Por despacho de 25 de Março de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Outubro de 1985:
florinda Maria Nunes de Sousa Alves dos Reis, escriturária-dactiló
grafa de 1 a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
progressão a escriturária-dacti
/Estado-Maior do Exército
lógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 9 de Setem
bro de 1983, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 251

—

2. Série, de 31 de Outubro de 1985.)

Por despacho de 30 de Agosto de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 15 de Outubro de 1985:
Maria Teresa Marques Dias Domingues Calafate, escriturária-dacti
lógrafa de J a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/ Agrupamento Base de Santa Margarida progressão a escri
—

4.

Série
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turária-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde
31 de Março de 1983, data a partir da qual tem direito ao ven
cimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.” 251

—

2.” Série, de 31 de Outubro de 1985.)

Por despacho de 12 de Abril de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Ana Maria de Paiva Pereira, escriturária-dactilógrafa de 1.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região
Militar de Lisboa
progressão a escriturária-dactilógarafa prin
cipal do mesmo quadro e serviço, desde 19 de Dezembro de 1981,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Reptíblica o.” 256

—

2.” Série, de 7

de Novembro de

1985.)

Por despacho de 12 de Abril de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
Didorina da Conceição Belfo Mália Polido, escriwrária-dactilógrafa
de 1.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia
Militar
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do mes
mo quadro e serviço, desde 5 de Maio de 1984, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúblicct o.” 257— 2. Série. de 8 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal
de
Contas em 15 de Outubro de 1985:
Hildeberta Maria Moniz Soares Polido, escriturária-dactilógrafa
de
1 •a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do
Serviço de Pessoal/Repartição de Pessoal Civil
progressão a
escriturária-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço,
—

ORDEM
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desde 6 de Outubro de 1980, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da Reptiblica n.° 262

—

2. Série, de 14 de Novembro de 1983.)

Por despacho de 18 de Fevereiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Outubro de 1985:
Ana Maria Lebres Neto, telefonista de l.a classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagio
progressão a telefonista principal do mesmo quadro e
sas
serviço, desde 30 de Abril de 1983, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «O» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 279

—

2. Série, de 4 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 12 de Abril de 1985, visado pelo Tribunal de Con
tas em 25 de Outubro de 1985:
Adozinda Fernanda Morais da Costa, escriturária-dactilógrafa de
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de
progressão a escriturária-dactilógrafa
Altos Estudos Militares
e serviço, desde 13 de Abril de 1983,
quadro
principal do mesmo
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 279— 2. Série, de 4 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 24 de Janeiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Outubro de 1985:
2. classe do Quadro
Elvira da Luz Rodrigues, auxiliar de serviço de

do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática do •a Serviço de
progressão a auxiliar de serviço de 1 classe do
Material
mesmo quadro e serviço, desde 11 de Novembro de 1981, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 281

—

2.’ Série, de 6 de Dezembro de 1985.)
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Por despacho de 18 de fevereiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Outubro de 1985:
Rosalina da Silva Soares, auxiliar dc serviço de 2.’ classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria de Chaves
progressão a auxiliar de serviço de 1 classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Janeiro de 1982, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diária da Repábticu n.’ 281

—

2. Série, de 6 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 12 de Abril de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Outubro de 1985:
María Celeste Correia Alves Parreira, auxiliar de serviço de 2.’ classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Distrito de Recrutamento
progressão a auxiliar de serviço de
e Mobilização de Lisboa
1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Novembro de
1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«S» da tabela de vencimentos.
—

(S5o devidos emolumentos.)
(Diário da RepLíblica n.° 281

—

2. Série, de 6 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 18 de fevereiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Outubro de 1985:
Maria da Conceição Oliveira, auxiliar de serviço de
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Chaves progressão a auxiliar de serviço de
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Janeiro de
partir da qual tem direito ao vencimento da letra
de vencimentos.
—

2.a classe do
de Infantaria
J .a classe do
1982, data a
«5» da tabela

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 281

—

2. Série, de 6 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 12 de Abril de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 1985:
Filinto Cardoso Lameira, telefonista de 1.’ classe do Quadro do
Pesoal Civil do Exército/Academia Militar progressão a tele
—
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fonista principal do mesmo quadro e serviço, desde 22 de Abril
dc 1984, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «O» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.0 290— 2.0 Série, de 17 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 4 de Abril de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 1985;
Ana Bela dos Santos Pereira Monchique, escriturária-dactilógrafa de
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prá
tica de Administração Militar progressão a escriturária-dacti
lógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 25 de
Outubro de 1983, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República a.° 293

—

2.0 Série, de 20 de Dezembro de 1985.)

Por despacho dc 12 de Abril de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 1985:
José Manuel Cordeiro Franco, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar pro
gressão a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo quadro e
serviço, desde 3 de Novembro de 1981, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 293

—

2.0 Série, de 20 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 12 de Abril de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 1985:
Albertina dc Fátima Martins Mendes, escriturária-dactilógrafa de
1 •a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do
Serviço de Material
progressão a escriturária-dactilógrafa prin
cipal do mesmo quadro e serviço, desde 5 de fevereiro de 1984,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 293

—

2.0 Série, de 20 de

Dezembro

de 1985.)

4. Série
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Por despacho de 12 de Abril de 1965, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Novembro de 1985:
Deolinda de Matos Basílio da Silva, escriturária-dactilógrafa de
la classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do
progressão a escriturária-dactilógrafa prin
Serviço de Material
e serviço, desde 31 dc Janeiro de 1984,
quadro
mesmo
do
cipal
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 293

—

2. Série, de 20 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 12 de Abril de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Novembro de 1985:
Ja classe
Maria Beatriz Valentim Oliveira, escriturária-dactilágrafa de
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
progressão a escriturária
Pessoal/Repartição de Recrutamento
-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 14 de
Mai’ço de 1982, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

293

—

2. Série, de 20 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 4 de Junho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Novembro de 1985:
Cacilda Vitória da Silva Ribeiro Espadas Pencas, escriturária-dacti
lógrafa de 1 •a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército/Dele
progressão a escriturária-dactilógrafa principal
gação de Ëvora
e serviço, desde 14 de Maio de 1983, data a
quadro
do mesmo
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 293

—

2. Série, de 20 de 1)ezembro de 1985.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Novembro de 1985:
Maria da Graça Bastos Ferreira Pinto da Silva, escriturária-dactiló
grafa de 1 classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direc
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ção do Serviço de Pessoal/Repartição de Pessoal Civil
progres
são a escriturária-dactilógrafa principal do mesmo quadro e
serviço, desde 11 de Fevereiro de 1980, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 293 —2.’ Série, de 20 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 25 dc Março de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Novembro de 1985:
Esmeralda Rodrigues Ferreira Campos Lobo, escriturária-dactilógrafa
de 1 a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão
do Serviço de Material
progressão a escriturária-dactilágrafa
principal do mesmo quadro e serviço, desde 3 de Junho de 1983,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário dc, República n.° 293

—

2,’ Série, de 20 de Dezembro

de

1985.)

Por despacho de 12 de Abril de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Novembro de 1985:
Maria Adélia Dias Henriques Gomes, escriturária-dactilógrafa de
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/ Direcção do
Serviço de Pessoal/Repartição de Recrutamento
progressão a
escriturária-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço,
desde 20 de Maio de 1984, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 293— 2.’

Série,

de 20 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 12 de Abril de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Novembro de 1985:
Antónia Ramos Serrano Quintão Caldeira, escriturária-dactilógrafa
de 1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar de Doenças Infecto-Contagiosas
progressão a escritu
rária-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 23
de Outubro de 1983, data a partir da qual tem direito ao ven
cimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.°

293

—

2.’

Série, de

20

de Dezembro de

1985.)
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Por despacho de 4 de Abril de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Novembro de 1985:
Irene Correia Miranda, escrilurária-dactilógrafa de l.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
Pessoal/Repartição de Recrutamento
progressão a escritu
rária-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde
15 dc Dezembro de 1981, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 293

—

2. Série, de 20

de

Dezembro

de

1985.)

Por despacho de 25 de Março de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1985:
Feliciano dos Reis Vilela, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar progressão a
auxiliar de serviço de Ja classe do mesmo quadro e serviço,
desde 23 de Maio de 1982, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 299— 2. Série, de 28

de

Dezembro de 1985.)

Por despacho de 4 de Junho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1985:
Ilda da Conceição Batista Monteiro, escriturária-dactllágrafa de
1 a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar progressão a escriturária-dactilógrafa principal do mes
mo quadro e serviço, desde 20 de Julho de 1984, data a partir da
qttal tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

30! —2. Série, de 31

de Dezembro

de 1985.)

Por despachos de 28 de fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 9 de Julho de 1985:
João Evangelista da Silva Barbosa e Egas Luís ferrão Claro, adjuntos
administrativos do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro
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transitam a adjuntos administrativos do
financeiro do Exército
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, com direito
ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 248—2. Série, de 28 de Outubro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1983:
Maria Isabel Barroso Marques Martins, auxiliar de serviço de
L classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal — transita a auxiliar de serviço de 1.a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela dc vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

262

—

2.

Série,

de 14

de Novembro de

1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Julho de 1985:
a
Adélia Marcelino Malhão Pereira, auxiliar de serviço de 1 classe
Princi
Militar
pital
Exército/Hos
do
do Quadro do Pessoal Civil
•a classe do mesmo
f
de
serviço
de
auxiliar
a
transita
pal
quadro e serviço, desde 1 de Julho dc 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

265— 2. Série, de 18 de Novembro

de

1985.)

Por despachos de 28 de Fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1985:
Lúcia do Carmo Alves, Laura de Jesus Almeida Alves, Lídia dos
Santos Silva, Celeste Conceição Batista Perpétuo e Maria dos
a
Prazeres Lopes de Melo, auxiliares de serviço de 1 classe do
Prin
Militar
pital
Exército/Hos
do
Civil
Quadro do Pessoal
.‘
mesmo
do
1
classe
de
serviço
de
auxiliares
a
transitam
cipal
—
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quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a patril- da
qual têm direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 265

—

2.’ Série, de 18 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal
de
Contas em 30 de Agosto de 1985:

Maria do Céu Barros de Jesus, auxiliar de serviço de 1.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal
transita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúbtica

0

265

—

2.’ Série, de 1$ de Novembro de 1985.)

Por despachos de 28 de fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal
de
Contas em 11 de Setembro de 1985:
Ermelinda Victória de Carvalho Dá Mesquita, Diamantina da Con
ceição Cosme Simões e Maria Margarida Grave Rolão de Vale
Domingues, terceiros-oficiais do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Quartel-General/Região Militar de Lisboa e Estado-Maior do Exército
transitam a terceiros oficiais do mesmo
quadro e serviços, desde 1 de Julho de 1979, com direito ao
vencimento da letra «M» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da Reptíblica

n.° 265

—

2.’

Série, de

18 de Novembro de 1985.)

Por despachos de 28 de fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal
de
Contas em 17 de Setembro de 1985:
Maria dc Fátima de Oliveira Vilela Azevedo, Manuel Cardoso Aguiar
,
Maria Albina da Silva e Maria da Conceição Sardinha Vicente,
terceiros-oficiais do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro
de Gestão financeira/Região Militar Norte, Centro de Gestão
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Financeira/Região Militar do Sul e Centro de Gestão financeira!
transitam a terceiros-oficiais do
/Região Militar de Lisboa
1 de Julho de 1979, com direito
desde
s,
mesmo quadro e serviço
tabela de vencimentos.
da
«M»
letra
da
ao vencimento
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.° 265— 2.

Série, de

de Novembro de

18

1985.)

al de
Por despachos de 28 de Fevereiro de 1984, visados pelo Tribun
1985:
de
ro
Contas em 18 de Setemb
ço,
Fernanda Violeta Gomes Pereira, Maria de Lourdes Gomes Louren
Mor
ta
Celeste Maria Teixeira dos Santos e Maria do Céu Baptis
do
gado, escriturárias-dactilógrafas do Quadro do Pessoal Civil
Finan
Gestão
de
Centro
to
e
Exérci
do
ior
Exército/Estado-Ma
a classe
transitam a escriturárias-dactilógrafas de
ceira Geral
com
1979,
de
Julho
de
1
do mesmo quadro e serviços, desde
entos.
vencim
de
tabela
da
letra
«O»
da
direito ao vencimento
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

265— 2.’ Série, dc 18

de

Novembro de 1985.)

al de
Por despachos de 28 de fevereiro de 1984, visados pelo Tribun
Contas em 18 de Setembro de 1985:
e
Amável Eduardo Pinto Rebelo, Diamantino da Silva Oliveira
l
Pessoa
do
Quadro
José Serra Costa, escriturários-dactilógrafos do
tran
s
Chave
de
ria
Infanta
de
Civil do Exército/Regimento
.‘
sitam a escriturários-dactilógrafos de 1 classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, com direito ao vencimento
da letra «Q» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 265— 2.’ Série,

de

18

de Novembro de

1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Outubro de 1985:
Maria Filomena Borges de Oliveira Pires, escriturária-dactilógraf a
Serviço de
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do
•a classe do
1
de
rafa
actilóg
rária-d
Saúde — transita a escritu
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mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «O» da tabela de
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário cta República n.° 265

—

2.’ Série, de IS

de Novembro de

1985.)

Por despachos de 28 de Fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 10 de Outubro de 1985:
Edite Fátima Timáteo, José Manuel Guereiro Pereira da Silva, Helder
Henrique Pereira da Palma, João Jorge Alves Almeida, Horácio
Silvestre Rodrigues Antunes, José Joaquim de Sousa Silveira,
Maria Alma de freitas Brito e Carlos Alberto Alves Lourenço
Alegria, escriturários-dactilógrafos do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Centro de Gestão Financeira/Logística, Escola Prá
tica de Infantaria, Estado-Maior do Exército e Regimento de
Infantaria de Queluz
transitam a escriturários-dactilógrafos
de 1.a classe do mesmo quadro e serviços, desde 1 de Julho de
1979, com direito ao vencimento da letra «O» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário cio República

ti.°

265

—

2.’

Série,

de 18

de Novembro de

1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Julho de 1985:
Alexandrina Maria da Silva Ligeiro, auxiliar de serviço de 1.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal
transita a auxiliar de serviço de 1.’ classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.° 269

—

2.’

Série, de

22

de Novembro de

1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
IVlaria da Piedade Nunes Duque, auxiliar de serviço de L classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a auxiliar de serviço de 1 ,a classe do mesmo quadro e
—

4.’ Série
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serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
2.’ Série, dc 22 de Novembro de 1985.)
(Diário da Reptíbtica n.° 269
—

al de
Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribun
1985:
de
Julho
de
29
Contas em
classe
Laura de Almeida Marques Montes, auxiliar de serviço de l.
Prin
Militar
pital
to/Hos
Exérci
do
Civil
l
do Quadro do Pessoa
mesmo
do
classe
1
de
serviço
de
r
auxilia
a
a
transit
cipal
da
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
ven
de
tabela
da
«S»
letra
da
ento
vencim
qual tem direito ao
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
.‘

—

bro de 1985.)
(Diário da República o.’ 269—2.’ Série, de 22 de Novem

al de
Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribun
Contas em 19 de Julho de 1985:
classe
Idalina Domingues Freire Lascas, auxiliar de serviço de 1.’
Prin
Militar
pital
to/Hos
do Quadro do Pessoal Civil do Exérci
La
mesmo
do
classe
de
serviço
r
de
transita a auxilia
cipal
da
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
de
tabela
da
«S»
qual tem direito ao vencimento da letra
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

bro de 1985.)
(Diário da República n.’ 269—2.’ Série, dc 22 de Novem

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
de
Maria Manuela Cardoso de Matos Lopes, auxiliar de serviço
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
transita a auxiliar de serviço de 1.” classe
Militar Principal
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

1985.)
(Diário da República n,° 269—2.’ Série, de 22 de Novembro de
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984,
visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Maria Ascenção Carmo, auxiliar de serviço
de 1? classe do Quadro do

Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita
a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo quadro
e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao
vencimento da letra tS» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n,° 269—2. Série, dc 22
de Novembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo
Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Maria dos Anjos Nunes Henriques, auxiliar de serviço
de 1.’ classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar
Prin
cipal—transita a auxiliar de serviço de 1.a classe do
mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da
qual tem direito ao vencimento da letra «8» da tabela
de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 269

2. Série, de 22 de Novembro de 1985.)

—

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribun
al de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Maria Virgínia da Conceição Duarte, auxiliar de serviço
de 1. classe

do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal
transita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partír
da
qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela
de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário ria República n.° 269

—

2. Série, de 22 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribun
al dc
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Maria Pereira filipe, auxiliar de serviço de 1? classe do
Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita
—
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a auxiliar de serviço de 1.’ classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 269 —2? Série, de 22 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 8 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Setembro de 1985:
Maria Alice Veríssimo Alexandrino Leal, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
classe
transita a auxiliar de serviço de
Militar Principal
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela
de vencimentos.
.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 269 —2? Série, de 22 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Setembro de 1985:
Odete Maria Abreu Vieira da Cruz Gomes, escriturária-dactilógrafa
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão
transita a escriturária
Financeira/Região Militar do Norte
-dactilógrafa de 1.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «Q» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 269—2? Série, de 22 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1985:
José da Silva Rebelo, segundo-oficial do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Centro de Gestão Financeira/Região Militar do Norte
transita a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao ven
cimento da letra «L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República ri.0 269—2? Série, de 22 de Novembro de 1985.)
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despacho de 28 de Fevet’eiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Outubro de 1985:
Agostinho Gonçalves Campos, motorista do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Quartel-General/Região Militar do Centro
tran
sita a motorista de pesados de 1.a classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n,° 269

—

2.” Série, de 22 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Outubro de 1985:
Maria das Dores Rosário Messias Sebastião Santos, terceiro-oficial
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão
Financeira/Região Militar de Lisboa
transita a terceiro-oficial
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 269

—

2,” Série, de 22 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Elisabeth Maria Rodrigues, escriturária-dactilógrafa do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/3.° Tribunal Militar Territorial de
Lisboa
transita a escriturária-dactilógrafa de 1.a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «Q» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República o.” 269

—

2.” Série, de 22 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1985:
António Cardoso, desenhador de 2.’ classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exército

2b
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transita a desenhador de 2. classe do mesmo quadro e ser
viço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «M» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário dc, República n.° 272— 2.’ Série, de 26 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Carlos António Alpalhão Silveiro, barbeiro do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exército
transita a barbeiro de 2? classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencímento da letra «O» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário tta República n.° 272— 2.’ Série, dc 26 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Fernando Lopes Luís Joaquim, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exército
tran
sita a barbeiro de Ja classe do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «O» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República o.” 272—2.” Série, de 26 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 7 de Julho de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Julho de 1985:
Rosa Maria Brissos de Sousa Pinheiro Mira Vaz, primeiro-oficial do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
Finanças/Assistência na Doença aos Militares do Exército
tran
sita a primeiro-oficial do mesmo quadro e serviço, desde 22 de
Abril de 1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «J» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 272— 2.” Série, de 26 de Novembro de 1985.)

4. Série
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1985:
Fernando António Fontes Delgado, motorista do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Centro de Instrução de Operações Especiais
transita a motorista de pesados de 2.a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «P» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da Repáblico

272— 2. Série, de 26 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 27 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1985:
Maria Adelaide Salomé da Costa Saldanha, primeiro-oficial do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão finan
ceira/Região Militar do Norte
transita a primeiro-oficial do
mesmo quadro e serviço, desde 22 de fevereiro de 1982, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «J» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repiíblka n.° 272— 2. Série, de 26 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1985:
Joaquim da Silva Mendes, motorista do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exército
transita
a motorista de pesados de 2.a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «P» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da Reptíblica n.° 272— 2.° Série, de 26 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Setembro de 1985:
José Manuel Rodrigues Belchior, fiel de 2. classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do
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Exército
transita a fiel de 2? classe do mesmo quadro e
serviço, desde 7 de Setembro de 1981, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «Q» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 272

—

2. Série, de 26 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de

Contas em 2 de Outubro de 1985:
Joaquim Lopes Galrinho, motorista do Quadro do Pessoal Civil do
transita a
Exército/Agrupamento Base de Santa Margarida
motorista de pesados de 1? classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 272

—

2. Série, de 26 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Outubro de 1985:
Maria Eduarda Batista Pinto Feliz Salvador, escriturária-dactilógrafa
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão Finan
transita a escriturária-dacti
ceira/Região Militar do Norte
lógrafa de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «Q» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário do República n.° 273

—

2. Série, de 27 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 6 de Novembro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Maio de 1985:
António dos Santos Cordeiro, auxiliar de serviço de 1? classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos
transita a operário de 3.a classe (jardineiro) do
do Exército
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «R» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 275

—

2. Série de 29 de Novembro de 1985.)

4. Série
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Julho de 1985:
Alcides Santos do Vai, chefe de cozinha do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Academia Militar
transita a cozinheiro-chefe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «L» da tabela dc
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 275 —2. Série de 29 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1985:
Cândida Maria Tenreiro Cunha, escriturária-dactiiágrafa de 1 a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
transita a escriturária-dactilógrafa principal, do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário

da

República n.° 275

—

2. Série de 29 de

Novembro

de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Outubro de 1985:
Ana Maria Capelo Almeida Gaspar, terceiro-oficial do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de Pessoal/Repar
tição de Pessoal Civil
transita a terceiro-oficial do mesmo
quadro e serviço, desde 29 de Maio de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «M» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 275 —2. Série de 29

de

Novembro de 1985.)

Por despacho de 8 de Março de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Outubro de 1985:
Maria Dolores Mendes Batista Rombo, terceiro-oficial do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região Militar de
Lisboa
transita a terceiro-oficial do mesmo qtiadro e serviço,
—

30

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 1

4. Série

desde 2 de Agosto de 1983, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «M> da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 275

2.

—

Série, de

29

de Novembro de

1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Maio de 1985:
José Luís Santos Cruz, mestre do Quadro do Pessoal Civil do Exér
cito/Serviço Cartográfico do Exército
transita a encarregado
geral (litografia) do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «1» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 277— 2. Série, de 2 de Dezembro dc 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Outubro de 1985:
Francisco Pereira Trovão, motorista do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Academia Militar transita a motorista de pesados de
1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 277— 2. Série, dc 2 dc

Dezembro

de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Outubro de 1985:
Carlos Alberto Domingues, motorista do Quadro do Pessoal Civil
transita a moto
do Exército/Escola Militar de Electromecânica
rista de pesados de 1.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n,°

277

—

2. Série, de 2 de

Dezembro

de 1985.)

4.’ Série
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Por despachos de 28 de Fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 15 de Outubro de 1985:
José Manuel Álvares Soares de Moura, Maria Emília fernandes de
Oliveira Tadeu de Almeida e Maria da Luz Beato Moreira,
escriturários-dactilógrafos do Quadro do Pessoal Civil do Exér
cito/Regimento de Infantaria de Qucluz
transitam a escritu
—

rários-dactilógrafos de l.a classe do mesmo quadro e serviço,

desde 1 de Julho de 1979, com direito ao vencimento da letra «Q»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos,)
(Diário da República n.’ 277— 2.’ Sírie, dc 2 de Dczcmbro dc 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Outubro de 1985:
Maria José Carrilho Paulo Nunes Lourenço, terceiro-oficial do Quadro

do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de Pessoal/
/Repartição de Pessoal Civil
transita a terceiro-oficial do mes
mo quadro e serviço, desde 7 de Abril de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «M» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 277— 2.’ Série, dc 2 de Dezembro de 1985.)

Por despachos de 28 de fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 22 de Outubro de 1985:

Antónia felizarda Branco Ramos Delgado e Silva, António do
Rosário Gomes de Oliveira, Mavilde Maria Candeias Garrido
Rosa, Maria Manuela Soares da Silva, Cidália Ferreira do Nas
cimento, Idália Falefro Mourão Gonçalves e Maria José Dias
Chaves Ramos Marques, terceiros-oficiais do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Direcção do Serviço de Pessoal/Repartição de
Pessoal Civil, Hospital Militar Principal, Regimento de Lanceiros
de Lisboa, Direcção do Serviço de Saúde, Estado-Maior do Exér
cito
transitam a terceiros-oficiais do mesmo quadro e serviços,
desde 1 de Julho de 1979, com direito ao vencimento da letra
«M» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.’ 277

—

2. Série, de 2 de Dezembro dc 1985.)
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Por despachos de 28 de Fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 22 de Outubro de 1985:
Carlos Alberto Simões Braz Ventura e Maria Teresa Pereira Fer
nandes Leitão Proença, escriturários-dactilógrafos do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria de Queluz, Colégio Militar transitam a escriturários-dactilógrafos de
1. classe do mesmo quadro e serviços, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual têm direito ao vencimento da letra
«Q» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 277— 2. Série, de 2 de Dezembro de 1985.)

Por despachos de 28 de Fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 23 de Outubro de 1985:
Piedade Maria Miguel Romão Santos, Maria José Cardoso Sintrão,
Maria Rosete Resende Meleças Nunes, Olga da Rocha Oliveira
Carrilho, Armando da Silva Pego, Flamiano Ferro Franco de
Matos, Elvira do Menino Jesus Chaves Lopes de Oliveira, Maria
Teresa Coelho Lança e Altina da Conceição ferreira Gaspar
Martins, terceiros-oficiais do Quadro do Pessoal Civil do Exér
cito/Centro de Gestão financeira/Logística, Depósito Geral
de Material de Guerra, Estado-Maior do Exército, Regimento de
Lanceiros de Lisboa
transitam a terceiros-oficiais do mesmo
quadro e serviços, desde 1 de Julho de 1979, com direito ao
vencimento da letra «M» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 277— 2.’ Série, de 2 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 21 de Julho de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Outubro de 1985:
Eduardo Xavier Filomeno de Albuquerque, terceiro-oficial do Quadro
tran
do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
sita a terceiro-oficial do mesmo quadro e sei-viço, desde 23 de
Outubro de 1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «M» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 277

—

2.’ Série, de 2 de Dezembro dc 1985.)
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Por despacho de 8 de Março de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Outubro de 1985:
Maria Cecília de Almeida Saraiva de Sá Osório, terceiro-oficial do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região
Militar de Lisboa
transita a terceiro-oficial do mesmo quadro
e serviço, desde 6 de Agosto de 1982, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra eM» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República o.’ 277—2? Série, de 2 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Outubro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Outubro de 1985:
Jorge Augusto Pinto dos Santos, escriturário-dactilógrafo do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Grupo de Artilharia de Guarnição
n.° 2—transita a escriturário-dactilógrafo de 1.a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «Q» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(t)iário da República n.° 277—2.’ Série, de 2 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Junho de 1985:
Maria Cacilda Germaine Mass Rouger Pinhaços, escriturária-dactí
lógrafa do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do
Serviço de Pessoal/Repartição de Recrutamento
transita a
escriturária-dactilógrafa de 1 a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «Q» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário

da República n.° 279—2? Série, de 4 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal
de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Maria Teresa dos Anjos Pereira Morais ferreira da Costa, escritu
rá
ria-dactilógrafa do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro
de Gestão Financeira/Região Militar de Lisboa
transita a
—
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escriturária-dactilógrafa de 1 a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «Q» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repiíblica n.’ 279— 2.’ Série, de 4 de Dezembro de 1985.)

Por despachos de 28 de Fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 23 de Outubro de 1985:
Carlos Vicente Rodrigues Marção e João Rui da Silva Carvalho
figueiredo, escriturários-dactilógrafos do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Regimento dc Cavalaria de Santa Margarida, Cen
transitam a escrituráriostro de Gestão Financeira/Logística
quadro e serviços, desde
mesmo
do
classe
1.”
de
-dactilógrafos
1 de Julho de 1979, com direito ao vencimento da letra «Q»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Reptíbiica n.° 279— 2.’ Série, dc 4 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1985:
Maria Natércia Abrunhosa Madeira Nogueira, auxiliar de serviço
de 1? classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal—transita a auxiliar de serviço de L classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário cio Repáblica n.° 281— 2.’ Série, de 6 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1985:
•a
Maria da Piedade Mendes Goulão, auxiliar de serviço de 1 classe
Prin
Militar
pital
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hos
•a classe do mesmo
1
de
serviço
de
auxiliar
a
transita
cipal
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da Reptíbiico o.’ 281 —2.’ Série, de 6 de Dezembro dc 1985.)
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado
pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
Maria da Boa-Hora Coelho Matias Barbosa, auxilia
r de serviço de
;•a classe, do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «S» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 281

2.’ Série, dc 6 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado
pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
Augusta dos Anjos fernandes, auxiliar de serviço
de 1.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar
Princi
pal
transita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo
quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem
direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário

da

República n.° 281—2.’ Série, de 6 de Dezem
bro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo
Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
Helena Martins Lobo de Sousa, auxiliar de serviço de 1 •a
classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar
Prin
cipal
transita a auxiliar de serviço de 1 classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela
de
vencimentos.
—

.

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 281 —2.’ Série, dc 6 de Dezem
bro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribun
al de
Contas em 12 de Julho de 1985:
Aida Pais Viegas Almeida, auxiliar de serviço de 1.a classe do
Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
tran
—
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,
sita a auxiliar de serviço de 1 classe do mesmo quadro e serviço
ao
direito
tem
qual
da
partir
desde 1 de Julho de 1979, data a
vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidds emolumentos.)
.‘

(Diário da República n.° 281

—

2. Série, de 6 de Dezembro dc 1985.)

al de
Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribun
1985:
de
Julho
Contas em 12 de
Evangelina Gomes Lopes, auxiliar de serviço de L classe do Quadro
tran
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
,
serviço
e
quadro
l.a
mesmo
do
classe
de
sita a auxiliar de serviço
ao
direito
tem
qual
da
pattir
a
data
1979,
de
Julho
de
desde 1
vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 281

—

2. Série, de 6 de Dezembro de 1985.)

al de
Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribun
1985:
Contas em 12 de Julho de
de
Esmeralda da Conceição Lopes Ferreira, auxiliar de serviço
La classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Mili
transita a auxiliar de serviço de 1.a classe do
tar Principal
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República a.° 281

—

2. Série, de 6 de Dezembro dc 1985.)

de
Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal
1985:
de
Julho
de
Contas em 12
de
Eugénia Fátima Castro Dorningues Pereira, auxiliar de serviço
1.2 classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Mili
a
transita a auxiliar de serviço de 1 classe do
tar Principal
data a
1979,
de
Julho
de
mesmo quadro e serviço, desde 1
tabela
da
«5»
letra
da
ento
vencim
ao
direito
partir da qual tem
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.°

281

—

2.

Série, de

6 de

Dezembro de

1985.)

4. Série
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Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Maria do Rosário Antunes Subtil, auxiliar de serviço de 1 a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal
transita a auxiliar de serviço de ;a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 281

—

2. Série, de 6

de Dezembro de

1985.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Teresa de Jesus Fins Leocádio, auxiliar de serviço de 1 a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a auxiliar de serviço de 1.’ classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
(Suo devidos emolumentos,)
—

(Diário da República a.° 281

—

2. Série, de 6 dc Dezembro de 1985.)

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Maria Odete dos Santos Silva Pereira, auxiliar de serviço de 1? classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da leti’a «S» da tabela de
vencimentos.
(Suo devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 281

—

2.’ Série, de 6 de

Dezembro de

1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de

Contas em 16 de Jtilho de 1985:

Maria Natércia Ventura da Costa Curto, auxiliar de serviço de
1? classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Mili
tar Principal
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do
—
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mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 281

—

2. Série, de 6 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Isaura de Sousa Botelho Pereira, auxiliar de serviço de J a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo
cipal
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven
mentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da I?epública n.° 281

—

2. Série, de 6 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Maria Idalina Branco Costa Serôdio, auxiliar de serviço de 1.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal —transita a auxiliar de serviço de 1? classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 281 —2. Série, de 6 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Nazaré Teixeira da Rocha, auxiliar de serviço de 1 •a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
transita a auxiliar de serviço de 1? classe do mesmo
cipal
—

4.

Série
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quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S> da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Dicirlo da República

2. Série, de 6

a.° 281

de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
CDntas em 16 dc Julho de 1985:

Maria Odete Dias Arnauth, auxiliar de serviço de 1.a classe do Quadro
do Pessoal Civil cio Exército/Hospital Militar Principal
tran
sita a auxiliar de serviço de 1. classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «S» da tabela de Vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 281

2.’ Série, dc 6

—

de

Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Rosalinda Jacinta Lopes Andiade, auxiliar de serviço de 1. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 281

—

2.’ Série, dc 6 de Dezembro

de

1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:

Isilda Madalena dos Santos Nascimento Amoroso, auxiliar de ser
viço de 1? classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hos
pital Militar Principal
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.’ 28!

—

2.’ Série, de 6

de

Dezembro de 1985.)

4. Série
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Por despacho de 2$ de Fevereiro de 19$4, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Olímpia de Jesus Cordeiro, auxiliar de serviço de 1.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
transita a auxiliar de serviço de 1? classe do mesmo
cipal
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabe]a de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 281

—

2. Série, de 6 dc Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Maria Elisa Alves, auxiliar de serviço de 2.a classe do Quadro do
transita
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
a
serviço,
e
quadro
mesmo
do
classe,
1
de
serviço
de
auxiliar
a
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 281

—

2. Série, de 6 dc Dezembro de 1985.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Teresa Balbina Leal Costa, auxiliar de serviço de 1.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo
cipal
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 281

—

2. Série, de 6 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Maria Fernanda Carvalho Teixeira Lopes, auxiliar de serviço de
1? classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Mili
transita a auxiliar de serviço de 1.2 classe, do
tar Principal
—

4’ Série
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mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento de letra «S» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da Rcpúb!icct o.’ 281

2.’ Série, de 6 de Dezembro dc

985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas cm 16 de Julho dc 1985:
Maria Inês dos Santos Silva fernandes, auxiliar de serviço de 1. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal
transita a auxiliar de serviço de 1 classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário tia República

o.°

281

—

2.’ Série, de 6 dc Dezembro

de

1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Cesaltina Maria Inécio, auxiliar de serviço de 1.” classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal — tran
sita a auxiliar de serviço de .‘ classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 281 —2.’ Série, dc 6 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Maria Alice Bandeira de Abreu Almeida, auxiliar de serviço de
1 a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Mili
tar Principal
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «S> da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário tia República n.° 281

—

2.’ Série, dc 6 dc Dezembro dc 1985.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Concciço Lajinha Monteiro, auxiliar de serviço de 1.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
transita a auxiliar de serviço de la classe do mesmo
cipal
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S> da tabela de venci
men tos.
—

(Suo devidos emolumentos.)
(Diário dc, Rc’pública n.” 281

—

2. Série, dc 6

de

Dezembro

de

1985.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 dc Julho de 1985:
Fernanda de Jesus da Costa Gonçalves, auxiliar de serviço de 1? classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
transita a auxiliar de serviço de 1 classe do mesmo
cipal
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven
cimentos.
.

—

(Siío devidos emolumentos.)
(Diário dc, Reptíblicc, o.” 281

—

2.” Série. de 6 dc Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984. visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Ana de Jesus Escobar Rodrigues, auxiliar de serviço de l. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a auxiliar de serviço de 1 ,a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(Suo devidos emolumentos.)
(Diário da Rep,íblica n.° 281

—

2.” Série, de 6 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Julho de 1985:
Maria Guilhermina da Silva Guerra Martins, auxiliar de serviço de
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
transita a auxiliar de serviço de 1 ,a classe
Militar Principal
—
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do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S> da tabela
de vencimentos.
(Silo devidos emolumentos.)
(Diário

dc,

República n.° 28

2. Série, de 6 de Dezembro de 1985.)

—

Por despacho de 28 de fevereiro dc 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Julho de 1985:
Lídia Gonçalves Leal, auxiliar de serviço de f•a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
tran
sita a auxiliar de serviço de 1. classe do mesmo quadro e ser
viço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «S> da tabela de vencimentos.
(Silo devidos emolumentos.)
—

(Diário

da

República n.° 281

2. Série, de 6 de Dezembro de 1985.)

—

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas cm 29 de Julho de 1985:
Leopoldina de Jesus Fonseca Almeida, auxiliar de serviço de 1? classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal
transita a auxiliar de serviço de 1 .‘ classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devídos emolumentos.)
(Diário tia República a.° 281— 2. Série, de 6 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 dc Fevereiro dc 1964, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Julho de 1985:
Maria Helena Bivar, auxiliar de serviço de 1.a classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita
a auxiliar de serviço de 1? classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário tia República n,° 281

—

2. Série, de 6 de Dezembro de 1985.)

Por
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despacho de 28 dc fevereiro dc 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Julho de 19$5:

•a
Leonete Rosa do Carmo Silva, auxiliar de serviço de 1 classe do
Prin
pital
Militar
Exército/Hos
do
Pessoal
Civil
Quadro do
transita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo
cipal
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário cio República n.° 281 —2. Série, de 6 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal dc
Contas em 12 de Julho de 1985:
Ana Maria, auxiliar de serviço de 1.a classe do Quadro do Pessoal
transita a auxi
Civil do Exército/Hospital Militar Principal
liar de serviço de 1 •a classe do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao ven
cimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 286

—

2. Série, de 12 de

Dezembro

de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
Maria da Conceição Martins, auxiliar de serviço de 1.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
transita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo
cipal
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

ii.’

286— 2. Série,

de

12 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Margarida da Conceição Magalhães Ferreira da Costa Abrantes,
auxiliar de serviço de 1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do
transita a auxiliar de serExército/Hospital Militar Principal
—

4. Série
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viço de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
dc 1979, data a partir da ciual tem direito ao vencimento da
letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repáblica n.° 286— 2. Série, de 12 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:

Maria da Piedade Machado Correia Esteves da Silva, auxiliar de
serviço de l.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/Hospital Militar Principal
transita a auxiliar de serviço de
f,a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «5»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.’ 286— 2. Série, de 12 de Dezembro de l985.

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal dc
Contas em 29 de Julho de 1985:
Lucinda dos Anjos Monteiro fernandes, auxiliar de serviço de
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal
transita a auxiliar de serviço de l. classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.° 286— 2. Série, de 12 dc Dezembro de 1985.)

Por despacho dc 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1985:
Maria do Nascimento Carvalho, auxiliar de serviço de 1.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal
transita a auxiliar de serviço de ] •a classe do mesmo
—
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quadro e servçJ, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
tfliário da República a.’ 286

—

2. Série, de 12 cio Dezembro

de

1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Julho de 1985:

Maria Fernanda Mendes Arriagas Caseiro, auxiliar de serviço de
1 a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal
transita a auxiliar de serviço de 1.a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da itepública n.’ 286— 2.’ Série, de 12 de Dezembro de 1985.)

I’or despachos dc 28 de Fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas cm 16 de Maio de 1985:
Júlia Maria Ferreira Gomes Januúrio, Lisete Inúcio Rodrigues Va
lente, Maria Beatriz dos Santos Sousa Rosa, Maria Inês Ber
nardina dos Reis Santos e Maria Manuela de Anunciação Rodri
gues Monteiro, escríturárias-dactilógrafas do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Centro Financeiro do Exército, Depósito Geral
de Material de Engenharia e Direcção do Serviço de Finanças
transitam a escriturárias-dactilógrafas principais do mesmo
quadro e serviços, desde 1 de Julho de 1979, com direito ao
vencimento da letra «N> da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 289—2.’ Série, de 16 dc Dezembro de 1985.)

Por despachos de 28 de fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 5 de Junho de 1985:
Marcela Augusta da Costa Miranda, Maria Arlete Pereira dos Santos
Branco da Silva, Maria Josefa Barrocas Valdívia, Maria José
Dinis João dos Santos Brito e Maria José Lopes Malafaia da
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Costa Alves Pina, escriturárias-dactilógrafas do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Centro financeiro do Exército e Distrito de
Recrutamento e Mobilização do Porto
transitam a escriturá
rias-dactilógrafas principais do mesmo quadro e serviços, desde
1 de Julho de 1979, com direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 289— 2. Série, de 16 de Dezembro dc 1985.)

Por despachos de 2$ de fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 19 de Junho de 1985:
Alda de lesus Mendes Barata Santos Luís, Gracinda Nazaré César
Candinho, Maria José Lopes da Silva Rego e Maria de São José
Pereira. escriturárias-dactilógrafas do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa e
Direcção do Serviço de Intendência
transitam a escriturárias
-dactilógrafas principais do mesmo quadro e serviços, desde 1 de
julho de 1979, com direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 289— 2. Série, de 16 de Dezembro de 1985.)

Por despachos de 28 de Fevereiro de 1964. visados pelo Tribunal de
Contas em 28 dc Junho de 1985:
Ana Maria Patrício d’Almeida, Beatriz Martins Alvos Miguez, Maria
Antonieta Tomás da Conceição Caetano Rastos, Maria Antónia
Nogueira da Ponte Gaspar. Maria da Conceição Mendes Dias
Horta, Maria Isilda Rodrigues da Fonseca Vicente Castro, Maria
Odete Simão da Silva Palma Gonçalves e Olívia Maria Botelho
Serra, escriturárias-dactilógrafas do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Instituto de Altos Estudos Militares e Centro Financeiro
do Exército
transitam a escriturárias-dactilógrafas principais
do mesmo quadro e serviços, desde 1 de Julho de 1979, com
direito ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da 1?epúbflca n. 289— 2. Série, de 16 de Dezembro dc 1985.)

4. Série
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Por despachos de 2$ de Fevereiro de i184, visados
Contas cm 2 de Julho de 1985

Pelo

1iibunai de

Maria da Conceição de Almeida ferreíra dos Santos Nunes Gaspar,
Maria Donzelina ferreira da Silva, Maria José Formiga da Silva
Ventura, Otilia Maria Craveiro dos Reis e Meio, e Rolanda Pau
]ina Catarino do Rosário, escriturárias-dactilógrafas do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Centro financeiro do Exército e Direc
transitam a escriturárias-dactilógrafas prin
ção de Transportes
cipais do mesmo quadro e serviços, com direito ao vencimento
da letra «N» da tabela dc vencimentos, desde 1 de Julho de 1979.
—

(São devidos emolumentos.)
iDiário da República n. 289— 2. Série, dc 16 dc Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 dc Julho de 1985:
Maria Manuela da Cruz Nogueira Dias, escriturária-dactilógraf a do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro financeiro do
transita a escriturária-dactilógrafa principal do mesmo
Exército
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 289— 2. Série, de 16 dc Dezembro dc 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
Maria Emília Antunes Pinto Capela, escriturária-dactilógrafa do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do
transita a escriturária-dactilógrafa principal do mesmo
Exército
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 289

—

2. Série, de 16 de Dezembro de 1985.)

Por despachos de 28 de Fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
Gabriela Lopes Pereira, florinda Nunes dos Santos Olás, Ëtia da
Conceição Rodrigues Santos, felismina do Carmo de Oliveira
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Funtes e Ilda da Luz Marques, auxiliares de serviços de 1.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal
transitam a auxiliares de serviço de 1.a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 dc Julho de 1979, data a partir
da
qual têm direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
IDidrio da República n, 289—2.’ Série, de 16 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribun
al de
Contas em 16 de julho de 1985:
Deolinda Inocência de Sousa Biléu, auxiliar de serviço de l.a
classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal
transita a auxiliar de serviço de t.a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da
qual tem direito ao vencimento da letra «S> da tabela de
ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário cta República a.’ 289— 2.’ Série, dc 16
de Dezembro

de

1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo
Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Maria da Conceição l3razinha Vilaça Bento, auxilia
r de serviço de
1.a classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Direcção do
Serviço de fortificações e Obras do Exército
transita a auxi
Jiar de serviço de 1? classe do mesmo quadro e serviço
, desde 1
de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao venci
mento da letra «S> da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da Repúbtica a,’ 289

—

2.’ Série, de 16 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro cie 1984, visado
pelo l’ribunal de
Contas em 16 de julho de 1985:
António Rodrigues Merca, auxiliar de serviço de 2.a
classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
transita a
—

ORDEM DO

50

EXËRCITO N.°

1

4.

Série

auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho dc 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «S> da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 289— 2. Série, de 16 dc Dezembro de 1985.)

Por despachos de 28 de fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 19 de Julho de 1965:
Esperança dos Anjos Antunes, Maria Amélia Coelho de Moura Mar
tinho, Maria Elisabete Santos Silva Matias e Maria de Lurdes
Pisquim Saraiva, escriturárias-dactilógrafas do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Direcção do Serviço de Material e Distrito de
transitam a escriturá
Recrutamento e Mobilização de Lisboa
rias-dactilógrafas principais do mesmo quadro e serviços, desde
1 de Julho de 1979, com direito ao vencimento da letra «N»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 289

—

2.’ Série, de 16 de Dezembro de 1985.)

de
Por despachos de 28 de Fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal
Contas em 22 de Julho de 1985:

Ana Maria Rego Pereira de Oliveira Rodrigues félix, Arlete Nazaré
Nunes Martins, Duarte Antero Batista, Jorge Augusto Alexandre
Pereira, Maria Fernanda Antunes Bandeira e Maria Helena Pedro
Faria Teixeira Garcia, escriturários-dactilógrafos do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de Material
transitam a escriturários-dactilógrafos principais do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, com direito ao ven
cimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
1985.)
(Diário da República a.’ 289— 2,’ Série, de 16 de Dezembro de

de
Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal
Contas em 23 de Julho de 1985:
classe do Quadro do Pessoal
Raul Alves, auxiliar de serviço de
Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exército
.‘
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transita a auxiliar de serviço de l.a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 289— 2. Série, de 16 dc Dezembro
de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal
de
Contas em 23 de Julho de 1985:

Maxirnino Lacerda Fernandes, auxiliar de serviço de 1? classe
do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
transita
a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da ]?eptíblica n.° 289

—

2. Série, de 16

de

Dezembro

de

1985.)

Por despacho de 26 dc Fevereiro de 1984. visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:

Arminda dos Prazeres Mesquita Boavida, auxiliar de serviço de
1 a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Mili
tar Principal
transita a auxiliar de serviço de 1? classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário cio República n. 269— 2. Série, de 16 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:

Lídia Henriqueta Cravinho de Jesus, auxiliar de serviço de 1.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal
transita a auxiliar de serviço de 1 ,a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Dicírio da República n.° 289— 2.’ Série. de 16 de Dezembro de 1983.)

4.’ Série
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Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal dc
Contas em 30 de Agosto de 1985:
António de Magalhbes, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro do
transita a auxiliar
Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
desde 1 de
serviço,
e
1.a
quadro
mesmo
do
classe
de serviço de
Ju]ho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

269—2.’ Série, de 16 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1964, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 dc Agosto de 1985:
João Cândido dos Ramos, auxiliar dc serviço de l. classe do Quadro
transita a auxi
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
liar de serviço de l. classe do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 289— 2. Série, de 16 dc Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
a
Maria Luísa Braz Gaspar, auxiliar de serviço de 1 classe do Quadro
de Abran
Infantaria
de
imento
Exército/Reg
do Pessoal Civil do
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo qua
tes
dro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 289

—

2.’ Série, dc 16 de Dezembro

de

1985.)

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Carlos Alberto Teixeira Miranda, operário especial (electricidade)
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de
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t)oenças Infecto-Contagiosas
transita a operário principal do
mesmo quadro e serviço, desde 21 de Janeiro de 1982, data
a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «L» da
tabela
de vencimentos.
(Sbo devidos emolumentos.)
—

(Diário cio República n. 289— 2. Série, de 16
de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo
Tribunal de Contas
em 11 de Setembro de 1985:
António Augusto da Silva Costa, contramestre (pintur
a) do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Batalhbo do Serviç
o de Material
tiansita a encarregado (pintura) do mesmo quadro
e serviço,
desde 17 de Dezembro de 1981, data a partir da qual
tem direito
ao vencimento da letra «1» da tabela de vencim
entos.
(Silo devidos emolumentos,)
—

(Diário da República o.’ 289— 2.’ Série, de 16 de
Dezembro de 1983.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado
pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1985:
José Manuel Alves Pratas, operário de 2. classe (carpin
taria) do Qua
dro do Pessoal Civil cio Exército/Agrupamento
Base de Santa
Margarida
transita a operário de 2? classe do mesmo
quadro
e serviço, desde 18 de Maio de 1981, data a partir
da qual tem
direito ao vencimento da letra «P» da tabela
de vencimentos.
(Silo devidos emolumentos.)
—

(Diário

cio República n.° 289— 2’ Série, de 16 de
Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984,
visado pelo Tribunal de
Contas em 24 dc Setembro de 1985:
Francisco Alpalhio Marques, operário de 2.a
classe (carpintaria) do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Agrupame
nto Base de
Santa Mai’garida
transita a operário de 2? classe do mesmo
quadro e serviço, desde 18 de Maio de 1981, data
a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «P» da tabela
de vencimentos.
(Silo devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 289

—

2. Série,

de

16

de Dezembro de

1985.)
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Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
Mário António Simões, operário de L classe (pintura)
do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
operário de 1.’ classe do mesmo quadro e serviço,
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
da letra «N> da tabela de vencimentos.

do Quadro
transita a
desde 1 de
vencimento

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário dc, Repáblica n. 289— 2. Série, de 16 de Dezembro de 1985.)

de
Por despacho de 7 de Março de 1984, visado pelo Tribunal
Contas em 7 de Outubro de 1985:
Victor Manctel Mesquita da Costa Henriques, operário de 2.” classe
(electricidade) do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Agru
transita a operário de
pamento Base de Santa Margarida
16 de Fevereiro de
desde
,
serviço
e
quadro
mesmo
2. classe do
1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«P» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
de 1985.)
(Diário da República n.° 289— 2. Série, de 16 de Dezembro

de
Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal
Contas em 7 de Outubro de 1985:
Manuel António Simões Varino, operário de 2.a classe (carpintaria) do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de
transita a operário de 2. classe do mesmo
Santa Margarida
quadro e serviço, desde 10 de Agosto de 1981, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «P» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.°

289

—

2.

Série, de

16 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
Francisco Feliciano Sobral, operário de 2. classe (carpintaria) do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa
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Margarida
transita a operário de 2? classe, na situação de
supranumerário do mesmo serviço, desde 7 de Setembro de 1981,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «P»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

tDidrio da República n.’ 289— 2. Série, de 16 de I)ezein
bro de 1985.)

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribun
al de
Contas em 7 dc Outubro de 1985:
José Lúcio Morais Baptista Galinha, operário de 2.a classe (serral
haria)
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão do Serviç
o
de Material
transita a operário de 2.a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 2 de fevereiro de 1982, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «P» da tabela de vencim
entos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 289— 2. Série, de 16 de Dezem
bro dc 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribun
al de
Contas em 7 dc Outubro de 1985:
Carlos Pereira ferreira, operário de 2? classe (carpintaria)
do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
transita a ope
rário de 2? classe do mesmo quadro e serviço, desde 17 de
Agosto
de 1981, data a partir da qual tem direito ao vencim
ento da
letra «P» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 289

—

2.’ Série, de 16 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribun
al de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
Fernando Pinto de Castro, operário de 2. classe (electricidade
) do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
tran
sita a operário de 2. classe, na situação de supranumerário
do
mesmo serviço, desde 9 de Abril de 1981, data a partir da
qual
tem direito ao vencimento da letra «P» da tabela de vencim
entos.
(Süo devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.’ 289— 2, Série, de 16 de Dezem
bro de 1985.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
Manuel Augusto Garcia, operário de 2. classe (serralharia) do Qua
transita a
dro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
27 de
desde
serviço,
e
operário de 2.a classe do mesmo quadro
ao
vencimento
direito
tem
qual
da
partir
Julho de 1981, data a
da letra «P» da tabela de vencimentos.
=

(São devidos emolumentos.)
(DiL’u’io

da República n.° 289— 2. Série, de 16 de Dezembro dc 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
Mário Eugénio Gonçalves, operário especial (pintura) do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Academia Militar transita a operário
principal do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «L»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário dci República n.° 289— 2.’

Série,

de 16 dc Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
Duarte dos Reis Amaro, operário de 1.a classe (não qualificado) do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa
transita a operário de 1.a classe do mesmo quadro
Margarida
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «O» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 289—2.’ Série, de 16 de Dezembro

dc

1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
Jaime Ribeiro dos Santos, operário especial (serniqualificado) do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão do Serviço de
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Material
transita a operário de 1.a classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da ]etra «O» da tabela de vencimentos.
(Silo devidos emolumentos.)
—

(Diário da Rc’pública n. 289— 2. Série, de 16 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de Contas
em 10 de Outubro de 1985:
Fernando Manito Peneira Neto, operário de 2. classe (carpintaria)
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de
Santa Margarida
transita a operário de 2. classe na situaçio
de supranumerário do mesmo serviço, desde 10 de Janeiro de
1983, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«P» da tabela de vencimentos.
—

(Silo devidos emolumentos.)
(Diário tia República n. 289— 2. Série, de 16 de Dezembro dc 1985.)

Por despacho de 11 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 15 de Outubro de 1985:
Emília Mendes Tavares
auxiliar de serviço de 1 •a classe do Quadto
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita
a auxiliar de serviço de 1 classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

—

.

fSüo devidos emolumentos.)
(Diário

da República n.° 289— 2

Série, de 16 de Dezembro

de

(985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Outubro de 1985:
Alfredo Afonso Nunes Diogo, mestre de 1.a classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa Margarida
transita a mestre de 1. classe (carreira a extinguir) do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «b> da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n, 289— 2, Série, de 16 de Dezembro de 1985.)
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Por despacho dc 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas cm 22 de Outubro de 1985:
Manuel Ribeiro Correia, operário de 2. classe (electricidade) do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Artilharia
transita a operário de 2. classe do mesmo
da Serra do Pilar
quadro e serviço, desde 9 de Setembro de 1981, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «P» da tabela de
vencimentos.
—

(Sáo devidos eniol umentos.)
(Diário da Repábhca

n.

289— 2. Série, de 16 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas cm 22 de Outubro de 1985:
Pedro Duarte Taborda Chaves, operário de 2. classe (electricidade)
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Coman
transita a operário de 2. classe do mesmo quadro e ser
dos
viço, desde 12 de Agosto de 1981, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «P» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
Diário da Reptíhiic’t, n. 289— 2. Série, de 16 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Outubro de 1985;
Joaquim Nunes Capitão, operário de 2. classe (serralharia) do Quadro
tran
do Pessoal Civil do Exército/Campo de Tiro de Alcochete
desde
serviço,
quadro
e
mesmo
do
classe
2.
sita a operário de
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao ven
cimento da letra «P» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário cio

Repáblica n. 289

—

2. Série, de 16 dc Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Outubro de 1985;
António Rosa Luís, operário de 2. classe (carpintaria) do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento de infantaria de Abran
transita a operário de 2.2 classe do mesmo quadro e sertes
—
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viço, desde 1$ de Agosto de 1981, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «P» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Didrio tia República n.’ 289

—

2.’ Série, de 16 de Dezembro de 1985.)

Por despachos de 26 de Fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 23 de Outubro de 1985:
Armindo Marques Casaca e José Manuel Mateus Matos Braz, ope
rários de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
/ Escola Militar de Electromecânica transitam a operários de
2.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual têm direito ao vencimento da letra «P»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário tia República

n.’

289—2.’ Série, de 16 de Dezembro de 1985.)

Por despachos de 21 de Setembro de 1983, visados pelo Tribunal de
Contas em 23 de Outubro de 1985:
António Damas Rodrigues e Valdemar Jorge Ventura, operários de
2.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de
Infantaria de Abrantes e Regimento de Engenharia nY 1
tran
sitam a operários de 2? classe (serralharia) do mesmo quadro e
serviços, desde 9 de Julho de 1981, data a partir da qual têm
direito ao vencimento da letra «P» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.’ 289—2.’ Séria, de 16 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Outubro de 1985:
Mateus Rosa Anacleto, operário de 2? classe (electricidade) do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria
de Abrantes
transita a operário de 2? classe do mesmo qua
dro e serviço, desde 27 de Julho de 1981, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «P» da tabela de venci
mentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 289—2.’ Série, de 16 de Dezembro de 1985.)

4.’ Série
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Outubro de 1985:
António João Alves, operário de 2.a classe (serralharia) do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa Mar
transita a operário de 2. classe do mesmo quadro e
garida
serviço, desde 29 de Março de 1980, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «P» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
lDiário dc, Repcíbflca n. 289

2. Série, de

16

de Dezembro de 1985.)

Por despachos de 2$ de fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 23 de Outubro de 1985:
Francisco Valério Cardoso e Manuel Lopes Rodrigues, operários de
2? classe (construção civil) do Quadro do Pessoal Civil do
transitam a operários
Exército/Batalhão do Serviço de Material
de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual têm direito ao vencimento da letra
«P> da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
tDitírio da República a.’ 289— 2.’ Série, de 16 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 25 de Outubro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Outubro de 1985:
Raul Iosé Gonçalves Ramos, operário de 2. classe do Quadro do
transita
Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
rio
mes
do
supranumerá
situação
de
na
classe,
2?
de
a operário
mo serviço, desde 1 de Julho de 1980, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «P» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário dc, República n.’ 289— 2.’ Série, dc 16 dc Dezembro

de

1985.)

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Outubro de 1985:
Adérito Salgueiro, operário de 2? classe (carpinteiro) do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa Marga
transita a operário de 2? classe, na situação de supranu
rida
—
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merÉírio do mesmo serviço, desde 4 de Janeiro de 1982, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «P» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da i?eptiblica

ii?

269—2? Série, de 16 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Outubro de 1985:
José Manuel ferreira Anselmo, operário de 1. classe (electricidade)
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão do Serviço
Material
transita a operário de 1 classe do mesmo quadro
e serviço, desde 24 de Fevereiro de 1982, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

.

(Diário da República o.’ 289—2? Série, de 16 de Dezembro dc 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 dc Outubro de 1985:
José António Gomes, operário de 1 ,a classe (mecâncio-auto) do Qua
clro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Engenharia
a.° 1
transita a operário de 1 •a classe do mesmo quadro e ser
viço, desde 12 dc Março de 1982, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «N> da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o? 289—2? Série, de 16 de Dezembro de

985.)

Por despacho dc 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Outubro de 1985:
Eurico Martins Dias, operário de 1

•a

classe (serralharia) do Quadro

do Pessoal Civil do Exército/Escola Militar de Electromecânica
transita a operário de a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 24 de Março de 1982, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o? 289—2? Séria, dc 16 de Dezembro dc 1985.)
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Por despacho de 2$ dc fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal dc
Contas em 29 de Outubro de 1985:
Armando Libânio Marques
qualificado) do Quadro
de Tiro de Alcochete
mesmo quadro e serviço,
da qual tem direito ao
vencimentos.

Rodeio, operário de 1.a classe (não
do Pessoal Civil do Exército/Campo
transita a operário de 1 a classe do
desde 1 de julho de 1979. data a partir
vencimento da letra «N» da tabela de

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúblicti n.° 289— 2. Série, de 16 de Dezembro de 1985.)

Por despachos de 2$ de Fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 29 de Outubro de 1985:
operários de 1? classe
Fernando florêncio e Manuel Estêvüo Martins
(construção civil) do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
/Agrupamcnto Base de Santa Margarida e Hospital Militar
transitam a operários de 1.a classe do mesmo quadro
Principal
e serviços, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
têm direito ao vencimento da letra «N» da tabela de venci
nientos.
—

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário tia República n. 289— 2. Série, de 16 de Dezembro de 1985.)

Por despachos dc 28 de fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 29 de Outubro de 1985:
Fran&sco Esteves Lascas e Joaquim Domingos Candeias, operários
de •a classe (pintura) do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
transitam a operários de 1 .‘ classe
/Hospital Militar Principal
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual têm direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 289

—

2. Série,

de

16 de Dezembro de 19$5.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Outubro de 1985:
Francisco Gomes dos Santos, operário de 1.a classe (serralharia), do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de
transita a operário de 1? classe do mesmo
Santa Margarida
—

4.’ Série
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quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partit’
da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de
vencimentos.
(Diário da República

ii.’

289

—

2.’ Série, dc 16 de Dezembro dc

985.)

(São devidos emolumentos.)
Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal
de
Contas em 29 de Outubro de 1985:
Valdemar Augusto Palma, operário de l.a classe (carpintaria)
do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional
n.° 2
transita a operário de 1 •a classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 289— 2.’ Série, de 16 de Dezembro
de 1985.)

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal
de
Contas cm 30 dc Outubro de 1985:
António João Paredes Martins, operário de l.a classe (carpintaria)
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
Pupilos do Exército
transita a operário de 1 •a classe, na
situação dc supranumerário do mesmo serviço, desde 9 de Julho
de 1982, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.° 289—2.’ Série, de 16 de Dezembro dc 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Outubro de 1985:
António José Galo Rainho, operário de 1.a classe (não qualificado)
do Quadro do Pessoal Cvil do Exército/Escola Prática de
Engenharia
transita a operário de •a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 2 de Setembro de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «O» da tabela de veri
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 289—2.’ Série, dc 16 de Dezembro dc 1985.)
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Por despachos de 2$ de fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas cm 50 de Outubro dc l9i:
Ãngelo Bastos Rosado, António dos Santos e António da Rosa
Garca, operários de la classe (carpintaria) do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Escola Militar dc Electromecânica,
Agrupamento 1iac de Santa Margarida e Escola Prática de
classe do mesmo
transitam a operários de 1
Engenharia
quadro e serviços, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual têm direito ao vencimento da letra «N» da tabela de
vencimentos.
.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 289— 2. Série, de 16 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Outubro de 1985:
Joaquim Nunes Mendes, operário de 1.a classe (construção civil)
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
transita a operário de »a classe, na
Ptipilos do Exército
rio do mesmo quadro e serviço, desde
supranurnerá
situação de
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «N» da tabela dc vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 289— 2. Série, de 16 dc Dezembro de 1985.)

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Outubro de 1985:
Francisco José Pacífico Comes, operário de 1.a classe (mecânico-auto)
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de
transita a operário dc 1? classe do mesmo quadro
Engenharia
e serviço, desde 18 de Novembro de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «N> da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 289— 2. Série, de 16 de Dezembro de 1985.)

4. Série
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado
pelo Tribunal de
Contas em 30 de Outubro dc 1985:
Arnílcar José Pinheiro Bravo, operário de
1? classe (pintura) do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola
Militar de Elec
tromecânica
transita a operário de 1 •a classe do mesmo
quadro e servço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra
«N da tabela dc
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 289— 2.’ Série, dc
16 de Dezembro dc 1985.)

Por despacho de 7 de Abril de 1984, visado
pelo Tribunal de Contas
em 30 de Outubro de 1985:
Jaime Florindo Ferreira Duarte, operário de
1? classe (serralharia) do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Esco
la Militar de Electro
mecânica
transita a operário de 1 classe do mesmo
quadro e
serviço, desde 26 de Janeiro de 1982, data
a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

.

(Diário da República n.’ 289—2.’ Série,
de 16 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 7 de Abril de 1984, visado
pelo Tribunal de Contas
em 30 de Outubro de 1985:
José António de Sousa Rodrigues Tadeu,
operário de 1.a classe (me
cânico-auto) do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Campo de
Tiro de Alcochete
transita a operário de 1 a classe, na situação
de supranumerário do mesmo serviço, desde
19 de Fevereiro de
1982, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra
«N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diúrio da República a.’ 269—2.’ Série,
de 16 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984,
visado pelo Tribunal de
de Contas em 30 de Outubro e 1985:
Manuel Correia Jorge, operário de a classe
do Quadro do Pessoal
Civil cIo Exército/Academia Militar
transita a operário de
—
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1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.

(São devidos emolumentos,)
(Diário da República n. 289— 2. Série, dc 16 de Dezembro de 1985.)

Por despacho dc 28 de fevereiro de 1984, visado pelo TribunaL de
dc Contas em 30 de Outubro e 1985:
Virgílio Vaz, operário de l.a classe (construção civíl) do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exér
cito—transita a operário de 1.a classe do mesmo quadro e ser
viço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 289— 2. Série, de 16 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 26 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Novembro dc 1985:
Jorge Manuel Ventura Madeira, operário de 2? classe (pintura) do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão do Serviço Geral
transita a operário de 2? classe do mesmo quadro
do Exército
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir a qua] tem
direito ao vencimento da letra «P» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
1985.)
(Diário da República n.° 289— 2. Série, de 16 de Dezembro de

de
Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal
1985:
de
Contas em 12 de Julho
Alzira Maria Martinho Belo, auxiliar de serviço de 2? classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a auxiliar de serviço de 1? classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 291

—

2. Série, de 18 de Dezembro de 1985.)

4. Série
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Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado
pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
Gabriel Jerónimo Brás, auxiliar de serviço de 2.a
classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de
Santa Margarida
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo
quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem
direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 291

—

2, Série, de 1$ de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 dc fevereiro de 1984, visado
pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
Felicidade da Conceição Juromenha ferreira da
Silva, auxiliar de ser
viço de 2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exér
cito/Regi
mento de Infantaria de Elvas
transita a auxiliar de serviço de
1. classe do mesmo quadro e serviço
, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «S» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 291 —2. Série, de 18
de Dezembro de 1985.)

Por despacho dc 2$ dc Fevereiro de 1984, visado
pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
Gracinda Maria da Costa, auxiliar de serviço de
1.’ classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar
Principal
tran
sita a auxiliar de serviço de •a classe do mesmo
quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao
vencimento da letra «5» da tabela de vencim
entos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República a.’ 291

—

2. Série, de 18 de Dezembro
de 1985.)

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984,
visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:

Joaquim António Correia, auxiliar de serviço de •a
1 classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
transita a auxiliar
—

4.’ Série
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de
de serviço de 1 a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1
ento
vencim
ao
direito
Julho de 1979, data a partir da qual tem
da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 291

—

2.’ Série, de 18 de Dezembro de 1985.)

al de
Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribun
1985:
Julho
de
dc
25
Contas em
José Martinho, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do Pessoal
transita a auxi
Civil do Exército/Campo de Tiro de Alcochcte
, desde 1
serviço
e
quadro
mesmo
do
classe
de
liar de serviço
ento
vencim
ao
direito
tem
qual
da
partir
a
data
1979,
dc
de Julho
da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

.‘

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.’

291

—

2.’ Série, de 18 dc Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
l
Jorge Antunes, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do Pessoa
r
serviço
de
auxilia
a
a
transit
égio
Militar
to/Col
Exérci
Civil do
de 1 •a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

291

—

2.’ Série, de 18

de

Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Hortência da Silva Simões Alves, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe do mesmo
Finanças
, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
serviço
e
quadro
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 291 —2.’

Série, de

18

de Dezembro de

1985.)

4. Série
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984,
visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
José Mendes Fradinho, auxiliar de serviço de 2.
classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Centro Militar de
Educação Física,
Equitação e Desportos
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «T» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Rcptíblica n.° 291

—

2. Série, dc 18

de Dezembro

de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado
pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
José Fernando Paulo das Neves, auxiliar de
serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimen
to de Comandos
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
*

(Diário cio Reptiblica n.° 291

2. Série, de 18 de Dezembro de 1985,)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984,
visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:

António Manuel, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pes
soal Civil do Exército/Agrupamento Base
de Santa Margarida
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe
do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «S» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da Repáblica n.° 291

—

2. Série, de 1$ de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereito de 1984, visado
pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
José Manuel de Jesus, auxiliar de serviço de 2.’
classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
Pupilos do Exéi’
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1

transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe do mesmo
cito
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

1985.)
(Diário da Repáblica n.° 291 —2.’ Série, de 1$ dc Dezembro de

al de
Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribun
Contas em 30 de Agosto de 1985:
l
Maria Rosa, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do Pessoa
r
auxilia
a
a
transit
Militar
or
Superi
ituto
to/Inst
Exérci
do
Civil
de serviço de •a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Reptíblica n.° 291

—

2.’ Série, dc 1$ de Dezembro

de

1985.)

al de
Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribun
1985:
de
ro
Setemb
de
16
em
Contas
ser
Maria da Conceição Guerreiro do Rosário Coelho, auxiliar de
iço
to/Serv
Exérci
do
l
Civil
Pessoa
do
Quadro
viço de 2. classe do
de
r
de
serviço
auxilia
a
transita
to
Exérci
do
Cartográfico
2.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 291 —2.’ Série, de 1$ dc Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
2. classe do
Alcina da Conceição Pereira, auxiliar de serviço de
de Electro
la
Militar
to/Esco
Exérci
do
Civil
l
Quadro do Pessoa
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
mecânica
quadro e serviço, desde 1 de Julho dc 1979, data a partir da
—

4.’ Série
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qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 291 —2.

Série, de

18 de

Dezembro de

l9$5.

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo
Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Isaura de Jesus fernandes Vieira, auxiliar de serviço
de 2? classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do
Serviço
de Pessoal/Repartição de Recrutamento
transita a auxiliar de
serviço de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde
1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento
da letia «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 291

—

2. Série,

de

18

de Dezembro de

1985.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo
Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Maria Beatriz fernandes Pinheiro Nuncs, auxiliar de
serviço de
2_a classe do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Instituto Mili
tar dos Pupilos do Exército
transita a auxiliar de serviço de
2? classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979,
data a partir da qual tem diteito ao vencimento da letra
«T»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 291

—

2. Série,

de

18 de Dezembro de 1985.)

Por despacho dc 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribun
al de
Contas em 24 de Setembro de 1985:
Albino da Silva Carvalho, litógrafo de 1.’ classe do Quadro
do Pes
soal Civil do Exército/Instituto Superior Militar
transita a
operário de 1? classe (litógrafo) do mesmo quadro e serviço
,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao
vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da Repúblicti n.° 291 —2. Série, de 1$ de Dezembro
de 1985.)
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Por despacho de 18 de Fevereiro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1985:
Noémia Lavado do Vai Gualdino, auxiliar de serviço de 2? classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
de finanças
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 291 —2.

Série, de

18 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Setembro de 1985:
Rita Antunes Lopes, auxiliar de serviço de 2? classe do Quadro do
tran
Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Engenharia
a classe do mesmo quadro e serviço,
1
de
serviço
de
auxiliar
sita a
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 291

=

2. Série, de 1$ de Dezembro dc 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
José Gameiro Martinho, contramestre (carpinteiro) do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa Margarida
transita a encarregado do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «1» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 291

—

2. Série, de 1$ de Dezembro dc 1985.)

Por despacho dc 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
Luís dos Santos, contramestre (carpinteiro) do Quadro do Pessoal
tran
Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa Margarida
sita a encarregado, ficando na situação de supranumerário do
—

4.”

Série
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mesmo serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «J> da tabela de vencim
entos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário dtt Rc’públictz n.° 291 —2.” Série, de
18 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado
pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
José Sirgado, operário especial do Quadro do
Pessoal Civil do Exér
cito/Agrupamento Base de Santa Margarida
transita a operário
de 1 •a classe (não qualificado) do mesmo quadro
e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao venci
mento da letra «Q» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da Repcíblica

n.°

291

—

2.’ Série, de 18 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1964,
visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
Fernando Alves de Brito, operário especial (electr
icidade) do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Altos
Estudos Mili
tares
transita a operário principal do mesmo quadro
e serviço,
desde 6 dc Janeiro de 1982, data a partir da qual
tem direito ao
vencimento da letra «L» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 291—2.” Série, de
18 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado
pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
António da Costa ferreita, operário dc 1.a classe
(serralharia) do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento
Base de
Santa Margarida
transita a operário de 1 a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 291 —2.’ Série, de 18 de
Dezembro de 1985.)

4. Série
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Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
Manuel Daniel Goines, operário de 1? classe (construção civil) do
tran
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
1
desde
serviço,
e
quadro
mesmo
classe
do
1?
de
operário
sita a
de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Reptíbtica

0.0

291

—

2.0 Série, de 18 de Dezembro de 19$5.

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
Aníbal Conceição Paulista, operário de 1? classe (carpinteiro) do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Campo de Tiro de Alcochete
transita a operário de 1 a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 13 de Março de 1982, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Iteptiblica n.° 291

—

2.0 Série, de 18 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
Hermínia fevereiro, auxiliar de serviço de 2? classe do Quadro do
transita
Pessoal Civil do Exército/Batalhão de Caçadores n.° 5
a auxiliar de serviço de 2? classe do mesmo quadro e serviço.
desde 1 de Julho de 1979, data a partil da qual tem direito ao
vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Itepáblica o.° 291

—

2. Série, de IS de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
auxiliar de serviço de 2? classe do Quadro
Laurentina Gonçalves
transita a audo Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
—

—

4.

Série
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xiliar de serviço de 2.a classe do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra <cT> da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 291

2. Série, de 18 de Dezembro de 1985.)

—

Por despacho de 11 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Outubro de 1985:
Maria Edite ferreira Boavida, auxiliar de serviço de 1.a classe
do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a auxiliar de serviço de •a classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «S> da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 291

—

2.” Série, de 18 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal
de
Contas em 13 de Outubro de 1985:
António Pinto de Campos, encarregado de depósito do Quadro
do
Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
transita a fiel de
1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «O»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário tia República n.° 291

—

2.” Série, de 18 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal
de
Contas em 15 de Outubro de 1985:

Alcides Videira Martins, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos
do
Exército
transita a auxiliar de serviço dc 1 classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual
tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos
.
(São devidos emolumentos.)
.

—

(Diário da República n.° 291

—

2.’ Série, de 18 de Dezembro de 1985.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal dc
Contas em 15 de Outubro de 1985:
Ana Maria de Jesus Marques Fernandes, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadto do Pessoal Civil do Exército/Direcção do
transita a auxiliar de serviço de 1? classe
Serviço de Material
de Julho de 1979, data a
do mesmo quadro e serviço, desde
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S> da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 291

—

2. Série, de 18 dc Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de

Contas em 15 de Outubro de 1985:
Maria do Espírito Santo Mendes Baptista, auxiliar de serviço de
2? classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção da
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe
Arma de Artilharia
desde 1 de Julho de 1979, data a
serviço,
e
quadro
do mesmo
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário tia República n.° 291

—

2. Série, de 1$ de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 15 de Outubro de 1985:
Maria Valentina Barata Peixoto, auxiliar de serviço de 2? classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção da Arma de Infan
transita a auxiliar de serviço de 2? classe do mesmo qua
taria
cito e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
tDiário da República n.° 291

—

2. Série, de 18 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, ‘isado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Bento Ferreira da Silva, mestre (mecânico-auto) do Quadro do Pessoal
transita a encarregado
Civil do Exército/Academia Militar
—
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geral do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «1» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.” 291— 2) Série, de 18 de Dezembro dc 1985.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Eduardo Alves, mestre (mecânico-auto) do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Regimento de Engetiharia n.° 1
transita a encarre
gado geral, na situação de supranumerário do mesmo serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.” 291

—

2. Série, de 18 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outttbro de 1985:
Manuel Henriques Rodrigues Leite, mestre (serralharia) do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
transita a encar
regado-geral na situação de supranumerário do mesmo serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 291

—

2. Série, de 18 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Manuel Valverde de Moura, mestre (electricista) do Quadro do Pes
soal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a
encarregado do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«J»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.° 291

—

2. Série, de 18 de Dezembro dc 1985.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal dc
Contas em 16 de Outubro de 1985:
José Pinto Teixeira, contramestre (mecânico-auto) do Quadro do
tran
Pessoal Civil do Exército/Regimento de Engenharia n.° 1
sita a encarregado, na situação de supranumerário do mesmo
serviço, desde 29 de Junho de 1981, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «J» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário dc, República n.° 291

—

2.’ Série, de 18 de Dezembro de 1985.)

]‘or despachos de 28 de Fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Francisco António Filipe e Manuel Rorigues de Abreu, operários espe
ciais do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
transitam a operários principais, na situação de supranume
rários do mesmo serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual têm direito ao vencimento da letra «L» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário 1 República n.° 291

—

2.’ Série, de 18 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Manuel dos Santos Ramos, operário especial (carpintaria) do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Engenharia n.° 1
transita a operário principal do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 291

—

2.’ Série, de 18 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
António Maria, operário especial (semiqualificado) do Quadro do
transita a operário
Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
—
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de 1 classe, na situação de supranumerário do mesmo serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «O» da tabela de vencimentos.
.

(São devidos emolumentos.)
(Diário da I?epública

n.°

291 —2: Série, dc 18 de Dezembro de 1985.)

Por despachos de 26 de fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:

Diogo Martins Trindade e Augusto Serra Borges, operários de l.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar e Hos
pital Militar Regional n.° 2
transitam a operários de ? classe
(construção civil) do mesmo quadro e serviços, desde 12 de Março
de 1982 e 25 de Março de 1982, respectivamente, datas a partir
da qual têm direito ao vencimento da letra «N» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 291

—

2.’ Série, de 18 dc Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tributial de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Rui Morgado Baptista, operário de l.a classe (pintor) do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa Margarida
transita a operário de a classe, na situação de supranumerário
do mesmo serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «N> da tabela de venci
mentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário dct Itepábtica n,° 291

—

2.’ Série, dc 18 de Dezembro de 198.5.)

Por despacho de 28 dc Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
José de Matos Deus, operário de 1 a classe (construção civil) do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa
Margarida—transita a operário de 1? classe, na situação de
supranumerário do mesmo serviço, desde 1 de Julho de 1979,
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data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N»
da tabela dc vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúblicci

n.° 291

—

2. Série, dc 18 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Manuel da Silva Henriques Gomes, operário de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Batalhão do Serviço dc Material
transita a operário de 2. classe, na situação de suprarnimerário
do mesmo serviço, desde 10 de Maio de 1962, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «P> da tabela de venci
mêntos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 291

—

2. Série, de 18 de

Dezembro

de 1985.)

Por despacho de 4 de Novembro dc 1983, visado pelo Tribunal de
Contas cm 16 de Outubro de 1985:
Orminda da Conceição Nunes Rodi-igues, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento
transita a auxiliar de serviço de
Base de Santa Margarida
2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 22 de Abril de
1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repáblica n.° 291

—

2.

Série,

de 18 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Otília Oliveira Calado Varino, auxiliar de serviço de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
Margarida
quadro e serviço, desde 25 de Novembro de 1981, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 291

—

2. Série,

de

18

de Dezembro de

1985.)
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Por despacho de 4 dc Novembro dc 1982, visado
pelo Tribunal de
Contas cm 16 de Outubro de 1985:
Maria c!c fétiina Santos Ruivo Imaginário, auxilia
r de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Bata
lhão do
Serviço de Material
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
do mesmo quadro e serviço, desde 8 de Maio de 1981,
data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T>
da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Reptíblicti n.° 291

2. Série, de 1$ de Dezembro de 1985.)

—

Por despacho de 4 de Novembro dc 1983, visado
pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Maria da Conceição Rosa Júlio, auxiliar de serviço
de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base
de Santa
Margarida
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 22 de Abril de 1981, data
a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de venci
mentes.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário clct República n.° 291

2. Série, de 18 de Dezembro
de 1985.)

—

Por despacho de 4 dc Novembro de 1983, visado
pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Maria Eugénia de Oliveira Monteiro Duarte, auxilia
r de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base
de Santa
Margarida
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 27 de Abril de 1981, data
a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de venci
alentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 291

—

2. Série, de 18 dc Dezembro de 1985.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado
pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Fernanda Maria Ventura Santos, auxiliar de serviço
de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento
Base de Santa
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transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
Margarida
da
quadro e serviço, desde 27 dc Abril de 1981, data a partir
de
venci
tabela
da
«T>
letra
da
ento
qual tem direito ao vencim
mentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República a.° 291

—

2. Série,

de

18 de Dezembro de 1985.)

al de
Por despacho dc 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribun
1985:
de
ro
Outub
de
16
em
Contas
Lucinda da Conceição, auxiliar de serviço de 2.0 classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região Militar do
Centro—transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela dc vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da ]?epúbtica n.’ 291

—

2. Série, de 18 de Dezembro de 1985.)

s pelo Tribunal de
Por despachos dc 28 de Fevereiro de 1984, visado
Contas cm 22 de Outubro de 1985:
operúrios de 2.0 classe
Francisco da Silva Valério e Luís Filipe ferreira,
do Serviço de
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão
transi
a
Delgad
Ponta
de
Material e Regimento de Infantaria
quadro
mesmo
do
civil)
ução
2.0
(constr
classe
tam a operários de
partir da qual tëm
e serviços, desde 1 de Julho de 1979, data a
vencimentos.
de
direito ao vencimento da letra «P» da tabela
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 291

2. Série, de 1$ de Dezembro de 1985.)

Tribunal de
Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo
1985:
de
o
Outubr
Contas em 22 de
2.0 classe do Quadro do
Celestino Ayito Abreu, auxiliar de serviço de
Infantaria do Funchal
de
imento
to/Reg
Pessoal Civil do Exérci
do mesmo quadro
classe
2.’
de
serviço
de
r
auxilia
a
transita
da qual tem
partir
a
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
entos.
vencim
de
tabela
da
«T»
direito ao vencimento da letra
—

(São devidos emolumentos.)
bro de 1985.)
(Diário da República n.° 291— 2.0 Série, de 18 dc Dezem
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Outubro de 1985:
Manuel dos Santos Rodrigues, operário de 2.a classe (mecânico-auto)
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Engenha
ria n.° 1
transita a operário de 2.’ classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «P> da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 291

2.’ Série, dc 18 de Dezembro de 1985.)

—

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de Contas
em 25 de Outubro de 1985:
Manuel Freire Veiga. operário de 2. classe (carpintaria) do Quadro
cio Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa Mar
garida
transita a operário de 2.a classe, na situação de supra
numerário do mesmo serviço, desde 8 de Novembro de 1982, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «P» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 291

2.’ Série, de 18 de Dezembro de 1985.)

—

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Outubro de 1985:
João Anes, operário de l. classe (construção civil) do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Instituto de Altos Estudos Militares
transita a operário de 1 •a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.° 291

—

2.’ Série, de 18 de Dezembro de 1985.)

Por despachos de 28 de Fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas cm 30 de Outubro de 1985:
Joaquim Maria Maia, José Joaquim Neves e Manuel Madeira Júnior,
operários de 1 a classe (não qualificados) do Quadro do Pessoal
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transitam a
Civil do Exército/Campo de Tiro de Alcochete
operários de 1 •a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual têm direito ao vencimento
da letra «Q» da tabela dc vencimentos.
—

(Suo

devidos emolumentos.)

(Diário da República n.° 291

—

2.’ Série, de 1$ de Dezembro de 1935.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pe]o Tribuna] dc
Contas em 13 de Novembro de 1985:
Carlos José Guilherme da Costa, fotógrafo de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil cIo Exército/Estado-Maior do Exército/Chefia
transita a fotógrafo de
do Serviço de Material de Instrução
2.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «M»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos)
(Diário da República n.° 291 —2. Série, de 18 de Dezembro dc 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de fulho de 1985:
Elisete da Costa Gonçalves Casti-o, auxiliar de serviço de 2.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Militar dc
classe
transita a auxiliar de serviço de 1
Electromecânica
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S> da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário cio República n.° 292— 2.’ Série, de 19 de Dezembro dc 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Outubro de 1985:
Jorge Manuel Luís Craveiro, auxiliar de serviço de 2? classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão do Serviço de
transita a auxiliar de serviço de 1? classe do mesmo
Material
—

4.
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quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos,)
(Diário tia República n.° 292

—

2.’ Série, de 19 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Agosto de 1985:
Fernando dos Santos, auxi1ar de serviço de 2.u classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Centro Militar de Educação Física,
Equitação e Desportos
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 292— 2. Série, de 19

de

Dezembro

de

1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1985:
Arnaldo Filipe de freitas Santos, auxiliar de serviço de 2.’ classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria
transita a auxiliar de serviço de 2? classe do mesmo
do Funchal
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 292— 2. Série, de 19 dc Dezembro de 1985.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal dc
Contas em 6 de Setembro de 1985:

Gracinda de Jesus Freitas Marques, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria
de Tomar
transita a auxiliar de serviço de 2? classe do
mesmo quadro e serviço, desde 20 de Março de 1981, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 292—2.’ Série, de 19 de Dezembro de 1985.)
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Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Setembro de 1985:
José Henriques Machado Teixeira, auxiliar de serviço de 2? classe
do Quadto do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Comandos
transita a auxiliar de serviço de 2? classe do mesmo quadro
e serviço, desde 25 de Março de 1981, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de venci
mentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário dci Reptíblica

n.° 292— 2. Série, de 19 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Setembro de 1985:
Maria José fernandes Aleixo, auxiliar de serviço de
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
transita a auxiliar de serviço de
do Funchal
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
partir da qual tem direito ao vencimento da
tabela de vencimentos.
—

2? classe do
de Infantaria
2.” classe do
1979, data a
letra «T» da

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 292— 2.’ Série, de 19 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Setembro de 1985:
Maria José Paixão ferreira, auxiliar de serviço de
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
transita a auxiliar de serviço de
do Funchal
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
partir da qual tem direito ao vencimento da letra
de vencimentos.
—

2.” classe do
de Infantaria
2. classe do
1979, data a
«T> da tabela

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Itepública n.° 292

—

2. Série, de 19 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal dc
Contas em 6 de Setembro de 1985:
Maria dos Remédios Pisa Flores Rosalino Parracha, auxiliar de
serviço de 2? classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
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/Regimento de Infantaria de luvas
transita a auxiliar de
serviço de 2.” classe, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T> da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Didrio da I’pút,lica n.° 292— 2.” Série, dc 19 dc Dezembro de 19$5.)

Por despacho dc 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Augusto Duarte Ferreira, auxiliar de serviço de 2.” classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Centro Militar de Educação Física,
Equitação e Desportos
transita a auxiliar de serviço de 2. classe,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «T> da tabela de vencimentos.
(São devidus emolumentos.)
—

(IJidrio da República n.° 292 —2.” Série, de 19 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Celeste Pedroso Simões, auxiliar de serviço de 2.” classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serv!ço de finanças
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T> da tabela de venci
mentos.
—

(São devidos emolumentos.)
fIJiúrio da República o.” 292

—

2.” Série,

de

19 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Cuntas em 16 de Setembro de 1985:
Dioguina Augusta ferreira Marques Bento, auxiliar de serviço de
2.” classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Depósito
Geral de Material de Aquartelamento
transita a auxiliar de
serviço de 2.” classe do mesmo qtiadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República a.° 292 —2.’ Série, de 19

de Dezembro de

1985.)
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Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 Setembro de 1985:
Maria Alzira da Costa, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Artilharia da Serra
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
do Pilar
quadro e serviço, desde 1 de Maio de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «1» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 292— 2.’ Série, de 19 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Maria Esmeralda Nunes ferreira Santos, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
transita a
do Serviço de fortificações e Obras do Exército
2.a
e serviço,
quadro
mesmo
classe do
auxiliar de serviço de
direito
tem
qual
da
partir
a
data
1979,
de
Julho
de
desde 1
ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário cio Reptíbhca n.° 292

—

2.’ Série, de 19 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Maria Joana Purifica Simão Cartas, auxiliar de serviço de 2.a classe
cio Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe do mesmo
dc Elvas
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 292— 2.’ Série, de 19 dc Dezembro dc 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Maria da Luz André, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Batalhão de Caçadores n.° 5

—

7
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transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mestuo quadro e
serviço, desde 1 de Julho dè 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela dc vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.” 292—— 2. Série, de 19 de Dezembro de 1983.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Maria Natália Vicente Rodrigues da Silva, auxiliar de serviço
de 2.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Infantaria de Tomar
transita a auxiliar de serviço de
2? classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
Diário tia República n. 292— 2. Série, de 19 dc Dezembro de 1985.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Natalina Rosa, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita
a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro e serviço,
desde 2 de fevereiro dc 1981, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da Reptíblicci

ti.0

292— 2. Séria, de 19 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Setembro de 1985:
Maria Floriana de Sousa Pacheco Raposo, auxiliar de serviço de
2? classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Infantaria de Ponta Delgada
transita a auxiliar de serviço
de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 19 de Novem
bro de 1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 292

—

2.0 Série, de 19 de Dezembro de 1985.)
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Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1985:
Orlando Teixeira Gomes, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe do
do Funchal
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 292— 2. Série. de 19 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1985:
Joaquina Mariana Olaio Vitorino, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
de Intendência
do mesmo quadto e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «1’» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Ditírio da República n.° 292— 2.” Série, de 19 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1985:
Maria Augusta André fazenda, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
transita a auxiliar de serviço de
Informática do Exército
2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Itepública n.° 292—2.” Série, de 19 de Dezembro de 1985.)

Por despacho dc 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1985:
Maria Manuela Guerra dos Reis Cartaxo, auxiliar de serviço dc
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
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transita a acixiliar de serviço de 2? classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
—

(Silo devidos emolumentos.)
(Diário da Reptíbilca n. 292

2. Série, dc 19 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Maio de 1985:
Alzira da Conceição Simões, auxiliar de serviço de 2? classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção da Arma de
Engenharia
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidDs emolumentos.)
(Ditírio da Reptíblicti

,0

297

—

2.0 Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984. visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Maio de 1985:
Maria fernanda ferreira Gonçalves Martins, auxiliar de serviço de
2? classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
da Arma dc Engenharia
transita a auxiliar de serviço de
2? classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979. data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra tT» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário dci Reptiblica n.° 297— 2’ Série, de 26 dc Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Maio de 1985:
Maria Ferreira da Eira. auxiliai de serviço de 2? classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Direcção da Arma de Enge
nharia
transita a auxiliar de serviço de 2? classe do mesmo
—
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quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
(Suo devidos emolumentos.)
(Diário da 1?epública n.° 297

—

2. Série, de 26

de

Dezembro de 1985.)

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Julho de 1985:
José Eduardo Suo Pedro Santos Mártires, auxiliar dc serviço de

2:’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia
transita a auxiliar de serviço de 1 classe do mesmo
Militar
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S> da tabela de
vencimentos.
.

—

(Sub

devidos emolumentos.)

(Diário cio República

n.°

29?

—

2.’ Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Julho de 1985:
Docelinda da Conceiçbo Rodrigues, auxiliar de serviço de 2.’ classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria

transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
de Tomar
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qttal tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
—

(Subo devidos emolumentos.)
(Diário cio República o.’ 297 —2. Série, de 26 de

Dezembro

de 1985.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Julho de 1985:
Lília Maria ferro, auxiliar de serviço de 2? classe do Quadt’o
do Pessoal Civil do Exército/Centro de Estudos Psicotécnicos
transita a auxiliar dc serviço de 1 ,a classe do
do Exército
mesmo qtiadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir’ da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela
de vencimentos.
—

(Subo devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 297 —2.’ Série, de 26 de Dezembro de 1985.)
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Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
José Braz de Matos, auxiliar de setwiço de •a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa Mar
transita a auxiliar de serviço de J •a classe do mesmo
garida
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

17.0

297— 2.0 Série, de

26

de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 26 dc Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
Maria José Tavares, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Centro financeiro do Exército
transita a auxiliar de serviço de l. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de venci
mentos.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário

da

Rc’pmíblica

0.0

297— 2.0 Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho dc 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal dc
Contas em 25 de Julho dc 1985:
Olga Espanhol Carvalho Correia Elias, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
de finanças
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumeiitos.)
(Diário

da República o.’ 297

—

2.0 Série, de 26 de f)ezembro de 1985.)

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1985:
Cândido José da Rocha, auxiliar de serviço de 1.a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa Mar-
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garida
transita a auxiliar dc serviço dc 1 classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
—

.

(São devidos emolumentos.)
(Dicírio da Repcíbiica n.° 297

2.” Série, de 26 dc Dezembro de 1985.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 dc Agosto de 1985:
Manuel de Meio Martins, auxiliai de serviço de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantara
de Viseu
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T> da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário dc, Rcpzíblica a.° 297

—

2. Série. dc 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro dc 1984. visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
António Gcstrudes, auxiliar de serviço dc 1.a classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa Marga
rida—transita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário tia I?eptíbhca n.° 297— 2.” Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Setembro de 1985:
Maria Amélia da Fonseca Cabaço Manaça, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola
Militar de Electromecânica
transita a auxiliar de serviço de
—

4.
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.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúblkt, n.° 297

2. Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

—

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 dc Setembro de 1985:
Cacilda Murça Garrancho da Costa, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
de finanças
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 297— 2.0 Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Setembro de 1985:

Esmeralda Machado de Oliveira Paixão, auxiliar de serviço de
2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Distrito de
transita a auxiliar de
Recrutamento e Mobilização de Lisboa
serviço de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979. data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

17.0

297— 2.0 Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1963, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Setembro de 1985:
José António, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do Pessoal
tran
Civil do Exército/Regimento de Infantaria de Abrantes
sita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro e
serviço, desde 20 de Maio de 1981, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T> da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúblíca

17.0

297

—

2.0 Série, de 26 dc Dezembro de 1985.)
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Por despacho cio 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Setembro de 1985:
Maria do Carmo Rebola Pinto, auxiliar de serviço de 2. classe
cio Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Enge
nharia n. 1
transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento ela letra «T» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 297

—

2.’ Série, de 26 dc Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro dc 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em li de Setembro de 1985:
Maria de Lourdes Constantino Simões de Oliveira, auxiliar de
serviço de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
/Direcção do Serviço de finanças
transita a auxiliar de
serviço dc 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 dc
Julho de 1979, data a partir daqual tem direito ao vencimento da
letra «T> da tabela dc vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário tia República n.° 297—2.’ Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Alice Ferreira de Magalhães Costa, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Serviço Cartográfico
do Exército
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 27

—

2.’ Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas cm 16 de Setembro de 1985:
Ana Maria Pires, auxiliar de serviço de 2.a classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Direcção dos Serviços de fortificações
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e Obras do Exército
transita a auxiliar de serviço de 2? classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 297

—

2. Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal dc
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Augusto Manuel Campos, auxiliar dc serviço dc 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar tran
sita a auxiliar de serviço de
classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T> da tabela dc vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 297

—

2. Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 dc fevcrciro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Maria Fernanda Carreira dos Santos, auxiliar de serviço de 2.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Presídio Militar
tran
sita a auxiliar de serviço de 2.’ classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 297

—

2. Série, dc 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Maria Manuela Lopes Mafra Pireza, auxiliar de serviço de 2.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 9 de Janeiro de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n,° 297

—

2.

Série, de 26 de Dezembro de 1985.)
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Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Pedro Manuel dos Santos, auxiliar de serviço de 2.a classe do
Otiadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupi
los do Exército
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
do mesmo quadro e serviço, desde 20 de Outubro de 1980, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 297— 2.’ Série, dc 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Setembro de 1985:
Deolinda ferreira, auxiliar de serviço de 2.a classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região Militar do
Centro
transita a auxiliar de serviço dc 2.a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de lulho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabelo de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 297— 2.’ Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 4 de Novembro dc 1983, visado pelo Tribunal dc
Contas em 18 de Setembro de 1985:
Fausto de Jesus Oliveira, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
n.° 2
quadro e serviço, desde 23 de Abril de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 297

—

2.’ Série, de

26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Setembro de 1985:
Justina Soares Inácio, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa Mar-

4.
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garida
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 27 dc Abril de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário tia Repáblica n.° 297— 2. Série, dc 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 27 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Setembro de 1985:
Maria Eduarda Barreiros, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Depósito Geral de Material
de Aquartelamento
transita a auxiliar de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da RepúbUcti n.° 297—2. Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Setembro de 1985:
Maria Fernanda Pereira Monteiro, auxiliar de serviço de 2.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de
Cavalaria
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T> da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúbiica n.° 297

—

2. Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas cm 18 de Setembro de 1985:
Maria Leonor Robalo Ribeiro, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exétcito/Distrito de Recrutamento
e Mobilização de Castelo Branco
transita a auxiliar de serviço
—

4. Série
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de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 9 de Março
de 1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «T» da tabela de vencimentos.

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 297—2. Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Setembro de 1985:
Maria de Lourdes Brás Marques, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática dc
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
Cavalaria
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» dfi tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 297

—

2. Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Setembro de 1985:
Maria Lucinda Duarte Simões, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional
n.° 2
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T> da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Reptibtic’a n.° 297— 2. Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Setembro de 1985:
Maria Mimosa Pereira da Silva, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Artilharia
da Serra do Pilar
transita a auxiliar de 2.a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T> da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 297

—

2.

Série, de

26 de Dezembro

de

1985.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 1$ de Setembro de 1985:
Maria Vitória Tavhn, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Batalhão de Caçadores n.° 5
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(Suo devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 297

—

2. Série, de 26 dc Dezembro de 1985.)

Por despacho de 26 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1985:
Maria Helena Machado da Silveira Guerreiro, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Arquivo
Geral do Exército
transita a auxiliar de serviço de 2. classe,
mesmo
quadro
do
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
—

(Sho devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 297

—

2. Série,

de

26 de Dezembro

de

1985.)

Por despacho dc 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Novembro de 1985:
Rosúria da Silva Francisca, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Infantaria
transita a auxiliar de 2. classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho cio 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Dicirio da República n,° 297— 2. Série, de 26 de Dezembro de 1985,)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1985:
Clotilde Abreu da Conceição Soares de Oliveira, auxiliar de serviço
de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia
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Militar
transita a auxiliar dc serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
—

reflcimentos

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 297

—

2. Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevcreiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1985:
Maria Ernília da Silva Ferreira Rosa, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
de Tomar
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário cio República n.° 297

—

2. Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1985:
Maria Junqueira de Sousa Machado, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Distrito de Recruta
transita a auxiliar de serviço
mcnto e Mobilização dc Lisboa
de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 14 de Outubro
de 1980, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário cio República n.° 297

—

2. Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1985:
Maria Luísa Domingues Branco Esteves, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Serviço
transita a auxiliar de serviço de
Cartográfico do Exército
—

4. Série
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2? classe do mesmo quadro e serviço, desde 22 de Setembro
de 1980, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «T» da tabela de vencimentos.
fSüo devidos emolumentos.)
(Diário da Reptíblicct n.° 297

—

2. Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 26 dë Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
António Manuel de Neiva Vieira, auxiliar de serviço de 2? classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
transita a auxiliar de serviço de 2? classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de venci
mentos.
—

(Suo devidos emolumentos.)
(Diário tia República n.° 297

—

2. Série,

de

26 de

Dezembro de

1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
Carminda Monteiro Matias Nunes, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de venci
mentos.
—

(Suo devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 297

—

2. Série,

de

26 de Dezembro

de

1985.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Outubro de 1985:
Ana Paula dos Santos Cortes, auxiliar de serviço de 2? classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos
do Exército
transita a auxiilar de serviço de 2? classe do
—
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mesmo quadro e serviço, desde 15 de Abril de 1981, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencjflentos

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 297— 2.” Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado peio Tribunal de
Contas em 15 de Outubro de 1985:
Aldina das Neves Delgado Dinis Carvalho, auxiliar de serviço de
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal
transita a auxiliar de serviço de 1 ,a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.° 297 —2.” Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 15 de Outubro de 1985:
António Francisco Parreira, auxiliar de serviço de 1 a classe do
transita
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
a auxiliar de serviço de 1? classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário cio Repúblicti n.° 297 —2.” Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em J5 de Outubro de 1985:
Fernanda Alves Fernandes, auxiliar de serviço de 1? classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
classe do mesmo quadro
transita a auxiliar de serviço de
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao venciemnto da letra «S» da tabela de venci
mentos.
.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 297 —2.” Série, de 26 de Dezembro de 1985.)
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Por despacho dc 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 15 de Outubro de 1985:
Maria do Carmo Amoroso Ribeiro Chula, auxiliar de serviço de
J a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Flospital
Militar Principal
transita a auxiliar de serviço dc ? classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 297— 2. Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 15 de Outubro de 1985:
Beatriz de Campos Esleves, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pu
transita a auxiliar de serviço de 1.a classe
pilos do Exército
do mesmo quadro e sel’viço, desde 1 de Julho dc 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 297

—

2. Série,

de

26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Luís Manuel Gomes, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadto
do Pessoal Civil do Exército/Centro Militar de Educação física,
transita a auxiliar de serviço de 1. classe
Equitação e Desportos
do mesmo quadro e serviço, desde 25 de Novembro de 1981,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S»
da tabela dc vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 297— 2. Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Hélder Manuel Silva Marques, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Militar de Educação

loa
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Física, Equitação e Desportos
transita a auxiliar de serviço de
2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 2 de Janeiro de
1980, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «1’» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 297— 2. Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 2$ dc Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Natália Glória ferreira Estrela, auxiliar de serviço de 2.’ classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
Intendência
transita a auxiliar de seiviço de 2? classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário tia República n.° 297— 2. Série, dc 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 4 dc Novembro dc 1983, visado pelo Tribunal dc
Contas em 22 de Outubro de 1985:
Francisca Rosa Tomé Andrade, auxiliar de serviço de 2? classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
Pupilos do Exército
do mesmo quadro e serviço, desde 13 de Agosto de 1980, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da 1?epública

n.° 297— 2. Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Conías em 22 de Outubro de 1985:
Maria de Fátima Coelho Babau Feinandes, auxiliar de serviço de
2? classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
transita a auxiliar de serviço de
de tnfantaria de Tomar
—

4. Série
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2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 20 de Março de
1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«1» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da Rcpútlica n.” 297—2. Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

Por despachos de 28 de fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 4 de Novembro de 1985:
Elvira Maria Santos e EFsa Maria Rita, auxiliares dc serviço de
2. classe do Quadro do Pessoa] Civil do Exército/Batalhão de
Caçadores n.° 5 e Escola Prática de Administração Militar
tran
sitam a auxiliares dc serviços de 2? classe do mesmo quadro e
serviços, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual têm
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de venciemntos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 297— 2. Série, de 26 dc Dezembro de 1985.)

Por despacho dc 27 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Novembro de 1985:
Carlos Alberto Torres Lourenço Casqueiro, adjunto-administrativo
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
Material
transita a adjunto-administrativo do mesmo quadro e
serviço, desde 16 de Março de 1983, data a partir da qual tem
dreito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário cio República n.° 297

—

2. Série, de 26

de

Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal dc
Contas em 11 de Novembro de 1985:
Maria Teresa de Almeida Costa Fernandes, escriturária-dactilógrafa
cio Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
de Pessoal/Repartição de Ofici&s
transita a escriturária-dac
tilógrafa de 1? classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da Ictra «O» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n,° 297

—

2. Série, de 26

de

Dezembro de 1985i

0$
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Por despacho de 7 de Julho de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas cm 13 de Novembro de 1985:
Carlos Alberto Marques, segundo-oficial do Quadro do Pessoal Civil
transita a segundo-oficial
cio Exército/Estado-Maior do Exército
do mesmo quadro e serviço, desde 20 de Agosto de 1981, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «L> da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Iicpiíblica

a.° 297

—

2. Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

Por despachos de 2$ dc Feverero de 1964, visados pelo Tribunal de
Contas em 13 de Novembro de 1985:
Ana Paula Pereira Pinheiro Esteves, Maria de Jesus Maia de Sousa
Ferreira, Maria Amélia Branco Martins da Rosa Garoupa e Maria
Angelina Pires Amador Serrano, escriturárias-dactilágrafas do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
transitam a escriturárias-dacti
Saúde e Instituto de Odivelas
]ógiafas principais do mesmo quadro e serviços, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual têm direito ao vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário cio República n.°

lv

297— 2. Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

—

TRANSFERËNCIAS

Armas e serviços
Estado-Maior do Exército
Terceiro-oficial (9203027$) Maria da Conceição Ferreiro Gouveia
Matos Sousa, do Arquivo Histórico Militar.
Deve ser considerada nesta situação desde 7 de Novembro de 1985.

Ecriturúria-dactilágrafa de l. classe (92001274) Maria Hermínia
Frcire da Silva, do Regimento de Artilharia de Lisboa.
Deve ser considerada nesta situação desde 7 de Novembro de 1985.

4, Sdric
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Direcção do Serviço de Pessoal
Escriturária-dactilógrafa dc 1? classe (92014574) Ana Filomena Costa
Garrido da Silva fernandes, da Direcção do Serviço de Fortifica
ções e Obras do Exército.
Deve ser considerada nesta situação desde 11 de Novembro de 1985.

Chefia do Serviço de Material de Instrução
Escriturária-dactilégrafa de 1 .a classe (92002575) Edita Morgado Car
doso Profano, do Centro de Gestão Financeira/Região Militar
de Lisboa.
Deve ser considerada nesta situação desde 14 de Novembro dc 1985.
Ierccio-oficial (92057670) Fernanda Godinho Lima, da Direcção da
Arma de Artilharia.
Deve ser considerada nesta situação desde 16 de Dezembro de 1985.
Diversos
Biblioteca do Exército
Auxiliar de serviço de 2.’ classe (92012862) Maria José Guerreiro
de Deus, do Instituto de Odivelas.
Deve ser considerada nesta situação desde 14 de Novernbi’o de 1985.

Centro de Gestão Financeira Geral
Escrittirária-dactilógrafa principal (92127073) Ana Maria Rego Pereira
de Oliveira Rodrigues Félix, da I)irecção do Serviço de Material.
Deve ser considerada nesta situação desde 3 de Dezembro de 1985.
Depósito Geral de Material de Transmissões
Escriturária-dactilógrafa de l.a classe (92024977) Isabel do Nacimento
da Costa, da Diecção do Serviço de Fortificações e Obras do
Exército.
Deve ser considerada nesta situação desde 2 de Dezembro de 1985.
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Instituto de Altos Estudos Militares
Escriturária-dactilógrafa de l.’ classe (92095011) Maria Tomásia Vasco
Faria, da Escola Militar de Electromecânica.
Deve ser considerada nesta &tuaçüo desdë 19 de Setembro de 1985.

V

—

OBITUÃRIO

1984:
Agosto, 31 —Fiel principal José Neves Mendes, do CTA.
1985:
Operário de
Abril, 5
(serralharia) Diamantino Bernardo, do
HMDIC.
Operário de 1 ,a (serralharia) Vasco Manuel V. Martins, do
Julho, 8
CTA.
Operário de 1 (serralharia) Fernando Conceição Silva,
lulho, 13
cio 1-E1DtC.
Julho, 18— Auxiliar de serviço de l.a classe Isalita de Sousa L. A.
Silva, da EPA.
Professor do ensino preparatório e secundário António
Agosto, 5
Santos Carvalho, do IMPE.
Setembro, 24
Técnico superior principal (direito) António Luís
Rocha 5. Poiares, do CFEFE.
Outubro, 1
Especialista auxiliar de 2. classe (tratador) João Al
varo Salgueiro, do CMEFED.
Outubro, 2$
Auxiliar de serviço de 2. classe Maria da Conceição
Gomes. do GAG 2.
Novembro, 3
Auxiliar de serviço de 2? classe Maria de Lurdes F.
de Oliveira, do BSGE.
-—

—

.

—

—

—

—

—

—

VI— PENSÕES DE APOSENTAÇÃO
Dc conformidade com o artigo lOO.° do Decreto-Lei n.° 498/72, de
se publica que os
9 de Dezembro, Estatuto de Aposentação
subscritoi’es e ex-subsci’itores a seguir designados passam a ser
—
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abonados das suas pensões pela Caixa Geral de Aposentações
a partir do mês de Janeiro dc 1986:
Por despacho de 12 de Dezembro de 1985 da Caixa Geral de Depó
sitos, Crédito e Previdência:
Carlos Alberto da Conceição Anjos Moreira, especialista auxiliar de
2.’ classe do QPME, 34 138$00.
Âida Teodora Cunha, auxiliar de serviço de 1? classe do instituto de
Odivelas, 11 320$00.
António Pereira Rodrigues, operário de 1.a classe do Colégio Militar,
36 000$00.
Armnda da Conceição fangaia Lino, auxiliar de serviço de ? classe
do Estado-Maior do Exército, 19 424$00.
Custódio Alves, terceiro-oficial do Colégio Militar, 36 500$00.
Ilda Vieira do Amaral Benevides, terceiro-oficial da Direcção da
Arma de Transmissões, 21 346$00.
ustino da Silva Rosa, barbeiro de 1 a classe do Hospital Militar Regio
nal de Tomar, 32 746$00.
Maria da Conceição Silva, auxiliar de serviço de j•a classe do Centro
de Instrução de Operações Especiais, 13 053$00.
Maria Elisa Pereira, auxiliar de serviço de 1 a classe da Escola Prá
tica dc Artilharia, 13 449$00.
Maria de Lui-des Guimarães Medeiros Vasconcelos Afreixo, segundo-oficial do Museu Militar, 23 914$00.
Maria Rodrigues Pereira, auxiliai- de serviço de 2.a classe da Escola
Prática de Engenharia, 13 323$00.

Vil—DECLARAÇÕES
Rectificações:
—

Na Ordem cio Exd,-cito n. 4 —4? Série, dc 1 de Abril dc 1985,
página $6, deve considerar-se sem efeito a transferência da escri
turária-dactilógrafa de 1 classe (92067073) Maria de Fátima
Faria Araójo e Sousa, do Centro Financeiro do Exército.
.

2

4•a Série, de 1 de Setembro de
Na Ordem do Exército 11o 9
1985, página n.° 187, onde se lê: «José Arnaldo Lourenço Soares,
tei-ceiro-ofi&al do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro
—

—
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4,

SSrie

deve ler-se: «José Arnaldo
de Gestüo Financeiro de Lisboa
Lourenço Soares, tercci o-oficial do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Centro de Gestilo financeira/Logística».
...»,

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge cio Costa Salazctr Braga, general
Está conforme:
O Ajudante-General

José Fernaiicio Lopes Gomes Marques, general
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO
4 SÉRIE

EXÉRCITO

N.° 2/7 DE FEVEREIRO DE 1986
Publica-se ao Exército o seguinte:
1— JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações:
Estado-Maior do Exército
Por portaria de 8 de Outubro de 1985:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos o Senhor João Gui
lherme Loureiro de Figueiredo, nos termos dos artigos 21.°
e 30.° com referência ao n.° 3 do artigo 67.°, todos do Regu
lamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971.
Por portaria de 23 de Janeiro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
Medalha de 2.- classe de D. Afonso Henriques
Patrono do
Exército, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 1.0 e 4.°
do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, o Juiz Dr. António
Alves Teixeira do Carmo.
—

Louvores:
Estado-Maior do Exército
Por portaria de 8 de Outubro de 1985:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército louvar o Senhor João
Guilherme Loureiro de Figueiredo, pelo mérito com que desem
penhou as funções de Técnico Auxiliar de Armaria e Restauro
Principal no Museu Militar de Lisboa, desde 1962 a 1982.
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Foi indigitado pessoalmente para esta função específica pelo
então Ministro do Exército que conhecia o seu empenho pessoal
por tudo o que se relacionava com armas e armaria, assunto
em relação ao qual adquirira elevados conhecimento técnicos,
demonstrados já pela sua colaboração voluntária como vogal
«ad hoc» na Comissão de Identificação e Armaria e Armas
Ligeiras, que então funcionava no Museu Militar de Lisboa.
Este mesmo interesse apaixonado por tal matéria levou-o a
aceitar o cargo, sem possibilidades de acesso, abandonando
assim voluntariamente a sua carreira na Polícia Judiciária, onde
era Chefe e na qual poderia ter tido um futuro materialmente
mais promissor.
Para além de maneira louvável como desempenhou as respon
sabilidades inerentes à função, continuou a desenvolver uma
actividade intensa no meio artístico nacional, levando a efeito
ou colaborando em trabalhos técnicos e científicos, oportunamente publicados, de reconhecida importância, que, dada a
sua situação no meio militar, acarretaram indirectamente honra
e lustre para o Exército e que o conduziram a vogal efectivo
da Academia Nacional de Belas Artes e o levaram a ser
seleccionado para contactar Museus e colecções particulares no
estrangeiro e para frequentar um curso no Reino Unido sobre
novos processos de conservação e identificação de armaria.
Em 1984, graças à sua indiscutível competência e não obstante
a sua aposentação, voltou de novo a colaborar com o Serviço
Histórico do Exército, ministrando aulas de Armaria, Heráldica
e História de Arte no primeiro Curso de Formação de Espe
cialistas em Armamento Ligeiro e Material de Artilharia, que
teve lugar na Direcção daquele Serviço.
Reconhecido como técnico excepcionalmente capaz no Exército,

no meio militar e no meio civil, o Senhor Loureiro de Figuei
redo prestou serviços relevantes e distintos que é da maior
justiça sublinhar e louvar e que levam o Chefe do Estado
-Maior do Exército a dar público conhecimento do seu apreço
por este defensor do património moral e material da História
do Exército Português.

Por portaria de 23 de Janeiro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército louvar o Juiz Dr.

António Alves Teixeira do Carmo, pela forma como desem

4. Série
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penhou as suas funções durante mais de quatro anos como
Juiz Auditor do 1.° Tribunal Militar Territorial do Porto,
funções que cessa por ter sido nomeado, por promoção, para
adjunto do Tribunal da Relação do Porto.
Magistrado dotado das mais altas qualidades profissionais e
morais, cuja lúcida inteligência foi evidenciada nos Acórdãos
proferidos, colocou sempre o seu muito saber em todos os
casos em apreço sem contudo deixar de revelar os seus senti
mentos humanos.
Altamente qualificado e eficiente, com personalidade forte mas
caracterizado por uma lhaneza de trato e simpatia com todos
os elementos do Quadro do Tribunal bem como com os
causídicos que muitas vezes intervieram nos processos como
como patronos dos Réus, teve sempre a preocupação de escla
recer de forma exaustiva todos os casos a julgar, para que
fosse aplicada a Lei com Justiça.
Quando foi provido no lugar de Juiz Auditor do 1.° Tribunal
Militar Territorial, encontrava-se aquele Tribunal sem juiz há
cerca de um ano e dez meses, facto que motivou a aglomeração
de 315 processos. O Juiz Teixeira do Carmo não se poupando
a esforços ocupou muitas das noites, sábados e até domingos
no estudo e resolução dos processos pendentes com vista a
normalizar o serviço, o que conseguiu, comprovando a sua
total abnegação e espírito de sacríficio.
faceta digna de realce é o pormenor de ter sido Oficial e
de ter servido o Exército tanto na Metrópole como no Ultramar,
período de tempo que o marcou no bom sentido levando-o a
afirmar ter contribuído de forma significativa para o fortale
cimento da sua personalidade, desembaraço físico e espírito
de decisão.
Frequentemente, no fim da leitura da sentença aproveitou o
ensejo para com a sua palavra eloquente enaltecer as virtudes
militares, chamando a atenção para os que, integrados nas
Forças Armadas, devem primar no cumprimento do dever e
prestigiar o Exército e as suas funções militares.
Por todas estas excepcionais qualidades, eficiência e competente
actuação, como Juiz Auditor no 1.° Tribunal Militar Ter
ritorial do Porto, pelo alto conceito em que é tido tanto no
meio militar como no civil, muito contribuiu o Juiz Dr.
Teixeira do Carmo para o prestígio da Justiça e da Instituição,
pelo que considero os serviços por si prestados relevantes e
de muito mérito.
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Por despacho de 12 de Setembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 15 de Outubro de 1985:
Manuel Judak Gomes de Figueiredo, juiz auditor do Tribunal Militar
reconduzido por mais um triénio a
Territorial de Tomar
partir de 13 de Outubro de 1985, nos termos do n.° 1 do
artigo 247.° do Código de Justiça Militar, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 141/77, de 9 de Maio.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 269

—

2.’ Série, de 22

de Novembro de 1985.)

Por despacho de 25 de Janeiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Outubro de 1985:
Miguel da Silva Carneiro, professor provisório do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar efectivado como
professor do ensino secundário, desde 1 de Setembro de 1984,
data a partir da qual passa a vencer pela letra «F» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 277 —2.’ Série, de 2 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 12 de Março de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Novembro de 1985:
contratado, por contrato de direito
Rui Jorge Rodrigues Coelho
público por um ano, para o Regimento de Artilharia de Leiria
para função de vigilante de 2. classe e o vencimento da
letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 281—2.’ Série, de 6 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 8 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 1985:
contratada por um ano, ao
Fernanda Jorge Valente dos Santos
abrigo do artigo 10.0 do Decreto-Lei n.° 380/82, de 15 de
—

4.’ Série
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Setembro, para desempenhar funções de enfermeira de grau 1,
escalão 1 no Hospital Militar Principal.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúbtica n.° 285

—

2.’

Série, de

11

de Dezembro de

1985,)

Por despacho de 26 de Julho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Novembro de 1985:
Maria da Conceição Veríssimo Paralta
contratada por um ano,
ao abrigo do artigo 10.0 do Decreto-Lei n.° 380/82, de 15 de
Setembro, como escriturária-dactllógrafa de 2.a classe, para
o Estado-Maior do Exército.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 289

—

2.’ Série,

de

16

de Dezembro de

1985.)

Por despacho de 8 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 1985:
Amélia Maria Monteiro Coelho Simões
contratada por um ano,
ao abrigo do artigo 10.0 do Decreto-Lei n.° 380/82, de 15 de
Setembro, como enfermeira de grau 1, escalão 1, para o Hospital
Militar Principal.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 297 —2.’ Série, de 26 de Dezembro de 1985.)

III

—

MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Por despacho de 11 de Novembro de 1985, anotado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Novembro de 1985:
Maria Candeias Ramos Lopes, escriturária-dactilógrafa de 1 a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exér
cito
passa à situação de licença ilimitada desde 29 de Novem
bro de 1985.
—

(Diário da República n.’ 299— 2.’ Série, de 28 de Dezembro de 1985.)

4.’ Série
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Por despacho de 18 de Outubro de 1985, anotado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Outubro de 1985:
Álvaro Fernandes, barbeiro de 3. classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Academia Milítr exonerado, a seu pedido,
desde 14 de Outubro de 1985.
—

(Diário da República n.° 269— 2.’ Série, de 22 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 29 de Outubro de 1985, anotado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Novembro de 1985:
António Manuel Rosa Lopes Salgueiro, escriturário-dactilógrafo de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
exonerado, a seu pedido, a partir
de Infantaria de Tomar
de 1 de Outubro de 1985.
—

(Diário da República n.° 299—2.’ Série, de 2$ de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 10 de Setembro de 1985, anotado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Setembro de 1985:
António José de Jesus, professor do Ministério da Educação Nacional
dada por finda
em comissão de serviço no Colégio Militar
a comissão de serviço, desde 30 de Setembro de 1985, a seu
pedido.
—

(Diário da República n.° 252— 2.’ Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 21 de Outubro de 1985, anotado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Outubro de 1985:
Mário Manuel Paulo Duarte, contratado como fiel de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Engenharia
rescindido o contrato, a seu pedido, desde 21 de
n.° 1
Outubro de 1985.
—

(Diário da República n.° 269

—

2.’ Série, de 22 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1985, anotado pelo Tribunal de
Contas em 15 de Novembro de 1985:
Maria Angelina Oliveira Barata Gonçalves, terceiro-oficial do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de Pessoal/
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/Repartição de Recrutamento passa ao regime
de trabalho
a tempo parcial desde 18 de Novembro de 1985.
—

(Diário da República n.° 292— 2. Série, de 19
de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 27 de Agosto de 1985, anotado pelo
Tribunal de
Contas em 11 de Setembro de 1985:
Victor Manuel Amaral de Oliveira, professor e’ectiv
o do Ensino
Secundário em comissão de serviço no Colégio Militar
re
gressa aos quadros do Ministério da Educação em 1
de Outubro
de 1985, a seu pedido.
—

Diário da República n.° 297— 2. Série, de 26 de Dezem
bro de 1985.)

Por despacho de 30 de Julho de 1985, anotado pelo
Tribunal de
Contas em 4 de Setembro de 1985:
Maria Isabel Rodrigues Prazeres Falcão Campos, profess
ora efectiva
do Ministério da Educação em comissão de serviço
no Instituto
Militar dos Pupilos do Exército
regressa àquele Ministério
,em 1 de Outubro de 1925, a seu pedido.
—

1 (Diário da República n.° 265

IV

—

—

2. Série, de 18 de Novembro de 1985.)

PROMOÇÕES

Por despacho de 14 de Junho de 1985, visado pelo
Tribunal de
Contas em 27 de Agosto de 1985:
Maria Alice Neves Moreira Campos Marozini Rocha
e Sá, dese
nhador cartógrafo de 2. classe do Quadro do Pessoa
l Civil do
Exército/Serviço Cartográfico do Exército
promovida a dese
nhador cartógrafo de fa classe do mesmo quadro e
serviço.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 211 —2. Série, de 13 de
Setembro de 1985.)

Por despacho de 6 de Maio de 1985, visado pelo
Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 1985:
Manuel António Afonso de Carvalho, preparador
de laboratório de
2.a classe do grupo preparador de
laboratório do Quadro do
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promovido a pre
Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
a
quadro e
mesmo
do
classe
de
laboratório
parador de
serviço.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n. 281

—

2. Série, de 6 de Dezembro de 1985,)

Por despacho de 6 de Maio de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 1985:
Manuel Gomes Dias de Campos, preparador de laboratório de
2. classe do grupo preparador de laboratório do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do
Exército—promovido a preparador de laboratório de 1.a classe
do mesmo quadro e serviço.
(São devidos emolumentosj
(Diário da República n.° 281 —2. Série, de 6 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 5 de Fevereiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Outubro de 1985:
auxiliar de serviço de 2 •a classe
Maria Antónia da Conceição Camilo
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática do
Serviço de Material progressão a auxiliar de serviço de 1 a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 21 de Outubro de 1981,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «5»
a tabela de vencimentos.
—

—

(São devidos emolumentos.)
(Jiário da República n.° 281

—

2. Série, de 6 de Dezembro de 1985,)

Por despacho de 17 de Maio de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Novembro de 1985:
Maria do Céu da Cunha Macário Elias, escriturária-dactilógrafa
de 1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de Material progressão a escriturária-dactilógrafa
principal do mesmo quadro e serviço, desde 23 de Abril de
—

4. Série
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1983, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1—2,’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Junho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1985:
Anunciação de Jesus Teles Oliveira Marques de Almeida, escriturária
-dactilógrafa de ya classe do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Hospital Militar Principal progressão a escriturária
-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 5 de
Setembro de 1983, data a partir da qual tem direito ao ven
cimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.°

1

—

2.’ Série,

de

2 de

Janeiro de

1986.)

Por despacho de 25 de Março de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Novembro de 1985:
Suzete Maria Alves Paulo, escriturária-dactilógrafa de 1 a classe
do Quadro do Pessoal do Exército/Batalhão do Serviço de
Material progressão a escriturária-dactilógraf a principal do mes
mo quadro e serviço, desde 24 de Janeiro de 1982, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.°

3—2.’ Série, de 4

de

Janeiro de 1986.)

Por despacho de 12 de Abril de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Novembro de 1985:
Maria Manuela Rebelo Baleco Santo, escriturária-dactilógrafa de
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de Material
progressão a escriturária-dactilógraf a
principal do mesmo quadro e serviço, desde 16 de Janeiro de
—
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1984, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 3— 2.’ Série,

de 4 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 12 de Abril de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Novembro de 1985:
Vitória Pires Nogueira Gomes, escriturária-dactilógrafa de 1 •a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do mesmo qua
dro e serviço, desde 23 de Janeiro de 1984, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 3—2.’ Série,

de 4 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 12 de Abril de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Novembro de 1985:
Isabel Justina de Oliveira, escriturária-dactilógrafa de .‘ classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Enge
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do
nharia
mesmo quadro e serviço, desde 12 de Janeiro de 1984, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 3—2.’ Série, de 4 de Janeiro de 1986,)

Por despacho de 12 de Abril de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Novembro de 1985:
Rosa Maria Januário da Costa Brás, escriturária-dactilógrafa de
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão
do Serviço de Material
progressão a escriturária-dactilógrafa
principal do mesmo quadro e serviço, desde 21 de Janeiro de
—

4 Série
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1984, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra <tN» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 3

—

2. Série, de 4 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Junho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Novembro de 1985:
José Bernardes da Silva Lucas, escriturário-dactilógrafo de 1 ,a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
de fortificações e Obras do Exército progressão a escriturário-dactilógrafo principal do mesmo quadro e serviço, desde 20 de
Novembro de 1982, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Dicírio

da República

n.° 3— 2. Série, de 4 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 12 de Abril de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Novembro de 1985:
Eduardo Augusto Gomes de Oliveira, escriturário-dactilógrafo de
1 a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do
Serviço de Material progressão a escriturário-dactilógrafo prin
cipal do mesmo quadro e serviço, desde 4 de Dezembro de
1982, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúbtica

n.° 3— 2. Série, de 4 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 25 de Março de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Novembro de 1985:
António Manuel Pereira de Sousa, escriturário-dactilógrafo de 1 a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
de Finanças
progressão a escriturário-dactilógrafo principal
do mesmo quadro e serviço, desde 22 de Fevereiro de 1984,
—

4.’ Série
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data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

3— 2.’ Série, de 4

de Janeiro

de 1986.)

Por despacho de 25 de Abril de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Novembro de 1985:
Maria Celeste ferreira Claro Mendes Santieiro, escriturária-dactiló
grafa de 1.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/Batalhão do Serviço de Material progressão a escriturária
-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 3 de
Junho de 1983, data a partir da qual tem direito ao vencimento
a letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

3—2.’ Série, de 4

de Janeiro de

1986.)

Por despacho de 15 de Março de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Novembro de 1985:
Maria de Lurdes Martins Belmonte de Jesus e Silva, escriturária
progressão a escriturária-dactilógrafa
-dactilógrafa de 2.” classe
de 1.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Junho
de 1982, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

3

—

2.”

Série, de 4 de Janeiro de

1986,)

Por despacho de 12 de Abril de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1985:
Maria Luísa Martins, escriturária-dactilógrafa de 1.a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de Material
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do mesmo
quadro e serviço, desde 17 de fevereiro de 1984, data a partir
—
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da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 3— 2. Série, de 4 de Janeiro de 19$6.)

Por despacho de 4 de Junho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Novembro de 1985:
Manuel de Jesus Faria Leonardo, escriturário-dactilógrafo de 1 a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria
de Elvas
progressão a escriturário-dactilógrafo principal do
mesmo quadro e serviço, desde 30 de Maio de 1984, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 52.0 Série, de 7 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Junho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Novembro de 1985:
Arminda da Assunção Pequeno, escriturária-dactilógrafa de 1 ,a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
de Saúde
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do
mesmo quadro e serviço, desde 14 de Maio de 1982, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela
de vencimentos.
—

(Diário da República

,0

52,0 Série, de 7 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 17 de Maio de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1985:
Maria da Graça de Jesus Alexandre Rodrigues, escriturária-dacti
lógrafa de 1 a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
/Regimento de Artilharia de Leiria progressão a escriturária
-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 15
de Agosto de 1983, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(Diário da República n.° 5

2.0

Série, de 7 de Janeiro de 1986.)
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Por despacho de 23 de Setembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Novembro de 1985:
Maria de Fátima Ramos Pantaleão de Sousa Lopes, escriturária
-dactilógrafa de 1 a classe do Quadro do Pessoal Civil do
progressão a escriturária
Exército/Estado-Maior do Exército
-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 22
de Agosto de 1983, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 7— 2.

Série,

de 9

de Janeiro de

1986.)

Por despacho de 17 de Maio de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Novembro de 1985:
Maria Teresa Salvador do Serro Nóbrega Lima, escriturária-dacti
lógrafa de 1 •a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
progressão a escriturária-dactiló
/Hospítal Militar Principal
e serviço, desde 2 de
quadro
mesmo
do
principal
grata
Novembro de 1983, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n,° 9— 2. Série, de 11 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Julho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Dezembro de 1985:
Filipa Pontes Nunes Carrasqueira, escriturária-dactilógrafa de 1 a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Campo de Tiro de
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do
Alcochete
mesmo quadro e serviço, desde 14 de Dezembro de 1982,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 15— 2.

Série, de

18 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 2 de Julho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Janeiro de 1986:
Ana Filomena Costa Garrido da Silva Fernandes, escriturária-dac
tilógrafa de 1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
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/Direcção do Serviço de Pessoal/Repartição de Pessoal
Civil
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do mesmo qua
dro e serviço, desde 6 de fevereiro de 1984, data
a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 25— 2.’ Série, de 30 de
Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Maio de 1985:
Maria Adelaide Amaro Lopes, chefe de copa do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exército
transita à categoria de copeiro de 1 •a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 2 de Agosto de 1982, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «O» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 129—2.’ Série, de 5 de Junho de 1985.)

Por despachos de 28 de fevereiro de 1984, de 25 de Janeiro de
1984 e de 25 de Junho de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 31 de Maio de 1985:
Alzira fernandes Luzio, Afonso Cardoso Pinto e Maria Gabriela
da Conceição Jesus Rodrigues, fiéis de depósito do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
transitam a fiéis
de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 22 de Fevereiro
de 1982, 11 de Março de 1982 e 18 de Fevereiro de 1982,
respectivamente, data a partir da qual têm direito ao vencimento
da letra «O» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 167 —2.’ Série, de 23 de Julho de 1985.)

Por despachos de 28 de fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 23 de Maio de 1985:
Maria Edite Soares Queiroz, Maria Júlia Mesquita freire e Elvira
Olo Borges, auxiliares de serviço de 2.’ classe do Quadro do
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Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n.° 1
transitam a operárias de 3.’ classe (costura) do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, com direito ao vencimento
da letra «R» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252— 2.’ Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Maio de 1985:
José Moreira Nunes, auxiliar de serviço de 1.a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n.° 1
transita a operário de 3.” classe (jardineiro) do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «R» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252

—

2.’ Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Maio de 1985:
Deolinda Augusta Garcia da Silva Cruz, cozinheira do Quadro
transita a
do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
cozinheira de 1 a classe (na situação de supranumerário) do
mesmo quadro e serviço, desde 27 de Junho de 1981, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencímentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252—2.’ Série, de 2 de Novembro

de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Maio de 1985:
Carmindo Carvas de Sousa, cozinheiro do Quadro do Pessoal
transita a cozinheiro de
Civil do Exército/Academia Militar
1.” classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
—
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1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

ii.’

252— 2. Série, de 2

de Novembro de 1985.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Maio de 1985:
José António Ceguinho Magrinho, operário de 2. classe (carpintaria)
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Museu Militar de
Lisboa transita a operário de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1981, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «P» da tabela de venci
mentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

252

—

2,’

Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Maio de 1985:
Rolando Joaquim Barbosa, chefe de culinária do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Academia Militar
transita a técnico auxi
liar de culinária principal do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «J» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252—2.’ Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Maio de 1985:
Inácio Pereira figueira, cozinheiro chefe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Regimento de Comandos
transita a cozi
nheiro chefe do mesmo quadro e serviço, desde 14 de Maio
de 1980, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252—2.’ Série, de 2 de Novembro de 1985.)
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Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Maio de 1985:
Manuel Joaquim Elias, operário especial (carpintaria) do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
transita a
operário principal (na situação de supranumerário) do mesmo
quadro e serviço, desde 26 de Janeiro de 1982, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «L» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252— 2. Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despachos de 28 de Fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 4 de Junho de 1985:
Maria Virgínia Mendes Alvarenga Bernardo e Maria Elisabete
da Silva Dias Gouveia Garrôa, escriturárias-dactilógrafas do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
Pessoal/Repartição de Recrutamento e Direcção do Serviço
transitam a escriturárias-dactilógrafas de 1? classe
de Finanças
do mesmo quadro e serviços, desde 1 de Julho de 1979, com
direito ao vencimento da letra «Q» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252— 2. Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despachos de 28 de Fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de

Contas em 3 de Julho de 1985:
Carlos Manuel Azevedo e Armando Luciano Lopes Martins, ope
rários de 2.’ classe (serralharia) do Quadro do Pessoal Civil
transitam a operários
do Exército/Museu Militar de Lisboa
de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1981, com direito ao vencimento da letra «P» da tabela
e vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252— 2. Série, de 2 de Novembro de 1985.)
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Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Julho de 1985:
António Fernando Cardoso, operário de 2.a classe (electricidade)
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base
de Santa Margarida
transita a operário de 2. classe do
mesmo quadro e serviço, desde 10 de Agosto de 1981, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «P» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252—2? Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despachos de 28 de Fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 70 de Julho de 1985:

Iurdes da Ressurreição Povinha Trigo, Natália de Almeida Pimenta
Mendes, Maria Alice Alves Venâncio Viegas, Maria Celeste
Marta Correia Guerreiro e Maria da Glória de Matos Viegas,
auxiliares de serviço de 1 a classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Hospital Militar de Doenças Infecto-Conta
giosas
transitam à categoria de auxiliares de serviço de
1 a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual têm direito ao vencimento da
letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252—2? Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Julho de 1985:
Zulmira Farinha Calvário Domingos, auxiliar de serviço de 1 •a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de
Doenças Infecto-Contagiosas
transita a auxiliar de serviço
de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252 —2? Série, de 2 de Novembro de 1985.)
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
Maria Alice Fernandes Alves, empregado de mesa do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Academia Militar transita a em
pregado de mesa de 1 a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir a qual tem direito
ao vencimento da letra «P» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252— 2. Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despachos de 28 de Fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
Maria Pires Caetano e Arminda Pereira Cardoso Coelho, auxiliares
de serviço de 1 .‘ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exér
cito/Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas
tran
sitam à categoria de auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual têm direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
—

(Sêo devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252

—

2. Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal
de Contas em 12 de Julho de 1985:
Maria Rita Pereira, auxiliar de serviço de 2.a classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Artilharia tran
sita à mesma categoria do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 252— 2. Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despachos de 28 de fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
António Augusto Silveira Rosa, Jogo António Zagalo Vida, Carlos
de Oliveira faim, Hercolino Branco Ratinho, José Constantino
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Baleizão e Amadeu Pereira, barbeiros do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Academia Militar, Instituto dos Altos Es
tudos Militares, Hospital Militar Principal
transitam a bar
beiros de 1. classe do mesmo quadro e serviços, desde 1 de
Julho de 1979, com direito ao vencimento da letra «O» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário cio República

n.°

252— 2. Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Tomás da Piedade do Carmo Conceição Vinagre, cozinheiro do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria
de Elvas
transita a cozinheiro de 1 a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de ven
—

cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252—2. Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de

Contas em 16 de Julho de 1985:
Manuel Luís Gamas António, cozinheiro do Quadro do Pessoal

Civil do Exército/Regimento de Infantaria de Castelo Branco
transita a cozinheiro de 1.a classe (na situação de supranu
merário) do mesmo quadro e serviço, desde 11 de Agosto de
1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)

—

(Diário da República n.° 252

—

2. Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despachos de 28 de Fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Isabel Gomes de Almeida e Arminda Diniz Santos Junqueira,
auxiliares de serviço de l. classe do Quadro do Pessoal
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Civit do Exército/Hospital Militar de Doenças Infecto-Conta
transitam à categoria de auxiliares de serviço de
giosas
1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual têm direito ao vencimento da
letra eS» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252

—

2. Série, de 2 dc Novembro dc 1985.)

Por despacho de 23 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Julho de 1985:
Luís Augusto Veríssimo Serra, chefe de mesa do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa Margarida
transita a chefe de mesa do mesmo quadro e serviço, desde
19 de Novembro de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário do República n.° 252

—

2.’ Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Julho de 1985:
Carlos Manuel do Rosário Crispim, empregado de mesa do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar transita
a empregado de mesa de l.a classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «P» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 252— 2. Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 7 de Outubro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Julho de 1985:
Francisco José Antunes Soares, empregado de mesa do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar transita a
empregado de mesa de 1 a classe (na situação de supranume
rário) do mesmo quadro e serviço, desde 3 de Outubro de
—
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1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «P» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n,° 252

—

2.’ Série, de 2 de

Novembro de

1985.)

Por despachos de 23 de Setembro de 1983, visados pelo Tribunal de
Contas em 22 de Julho de 1985:
João Augusto Borges, João da Silva Lagartinho e José Luís Roque
Craveiro, barbeiros do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
Quartel-General da Região Militar do Norte, Regimento de
Engenharia n.° 1 e Batalhão do Serviço de Material
tran
sitam a barbeiros de 3. classe do mesmo quadro e serviços,
desde 4 de Fevereiro, 30 de Maio, 12 de Março e 16 de Junho
de 1981, respectivamente, com direito ao vencimento da
letra «R» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 252—2.’ Série, de 2 de

Novembro de

1985.)

Por despacho de 28 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Julho de 1985:
Domingos Pinheiro Moreira, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Quartel-General/Região Militar do Norte
tran
sita a barbeiro de 3. classe do mesmo quadro e serviço, desde
19 de Janeiro de 1981, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «R» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da Repúbtica n.° 252—2.’

Série,

de 2 de

Novembro de

1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Julho de 1985:
Justina dos Anjos Barreira, auxiliar de serviço de 1.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de Doen
ças Infecto-Contagiosas
transita a auxiliar de serviço de
1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
—
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1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário

da República n.° 252— 2.’ Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 23 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Julho de 1985:
José Luís Caramba, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
transita a barbeiro de 3.’ classe
/Batalhão de Caçadores n.° 5
do mesmo quadro e serviço, desde 14 de Maio de 1981, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «R» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n. 252

—

2.’ Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despachos de 28 de Fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 23 de Julho de 1985:
Fernando Domingos Batista Nogueira, João Silvério de Sousa,
António Joaquim, Joaquim Barbosa Ribeiro, Raul fonseca Trin
dade, José Bonito Gomes, António Julião Silva da Encarnação,
Alcides Vieira Abreu, Carlos Alberto Sousa Amado, Manuel
Rodrigues e Francisco Fernandes Dantas, barbeiros do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de Doenças
Infecto-Contagiosas, Escola Prática de Engenharia, Casa de
Reclusão da Região Militar do Norte, Escola de Sargentos do
Exército, Regimento de Infantaria de Abrantes, Campo de
Tiro de Alcochete, Presídio Militar, Agrupamento Base de
Santa Margarida, Regimento de Artilharia de Costa e Regimento
transitam a barbeiros de 3. classe
de Infantaria do Funchal
do mesmo quadro e serviços, desde 1 de Julho de 1979,
com direito ao vencimento da letra «R» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 252—2.’ Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Julho de 1985:
Luísa do Amparo Santos Gomes, auxiliar de serviço de 1.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de
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Doenças Infecto-Contagiosas transita a auxiliar de serviço
de f•a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252

—

2.’ Série, de 2

de Novembro de

1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
Manuel Garcia de Sousa, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Quartel-General/Zona Militar dos Açores
transita
a barbeiro de 3.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «R» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 252— 2. Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Julho de 1985:
Maria Augusta da Silva Gomes, auxiliar de serviço de 1.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de
Doenças Infecto-Contagiosas
transita a auxiliar de serviço
de 1 a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252— 2. Série, de 2 de

Novembro de

1985.)

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Joaquim José de Matos ferreira, operário
taria) do Quadro do Pessoal Civil do
de Engenharia—transita a operário de
de supranumerário) do mesmo quadro

de 1.a classe (carpin
Exército/Escola Prática
1.1 classe (na situação
e serviço, desde 22 de
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Março de 1982, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252—2? Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Maria Susana Gonçalves Teixeira, cozinheira do Quadro do Pessoal
transita a cozi
Civil do Exército/Hospital Militar Principal
nheira de l.k classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao Vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252—2? Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Maria Ernestina Almeida Santos, cozinheira do Quadro do Pessoal
transita a cozi
Civil do Exército/Hospital Militar Principal
nheira de 1 .‘ classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252—2? Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Setembro de 1985:
Emídio Neto Rodrigues, operário de 1.a classe (serralharia) do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de
transita a operário de 1 a classe (na situação
Santa Margarida
de supranumerário) do mesmo quadro e serviço, desde 25 de
Março de 1982, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252

—

2? Série, de 2 de Novembro de 1985.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Setembro de 1985:
Maria Luísa Pereira dos Reis, cozinheira do Quadro do Pessoal
transita a
Civil do Exército/Presídio Militar de Santarém
cozinheira de l.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «N> da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252

—

2. Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Setembro de 1985:
João Luís Violante Ferreira, operário de 2. classe (serralharia)
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Comandos
transita a operário de 2. classe (na situação de supranu
merário) do mesmo quadro e serviço, desde 30 de Outubro
de 1981, data a partir da qual tem direito o vencimento da
letra «P» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252— 2. Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Setembro de 1985:
João Simões Rodrigues, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Regimento de Infantaria de Tomar
transita a bar
beiro de 3.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «R» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252— 2. Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Setembro de 1985:
Maria do Carmo Ribeiro Félix Mendes, cozinheira do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita
—
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a cozinheira de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento a letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252— 2.” Série, de 2 de Novembro de

1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Setembro de 1985:
Joaquim Mendes Martins, tipógrafo de 1.a classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Academia Militar transita a ope
rário d’e l.’ classe (tipografia) do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252—2.” Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Setembro de 1985:
Manuel dos Santos Silva, tipógrafo de 1 •a classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
transita a ope
rário de 1 a classe (tipografia) do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n,°

252—2.” Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Setembro de 1985:
Joaquim Rodrigues Tavares, operário de 1 a classe (serralharia)
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
transita a operário de 1.a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 28 de Janeiro de 1982, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252 —2.” Série, de 2 de Novembro de 1985.)
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Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Setembro de 1985:
António de Matos Sousa, operário de 1.a classe (construção civil)
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base
de Santa Margarida
transita a operário de 1 •a classe (na
situação de supranumerário) do mesmo quadro e serviço, desde
15 de Março de 1962, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 252—2. Série, de 2 de Novem
bro de 1985.)

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribun
al de
Contas em 13 de Setembro de 1985:
Fernando António do Rosário Luís Pimenta, operário de
2. classe
(serralharia) do Quadro do Pessoal Civil do Exérci
to/Regi
mento de Infantaria de Tomar
transita a operário de 2.a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 14 de Janeiro de 1982,
data a partir a qual tem direito ao vencimento da letra
«P»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 252— 2. Série, de 2 de Novembro de
1985.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribun
al de
Contas em 13 de Setembro de 1985:
José Joaquim Pinheiro da Silva, operário de 2. classe (carpin
taria)
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base
de Santa Margarida
transita a operário de 2. classe (na
situação de supranumerário) do mesmo quadro e serviço, desde
14 de Setembro de 1981, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «P» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 252— 2. Série, de 2 de Novem
bro de 1985.)

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Guilherme Coelho, chefe de copa do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Campo de Tiro de Alcochete transita a copeiro
—
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de 1.a classe (na situação de supranumerário) do mesmo
quadro e serviço, desde 25 de Maio de 1982, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «O» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 232— 2. Série, de 2 de Novembro de 19$5.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:

Edite Maria Dias da Silva Gonçalves, terceiro-oficial do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Cavalaria de Santa
transita a terceiro-oficial do mesmo quadro e ser
Margarida
de Julho de 1979, data a partir da qual tem
1
desde
viço,
direito ao vencimento da letra «M» da tabela de venci
mentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diária da República n. 252— 2. Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 1 de Dezembro de 1980, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Setembro de 1985:
Luís Augusto Saragoça Cordeiro, barbeiro do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Batalhão de Informações e Reconhecimento
transita a barbeiro de 3. classe do mesmo
das Transmissões
quadro e serviço, desde 1 de Dezembro de 1980, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «R» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252— 2, Série, de 2 de Novembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Julho de 1985:
Natália Fernandes Matias das Neves, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/2.° Tribunal Militar
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe
Territorial de Lisboa
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
—
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a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.c 260— 2. Série, de 12 de Novembro
de 1985.)

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal
de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Fernando de Jesus Simão Maciel, auxiliar de serviço de 1 a
classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 285— 2. Série, de 11 de Dezembro
de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribun
al de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Atilana da Assunção Rolo, auxiliar de serviço de
classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
—transita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
d qual
tem direito ao vencimento da letra «S» da tabe’a de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúblicci n.° 285

—

2. Série, de 11 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal
de
Contas em 29 de Julho de 1985:
Maria Gertrudes da Silva Saraiva, auxiliar de serviço de 1.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar
Principal
transita a auxiliar de serviço de 1? classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
—
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partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 285— 2.’ Série, de 11 de

Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Julho de 1985:
Maria de Fátima Pomba Costa, auxiliar de serviço de l.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo
Principal
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 285— 2.’ Série, de 11 de Dezembro de 1985,)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1985:
Maria de La Salete Alves da Silva, auxiliar de serviço de 1.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
transita a auxiliar de serviço de 1 ,a classe do mesmo
cipal
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 285

—

2.’ Série, de 11 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1985:
Maria José Parente Correia, auxiliar de serviço de l. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal—transita a auxiliar de serviço de l.’ classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
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da qual tem direito ao vencimento da letra «S> da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República ri.’ 285

—

2. Série, de 11 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Margarida da Assunção Ferreira Fuzeiro Lopes, auxiliar de serviço
de lá’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal
transita a auxiliar de serviço de 1 á’ classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

ri.°

285

—

2,

Série, de 11 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Natália Augusta Carvalho dos Santos, auxiliar de serviço de 1 a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar
Principal transita a auxiliar de serviço de 1 á’ classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 285

—

2.’ Série, de 11 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Amélia Augusta de Moura, auxiliar de serviço de 1.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a auxiliar de serviço de 1 á’ classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 285

—

2.’ Série, de 11 de Dezembro de 1985.)
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Maria do Céu Rodrigues Serro Clemente, auxiliar de serviço de
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe
Militar Principal
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
quadro
e
do mesmo
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 285— 2.’ Série, de 11 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Maria Teresa dos Santos Martins, auxiliar de serviço de 1.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
transita a auxiliar de serviço de 1 classe do mesmo
cipal
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
.‘

—

(Diário da República n.° 285

—

2.’ Série, de 11 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Outubro de 1985:
Mário Pereira Antunes, motorista do Quadro do Pessoal Civil
transita a moto
do Exército/Escola Militar de Electromecânica
rista de pesados de 1.a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir a qual tem direito
ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 285— 2.’ Série, de 11 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Outubro de 1985:
Francisco António Mimoso Almaiso, operário de 2. classe (elec
tricidade) do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
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Militar
transita a operário de 2.a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 14 de Outubro de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «P» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 289— 2. Série, de 16 de Dezembro
de 1985.)

Por despachos de 28 de Fevereiro de 1984, visados pelo Tribun
al de
Contas em 13 de Novembro de 1985:
Américo de Brito Neves, Irene Brito da Silva Gonçalves, Marian
a
Pires de Moura Afonso, Maria Olívia dos Santos Pereira
primeiros-oficiais do Quadro do Pessoal Civil do Exérci
to!
/Estado-Maior do Exército, Centro de Gestão Financeira/Re
gião
Militar de Lisboa/Direcção do Serviço de Pessoal/Repa
rtição
de Pessoal Civil
transitam a primeiros-oficiais do mesmo
quadro e serviços, desde 1 de Julho de 1979, com direito
ao
vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 299— 2. Série, de 28 de Dezembro
de 1985.)

Por despachos de 28 de fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal
de
Contas em 13 de Novembro de 1985.
José da Cruz Madaleno, Maria Augusta Pereira Vaz Lopes da
Silva, Maria Margarida Pinto Lampreia de Sousa e Natalina
de Jesus Marques Barbosa Saraiva, segundos-oficiais do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército, Centro
de Gestão Financeira/Região Militar de Lisboa, Comissão de
Contas e Apuramento de Responsabilidades/Repartição de Con
tas/Estado-Maior do Exército
transitam a segundos-oficiais
do mesmo quadro e serviços, desde 1 de Julho de 1979,
com direito ao vencimento da letra «L» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 299— 2.’ Série, de 28

de Dezembro de 1985.)
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Por despachos de 27 de fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 13 de Novembro de 1985:
Isabel Deolinda de Jesus Nunes Ferreira, Maria do Céu da Silva
Marques Pereira Vaz Resende e Ana Maria Charréu Patrão,
segundos-oficiais do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/Centro

de

Gestão

financeira/Região

Militar

de

Lisboa

e

transitam a segundos-oficiais do
Estado-Maior do Exército
mesmo quadro e serviços, com direito ao vencimento da
letra «L» da tabela de vencimentos, desde 21 de Novembro
de 1981, 22 de Fevereiro de 1982 e 15 de Março de 1983,
—

respectivamente.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.’ 299— 2.’ Série, de 28 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1985:
Maria Elisabete da Silva Almeida Pais, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
transita a auxiliar de serviço
Militar dos Pupilos do Exército
de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Abril de 1985:
Francisco de Fátima Peixoto Stein de Lira, auxiliar de serviço
de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Insti
transita a auxiliar
tuto Militar dos Pupilos do Exército
2.
e serviço, desde
quadro
do
mesmo
classe
de
de serviço
17 de Janeiro de 1981, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 19i6.)

4.’ Série

ORDEM DO EXERCITO N.° 2

149

Por despacho de 27 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Abril de 1985:
Maria Lepoldina Oliveira Bento, auxiliar de serviço de 2.’ classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar
Principal
transita a auxiliar de serviço de 1 .‘ classe do
mesmo quadro e serviço, desde 29 de Julho de 1980, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1—2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Abril de 1985:
Maria Margarida Ferreira Padre Santo, auxiliar de serviço de
2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento
Base de Santa Margarida
transita a auxiliar de serviço de
2.a classe do mesmo quadro e serviço, desde
27 de Abril de
1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1 —-2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Maio de 1985:
Luciana Barata da Cruz Lopes da Quelha, auxiliar de serviço
de 2.- classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
da Arma de Engenharia
transita a auxiliar de serviço de
2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República a.° 1—2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1985, visado pelo Tribunal
de
Contas em 27 de Maio de 1985:
Francelina da Piedade Alves, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção da Arma
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transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe
de Engenharia
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1 —2. Série, de 2

de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Julho de 1985:
a
José da Rosa Camões Serrano, auxiliar de serviço de 1 classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar tran
sita a auxiliar de serviço de 1.’ classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Julho de 1985:
Adelina Maria Freitas, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Engenharia
—transita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
Bernardina dos Anjos, auxiliar de serviço de 1.a classe do Quadro
tran
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
sita a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo quadro e
—

4.’ Série
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serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «S» da tabel
a de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984,
visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
Alzira da Rocha Tigeleiro, auxiliar de
serviço de 1.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Mili
tar Principal
transita a auxiliar de serviço de .a classe
do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra
«S» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1—2.’ Série, de
2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984,
visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
Florinda Angélica Malaquias Pintão Pinto, auxi
liar de serviço de
1.a classe do Quadro do Pessoa
l Civil do Exército/Hospital
Militar Principal
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «S» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro
de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado
pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
Deolinda da Silva Fernandes Rodrigues, auxi
liar de serviço de
1.a classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Hospital
Militar Principal—transita a auxiliar de serviço
de 1.a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «S» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 1—2.’ Série, de 2 de
Janeiro de 1986.)
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de
Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal
1985:
Contas em 12 de Julho de
1. classe
Ester da Conceição Figueiredo, auxiliar de serviço de
Militar
pital
to/Hos
Exérci
do
do Quadro do Pessoal Civil
a classe do
1
de
serviço
de
r
auxilia
a
a
transit
Principal
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.° 1

—

2.” Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
Ilda da Conceição Alves Gonçalves Fornelos, auxiliar de serviço
pital
de 1. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hos
•a classe
1
de
serviço
r
transita a auxilia de
Militar Principal
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1—2.” Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
Fernando dos Santos, auxiliar de serviço de l.’ classe do Quadro
transita
do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
e
serviço,
1.a
quadro
mesmo
do
classe
de
serviço
auxliar de
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento a letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2.” Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
fa classe
Maria Odete Henriques Pereira Dias, auxiliar de serviço de
pital
Militar
to/Hos
do
Exérci
Civil
Pessoal
do
do Quadro
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transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do
Principal
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.” 1

—

2.”

Série, de

2 dc Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
Ana dos Anjos Lages Teófilo, auxiliar de serviço de fa classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo
Principal
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.° 1

—

2.” Série, de 2

de Janeiro

de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
António Caetano Pinho, auxiliar de serviço de l.’ classe do Quadro do
transita a auxi
Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
liar de serviço de 1 a classe do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

a,”

1 —2.” Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
Fernanda Almas, auxiliar de serviço de 1 a classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Escola Militar de Electromecânica
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
—
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tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
Graciela da Conceição Pereira Nascimento, auxiliar de serviço de
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia
Militar—transita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento de letra «S» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
Dália Rosa Martinho Barbosa, auxiliar de serviço de 1.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário cio República n.° 1 —2.’

Série,

de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
Felícia de Jesus Domingos, auxiliar de serviço de
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
transita a auxiliar de serviço de
de Elvas
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
—

2. classe do
de Infantaria
1 a classe do
1979, data a

4.

Série
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2

partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2?

Série, de

2

de

Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
Eduardo Rodrigues Dias, auxiliar de serviço de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar —tran
sita a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2? Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
Elisa da Conceição, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
transita a auxi
liar de serviço de 1 •a classe do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento a letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1 —2? Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
João Plácido Negrita Vieira, auxiliar de serviço de 2.’ classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar tran
sita a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
—
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tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de venci
mentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 1 —2?

Série, de

2

de

Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
Amélia Rosa Godinho, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
transita a
do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2? Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
Emília Fernanda de Matos, auxiliar de serviço de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do
finanças
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2? Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribtinal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
Maria Pereira da Costa David, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe
Militar do Norte
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
—

4. Série
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a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da Reptiblica n.° 1 —2? Séde, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Maria Balbina dos Santos Abelha Castanheira, auxiliar de serviço
de fa classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n,°

1 —2?

Série, de

2 de laneiro

de

1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Otília Ascenção da Costa, auxiliar de serviço de 1.’ classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal
transita a auxiliar de serviço de 1 .‘ classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.°

1 —2? Série, de 2 de Janeiro dc 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Maria Bossa Coco, auxiliar de serviço de f a classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita
a auxliar de serviço de 1 a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1 —2? Série, de 2

de

Janeiro de 1986.)
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Deolinda Martins de Sá e Sousa Pinto, auxiliar de serviço de
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal

—

transita a auxiliar de serviço de 1 a classe

do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de

Contas em 16 de Julho de 1985:
Maria Adélia da Silva, auxiliar de serviço de 1.a classe do Quadro
tran
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
sita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1—2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Maria Aurora da Costa ferreira da Silva, auxiliar de serviço de
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe
Militar Principal
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Maria do Carmo Botelho Leitão, auxiliar de serviço de 1 a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin

4.’ Série
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cipal
transita a auxiliar de serviço de 1? classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

1—2.’ Série,

de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
António Gomes, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do
Exército
transita a auxiliar de serviço de .a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Luís Guilherme Amaral Coelho, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
transita a auxiliar de serviço de 1.’ classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven
cimentos.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2.’ Série,

de 2 de laneiro de 1986,)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Isalinda Jacinta Matias Fernandes Caçador, auxiliar de serviço de
2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Altos Estudos Militares
transita a auxiliar de serviço de
1.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
—

4.° Série
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1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «S> da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Laurinda Antunes Fernandes, auxiliar de serviço de
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
transita a auxiliar de serviço de
de Costa
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
partir da qual tem direito ao vencimento da
tabela de vencimentos.
—

2. classe do
de Artilharia
1 a classe do
1979, data a
letra «S» da

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Sírie, de 2

de

Janeiro de 1986,)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Maria de Lourdes Meio Ramos, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do
de Finanças
mesmo quadro e serviço,- desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série,

de 2

de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Maria de Jesus Gouveia dos Santos Ramos, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
transita a auxiliar de serviço
Militar dos Pupilos do Exército
de 1 a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
—

4. Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 2

161

de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Maria José Correia Carrajola Romão, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
de Informática do Exército
transita a auxiliar de serviço
de 1 a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1 —2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Maria Luísa Ferreira dos Santos, auxiliar de serviço de 2. classe

do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
de Finanças
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Maria Adélia Esteves Ribeiro, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Campo de Tiro de
Alcochete
transita a auxiliar de serviço de 1 .‘ classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
—
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partir da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1—2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Alzira Pereira, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região Militar do
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo
Norte
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de
—

vencimentos.

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Dulce da Conceição Salgueiro Gomes, auxiliar de serviço de 2? classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
transita a auxiliar de serviço de 1? classe
Pupilos do Exército
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1985:
Américo Lopes, auxiliar de serviço de 2.a classe do Quadro do
tran
Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Engenharia
sita a auxiliar de serviço de 1.u classe do mesmo quadro e
—

4. Série
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serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário cio República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de

Contas em 16 de Julho de 1985:

florinda Maria Vicente Alves, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base
de Santa Margarida
transita a auxiliar de serviço de 1 classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S»
da tabela de vencimentos.
.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2? Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1924, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Julho de 1985:
Helena Delfina Figueiredo Escalhão Rodrigues Gomes, escriturária
-dactilógrafa principal do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/Direcção do Serviço de Material
transita a escriturária-dac
tilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1 -—2? Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Julho de 1985:
Gracinda da Conceição Gomes Cavaco, auxiliar de serviço de
2.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exército
transita a auxiliar de serviço
de f. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
—
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de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «5» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Julho de 1985:
Elvira da Conceição, auxiliar de serviço de 2.a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria de Tomar
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Julho de 1985:
Palmira de Carvalho André Vieira da Silva, auxiliar de serviço de
2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Altos Estudos Militares
transita a auxiliar de serviço
de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
Isilda de Jesus Libânio, auxiliar de serviço de 1.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal—transita a auxiliar de serviço de ;a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir

Maria
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da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1—2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
Rosa Maria Ferreira Amado, auxiliar de serviço de La classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar

transita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven

—

cimentos.

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1—2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:

Joaquim da Nova, auxiliar de serviço de La classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Academia Militar transita a auxi
liar de serviço de 1 a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
Francelina de Jesus Cardoso Fonseca, auxiliar de serviço de 1 •a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo
—

quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir

da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de
vencimentos.

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1—2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
Maria Lina Guerreiro Marcelino, auxiliar de serviço de l.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do
do Exército
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.°

1

—

2.” Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
José Manuel Maia Miranda, auxiliar de serviço de 1 .‘ classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Militar de Edu
transita a auxiliar de
cação Física, Equitação e Desportos
serviço de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.” 1

—

2.” Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
António Fernandes Barroso, auxiliar de serviço de ya classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Militar de Elec
tromecânica
transita a auxiliar de serviço de 1 . classe do mes
mo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de venci
mentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série,

de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
Rosa da Silva e Sousa, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Distrito de Recrutamento e Mobi
lização de Braga
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe
—

4’ Série
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do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 1

—

2. Série, de 2

de Janeiro de

1986.)

Pct despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
Jco da Costa Caeiro, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Campo de Tiro de Alcochete
transita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela
de vencimentos.
—

(São

devidos emolumentos.)

(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
Angélica de Carvalho Duque Feijão, auxiliar de serviço de 2.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Militar de
Electromecânica
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.

Série, de

2

de

Janeiro

de

1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
Catarina Laura Colaço Batista, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Altos
Estudos Militares
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de ulho de 1979, data
—
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a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1—2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
José Manuel da Silva, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadm
transita a
do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo quadro e serviç,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direijo
ao vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1—2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
Carlos Magalhães Xavier, auxiliar de serviço de 2.a classe do
tran
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
sita a auxiliar de serviço de l.a classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
Laurinda Henriques das Neves, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de Estudos
Psicotécnicos do Exército
transita a auxiliar de serviço de
1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
—
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1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repáblica n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
Maria de Jesus Pais da Silva Dias, auxiliar de serviço de 2? classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar
transita a auxiliar de serviço de 1? classe do
Principal
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
Olinda de Jesus Sousa Gonçalves, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção de Trans
transita a auxiliar de serviço de 1 classe do mesmo
portes
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
.‘

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
Joaquim Marques, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar transita a auxiliar
de serviço de 1? classe do mesmo quadro e serviço, desde 1
—
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de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
Luísa de Oliveira Barros, auxiliar de serviço de 2.’ classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Superior Militar
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’

Série,

de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
Maria Ilídia Lopes Prates, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Militar de Elec
tromecânica
transita a auxiliar de serviço de 1 .‘ classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 1—2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
Virgínia de Jesus Aires, auxiliar de serviço de 2.’ classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria
transita a auxiliar de serviço de 1.’ classe do
de Abrantes
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
—

4.” Série
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partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da Reptíblicct

ii.”

1 —2.” Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
Corália da Silva Pereira Mourão Apolónio, auxiliar de serviço
de 2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro
transita a auxiliar de 1 •a classe do
Financeiro do Exército
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1—2.” Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
Maria Júlia Lourenço das Neves, auxiliar de serviço de 2? classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção de Transportes
transita a auxiliar de serviço de 1 .‘ classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2.” Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
Júlia Joaquina Henriques da Silva Cavaco, auxiliar de serviço
de 2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Distrito
transita a auxiliar
de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
de serviço de 1? classe do mesmo quadro e serviço, desde 1
—
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de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

1—2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
Maria Alice Loureiro Pinto Pires, auxiliar de serviço de 2.’ classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
de Finanças
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
Maria Adelaide Jesus Santos Ramos, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro

transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo
do Exército
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1985:
João Luís Ferreira Pereira, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar tran
sita a auxiliar de serviço de 1 classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
—

.
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tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n,° 1

—

2.’ Série, de 2

de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Julho de 1985:
Margarida Ferreira Almeida Coelho, auxiliar de serviço de 1.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Campo de Tiro de
Alcochete
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Julho de 1985:
Hermínia Cabaço Pires, auxiliar de serviço de 1.a classe do Quadro
tran
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
sita a auxiliar de serviço de 1.’ classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n,° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Julho de 1985:
Cândida de Jesus Ferreira Chaves dos Santos, auxiliar de serviço
de 1 •a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal transita a auxiliar de serviço de 1 a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1—2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Julho de 1985:
Maria Helena da Cunha Nunes, auxiliar de serviço de 1 •a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela
de vencimentos.
—

(Suo devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Julho de 1985:
lida Maria da Palma Mestre, auxiliar de serviço de 1.’ classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Multar Principal
transita a auxiliar de serviço de 1? classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra <S» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 1—2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Julho de 1985:
Maria Filomena Silva Martins fernandes, auxiliar de serviço de
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Dicirio cio República n.° 1—2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Julho de 1985:
Maria Ivone dos Santos Silva Rosado, auxiliar de serviço de
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal
transita a auxiliar de serviço de 1.’ classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Julho de 1985:
João Lourenço Rodrigues, auxiliar de serviço de 1.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
transita
a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.

Série,

de 2 de Janeiro

de

1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Julho de 1985:
Manuel José, auxiliar de serviço de 1.a classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do
Exército
transita a auxiliar de serviço de 1.a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—.

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Julho de 1985:
Idalina da Costa Santos, auxiliar de serviço de 2.a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do Exército
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transita a auxiliar de serviço de ;a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 1

—

2. Série,

dc

2

de Janeiro de

1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Julho de 1985:
Maria de Jesus Gregório, auxiliar de serviço de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do
Exército
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Julho de 1985:
Sofia da Conceição Sousa, auxiliar de serviço de
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de
Militares—transita a auxiliar de serviço de
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
partir da qual tem direito ao vencimento da
tabela de vencimentos.

2.a classe do
Altos Estudos
1.a classe do
1979, data a
letra «S» da

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Julho de 1985:
Maria Aurora de Moura, auxiliar de serviço de 2.’ classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região
Militar do Norte
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
—

4. Série
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a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
(Silo devidos emolumentos.)
(Diário da Rpúbtica n.

1

—

2. Série, de 2 de Janeiro

de

1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Julho de 1985:
Ivlário Pereira Martins, auxiliar de serviço de 2? classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos
do Exército
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 1

—

2.’ Série, de 2

de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Julho de 1985:
Alberto Bernardo, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
transita a
auxiliar de serviço de 1? classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Julho de 1985:
João Francisco Gabriel, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro

do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
transita a
auxiliar de serviço de 1? classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribtmal de
Contas em 29 de Julho de 1985:
Manuel Moiteiro, auxiliar de serviço de 1 a classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exército
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1 —2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Julho de 1985:
Luciano da Piedade Filipe Robim, auxiliar de serviço de 2 classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Campo de Tiro
de Alcochete transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «5»
da tabela de vencimentos.
.‘

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1—2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Julho de 1985:
Amtr Joaquim, auxiliar de serviço de 2.a classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Campo de Tiro de Alcochete
transita a auxiliar de serviço de 1.’ classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n,° 1—2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Julho de 1985:
José de Matos, auxiliar de serviço de 1.a classe do Quadro do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de

ORDEM DO EXERCITO N.° 2

4. Série

179

transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do
Material
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário cio República

n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Julho de 1985:
Maria Augusta Oliveira Mota, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro
transita a auxiliar de serviço de 1.a classe
do Exército
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário dci República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Julho de 1985:
Maria do Carmo da Guia Ferreira, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
transita a auxiliar de serviço de 1. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven
cimentos.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2

de

Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Julho de 1985:
António Rubina, auxiliar de serviço de 2.a classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa Mar
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo
garida
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
—
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da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 5 de Agosto de 1985:
Irene da Conceição Parreira, auxiliar de serviço de
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Campo
Alcochete
transita a auxiliar de serviço de
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
partir da qual tem direito ao vencimento da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1

—

2. classe do

de Tiro de
1 a classe do
1979, data a
letra «5» da

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 5 de Agosto de 1985:
Manuel Marques Ruivo, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa
Margarida
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Agosto de 1985:
Joaquina Rosa Nobre, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Campo de Tiro de Alcochete
transita a auxiliar de serviço de 1? classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
—

4.’ Série
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da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.° 1—2.’ Série, de 2

de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Agosto de 1985:
José António de Oliveira, auxiliar de serviço de 1.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de
Santa Margarida—transita a auxiliar de serviço de ;a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2

de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Agosto de 1985:
Brilhantina Maria Nazário, auxiliar de serviço de 1.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
Pupilos do Exército
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’

Série, de 2 de

Janeiro

de 1986.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Agosto de 1985:
Lisete Martins Tavares César, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar
transita a auxiliar de serviço de
dos Pupilos do Exército
1? classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
—

4.’ Série
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1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repáblica n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Agosto de 1985:
Biandina das Neves Brandão Marques, auxiliar de serviço de
2.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
transita a auxiliar de serviço
Militar dos Pupilos do Exército
de 1 a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «S> da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Agosto de 1985:
Alegria Soares Ventura, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do
Exército
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1985:
Ana Maria Parracho Monteiro dos Santos,
de 1 a classe do Quadro do Pessoal Civil
transita a auxiliar de
Militar Principal
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
—

auxiliar de serviço
do Exército/Hospital
serviço de 1 •a classe
Julho de 1979, data

4. Série
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a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 1

—

2.’ Série,

de

2 de Janeiro

de

1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1985:
Maria Esmeralda Pereira Lino Almeida, auxiliar de esrviço
de .a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1—2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1985:
Adérito Marques da Silva, auxiliar de serviço de 1 .‘ classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
tran
sita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’

Série,

de 2 de Janeiro

de

1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1985:
Noémia da Piedade Soares Aires Santinho,
de 1.a classe do Quadro do Pessoal Civil
Militar Principal
transita a auxiliar de
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
—

auxiliar de serviço
do Exército/Hospital
serviço de f a classe
Julho de 1979, data
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a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1985:
Maria Isabel Palma Dinis Viseu, auxiliar de serviço de 1.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal—transita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n,° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1985:
Teresa Santos de Sousa, auxiliar de serviço de 1 a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal tran
sita a auxiliar de serviço de 1.’ classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2? Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1985:
Abel Teixeira, auxiliar de serviço de 1.a classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Academia Militar transita a auxi
liar de serviço de L’ classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1—2? Série, de 2 de Janeiro de 1986.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1985:
Maria Luísa da Silva Barbosa Salvador, auxiliar de serviço de 1 a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S> da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário cio Repíbticc, n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1985:
Maria Madalena da fonseca Carvalho Freire, auxiliar de serviço
de 1 classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal transita a auxiliar de serviço de 1 a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S> da
tabela de vencimentos.
.‘

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2. Série, de 2 dc Janeiro

de

1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1985:
Maria Rosa Mendes, auxiliar de serviço de 1 •a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Instituto Superior Militar
tran
sita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2.’ Série,

de

2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1985:
Maria da Conceição Simões Delgado, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de
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Doenças Infecto-Contagiosas
transita a auxiliar de serviço de
1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1985:
Aida de Lisboa Sequeira Pereira, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Inspecção Geral do
Exército—transita a auxiliar de serviço de 1.’ classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1985:
Abel Secundino Pereira, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
transita a
do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1985:
Maria de Lourdes Nunes Martins Bonito, auxiliar de serviço de
2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo
Militar
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
—

4.’

Série
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da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’

Série, de

2

de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Tribunal de Contas em 29 de Agosto de 1985:
Adelaide da Conceição Antunes Lata, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
Pupilos do Exército
transita a auxiliar de serviço de 1 classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
.‘

—

(Diário da República n.° 1—2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Agosto de 1985:
Luís da Silva, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do
transita a auxiliar de serviço de 2.” classe do mesmo
Exército
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Maria do Carmo Medeiros, auxiliar de serviço de 1.” classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Militar de Elec
tromecânica
transita a auxiliar de serviço de 1.” classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n,° 1 —2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Angelina dos Anjos Lage, auxiliar de serviço de 1.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal
transita a auxiliar de serviço de a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.’ 1 —2.’ Série, de 2

de

Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Maria de Fátima Carrilho Trindade Almeida, auxiliar de serviço
de l.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
transita a auxiliar de
Militar de Doenças Infecto-Contagiosas
serviço de 1 a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1
de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao ven
cimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 1—2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Maria Fernandes da Silva, auxiliar de serviço de 1 a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região
Militar do Norte—transita a auxiliar de serviço de 1.a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2.” Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Maria Angélica Pinto Cardoso, auxiliar de serviço de 1.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
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cipal
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.° 1— 2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Maria Alice Pereira, auxiliar de serviço de 1 a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
tran
sita a auxiliar de serviço de 1 classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven
cimentos.
—

.‘

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República nY 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
António José falcão, auxiliar de serviço de 1 •a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Centro Militar de Educação
física, Equitação e Desportos
transita a auxiliar de serviço
de 1.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1 —2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Maria José Vaz da Costa Pavia,
do Quadro do Pessoal Civil
Doenças Infecto-Contagiosas
f •a classe do mesmo quadro

—

auxiliar de serviço de 1.a classe
do Exército/Hospital Militar de
transita a auxiliar de serviço de
e serviço, desde 1 de Julho de
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1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «5» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Dicírio da República n.° 1

—

2.” Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Maria do Rosário Cordeiro Gonçalves, auxiliar de serviço de
2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola
transita a auxiliar de serviço
Prática do Serviço de Material
de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.” 1 —2.” Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Angelino Vidal da Costa, auxiliar de serviço de 2. classe do
tran
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
sita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.” Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
António Geraldes, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro do
transita a auxiliar
Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
de serviço de l.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 1
de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.” 1 —2.” Série, de 2 de Janeiro de 1986.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Maria do Céu da Conceição Silva Antunes, auxiliar de serviço
de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regi
mento de Infantaria de Abrantes
transita a auxiliar de serviço
de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

1

—

2.

Série,

de 2 de Janeiro

de

1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Maria da Luz Oliveira, auxiliar de serviço de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
Pupilos do Exército
transita a auxiliar de serviço de •a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da Repúbtica n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Maria Odília da Piedade Joaquim, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
Pupilos do Exército
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Laurinda Fernandes Lima Vieira, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
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transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe
de finanças
do mesmo quadro e servço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 19$6.)

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Maria Adelaide Bernardo, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
tran
sita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 dc Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
António Pereira Dionísio, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do
do Exército
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúblicct n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986,)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Maria dos Santos Cardoso Dias, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe
Pupilos do Exército
—
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do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Maria da Conceição da Silva e Sousa, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Altos Estudos Militares
transita a auxiliar de serviço
de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.°

1 —2.’ Série, de 2 de

laneiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Agosto de 1985:
Maria Olinda de Almeida Clara Dias, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exército
transita a auxiliar de serviço
de 1 classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

.‘

(Diário da República n.° 1 —2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Setembro de 1985:
Maria Amélia Faria Gonçalves Arrozado, auxiliar de serviço de
la classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
—

194

4. Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 2

data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.

1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 5 de Setembro de 1985:
José dos Santos Costa Azevedo, auxiliar de serviço de 2.L classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Presídio Militar
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 23 de Março de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.

1 —2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Setembro de 1985:
Maria Rodrigues Pereira, auxiliar de serviço, de 2.’ classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
transita a auxiliar de
Fortificações e Obras do Exército
serviço de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Setembro de 1985:
Maria Fernanda Andrade da Costa Machado, auxiliar de serviço
de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Serviço
transita a auxiliar de serviço de
Cartográfico do Exército
2.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

1

—

2.

Série, de

2

de Janeiro de

1986.)
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Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Setembro de 1985:

Rogério Edgar Ferreira, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região Militar
do Norte
transita a auxiliar de serviço de 2.2 classe do
mesmo quadro e serviço, desde 22 de Abril de 1981, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Setembro de 1985:
Maria do Céu da Conceição Rualde, auxiliar de serviço de 2.2 classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região
Militar do Norte
transita a auxiliar de serviço de 2.2 classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1—2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Setembro de 1985:
Teresa da Piedade da Cruz Lourenço, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Superior Militar—transita a auxiliar de serviço de 2. classe
do mesmo quadro e serviço, desde 29 de Junho de 1981,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1—2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Setembro de 1985:
Maria Alice Caldas Simão, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola de Sargentos
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transita a auxiliar de serviço de 2.a classe do
do Exército
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Setembro de 1985:
Maria Antónia da Conceição Quarenta, auxiliar de serviço de
2.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
transita a auxiliar de serviço
Militar dos Pupilos do Exército
de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1—2.’ Série,

de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Setembro de 1985:
Ilda Fernandes Simões da Silva, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/1.° Tribunal Militar
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
Territorial de Lisboa
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1—2.’

Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Setembro de 1985:
Maria de Lourdes da Silva Caldas Raposo, auxiliar de serviço
de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
Militar
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
—
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da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela

de vencimentos.

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Setembro de 1985:
Maria Manuela Ribeiro Monteiro Rodas, auxiliar de serviço de
2.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Arquivo
Geral do Exército
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1 —2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Setembro de 1985:
Maria de Lourdes Conceição Passana, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
Pupilos do Exército
transita a auxilar de serviço de 2.’ classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Setembro de 1985:
Maria Deolinda Marques, auxiliar de serviço de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região
Militar do Centro
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
—
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data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «1»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Setembro de 1985:

Maria Amélia da Silva Baptista, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
transita a auxiliar de serviço
de Informática do Exército
de 2.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Setembro de 1985:
Maria das Dores Costa Viegas Pereira, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Setembro de 1985:
Sara Rosa Inça, auxiliar de serviço de 1.a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Escola Militar de Electrome
cânica
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

——

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Setembro de 1985:
Maria Aurora de Jesus Patrício Oliveira, auxiliar de serviço de
ya classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Regional n.° 2
transita a auxiliar de serviço de
1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Maria Rosa de Jesus Tomaz, auxiliar de serviço de 2.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
Finanças
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.

Série, de

2 de laneiro

de

1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Maria do Espírito Santo Pais, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
—transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 1

—

2.

Série,

de 2 de Janeiro

de

1986.)
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985;
Adelaide dos Santos Pires Lourenço, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
de Fortificações e Obras do Exército —transita a auxiliar
de serviço de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1
de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Maria Luisa dos Anjos Ribeiro Salgueiro, auxiliar de serviço
de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
Militar
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Júlia da Conceição, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Batalhão do Serviço de Material
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 22 de Setembro de 1980, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1—2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Irene de Matos Fragoso, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Chefia do Serviço Geral
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do Exército
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro

de

1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Maria Neli Sousa Brazão, auxiliar de serviço de
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
do Funchal
transita a auxiliar de serviço de
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
partir da qual tem direito ao vencimento da
tabela de vencimentos.
—

2. classe do
de Infantaria
2.’ classe do
1979, data a
letra «T» da

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2. Série, de 2

de

Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Maria Matilde Duarte Caetano, auxiliar de serviço de 2.’ classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do
Exército
transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro

de

1986.)

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Setembro de 1985:
Josefa de Lourdes Faustino Zorro, auxiliar de serviço de 2.’ classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
Pupilos do Exército
transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe
do mesmo quadro e serviço, desde 21 de Setembro de 1981,
—

202

4.’ Série

ORDEM DO EXÉRCiTO N.° 2

data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário

da República

n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro

de

1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Setembro de 1985:
Felismina da Conceição Azevedo Gouveia Teixeira, auxiliar de
serviço de 2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
transita a auxi
/Quartel-General/Região Militar do Norte
liar de serviço de 2. classe do mesmo quadro e serviço,
desde 22 de Abril de 1981, data a partir da qual tem direito
ao venciemnto da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Setembro de 1985:
Alcino Luís dos Reis, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n.° 2
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 6 de Maio de 1981, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário cio República n.° 1

—

2.’

Série, de

2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Setembro de 1985:
Maria Vitória Clara Marques da Costa, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
transita a auxiliar de serviço de
do Serviço de Finanças
2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 16 de Outubro
—
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de 1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário

da

República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Setembro de 1985:
Teresa Costa Fernandes, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Zona Militar dos
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
Açores
quadro e serviço, desde 4 de Junho de 1981, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 1

—

2,’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Setembro de 1985:
Zulmira dos Santos Costa, auxiliar de serviço de 2.d classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
Pupilos do Exército
transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Outubro de 1981,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 dc Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1982, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Setembro de 1985:
Maria Manuela Pereira de Almeida, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Superior
Militar
transita a auxiliar de serviço de 2.L classe do mesmo
quadro e serviço, desde 29 de Junho de 1981, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2? Série, de 2

de

Janeiro

de

1986.)
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Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Setembro de 1985:
Lucinda Henriques Antão Geraldes, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Coman
dos
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 25 de Agosto de 1962, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Setembro de 1985:
João de Jesus Paula Antunes, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 5 de Abril de 1982, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Setembro de 1985:
Maria Manuela Carvalho Mendes Cardoso, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Presídio
Militar
transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Maio de 1982, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Setembro de 1985:
Maria Laurinda Dinis dos Santos da Cruz, auxiliar de serviço
de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
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transita a auxiliar de serviço de

2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a parti da qual tem direito ao vencimento da
letra «T»

da tabela de vencimentos.

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Setembro de 1985:
Adília da Silva Mena Costa, auxiliar de serviço de 2? classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Comandos
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 13 de Fevereiro de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1985:
Hermínia Maria Rosa Martins, auxiliar de serviço de 2? classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
Pupilos do Exército
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T>
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1985:
Rosa Maria Freire Gil Clara, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
Pupilos do Exército
transita a auxiliar de serviço de 2? classe
do mesmo quadro e serviço, desde 15 de Outubro de 1979,
—
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data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1985:
Maria da Graça Pereira Carvalho, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1985:
Maria Cremilde de Sousa Gomes, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
transita a auxiliar
de Pessoal/Repartição de Recrutamento
de serviço de 2.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário dc, República n.° 1—2.’ Série, de 2 de Janeiro de ]9$6.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1985:
Fernanda Rosa Martins Fernandes, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Distrito de Recruta
mento e Mobilização do Porto
transita a auxiliar de serviço
de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)
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Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1985:
Nair Constança Simões de Castro, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática do
Serviço de Material
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
do mesmo quadro e serviço, desde 6 de Dezembro de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Setembro de 1985:
Amélia Vieira Pereira, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do
Exército
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Setembro de 1982, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1 —2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Setembro de 1985:
Maria de Fátima da Silva Coelho Antunes, auxiliar de serviço
de 2.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exército
transita a auxiliar de serviço
de 2.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 21 de Fevereiro
de 1980, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1 —2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Setembro de 1985:
Maria de Lourdes Pompeu de Sousa, auxiliar de serviço de 2.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de Estudos
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Psicotécnicos do Exército
transita a auxiliar de 1.” classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra eS» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n,° 1—2.” Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1985:
Manuela Canejo Maya Filipe, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão de Infor
transita a auxi
mações e Reconhecimento das Transmissões
liar de serviço de 2.’ classe do mesmo quadro e serviço,
desde 11 de Fevereiro de 1982, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2.” Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1985:
Maria Ana Alexandre Simões, auxiliar de serviço de 2.” classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Depósito Geral de
transita a auxiliar de serviço de
Material de Engenharia
2.” classe do mesmo quadro e serviço, desde 28 de Janeiro
de 1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.” Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1985:
Maria dos Anjos Rosa Barnabé Ferreira, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro
transita a auxiliar de
de Gestão Financeira/Santa Margarida
serviço de 2.” classe do mesmo quadro e serviço, desde 27
—
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de Abril de 1981, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da Retníblica n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1985:
Maria Helena de Almeida Rocha, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
de Material
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
mesmo quadro e serviço, desde 24 de Julho de 1981, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da RepCibtica n.° 1 —2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1985:
Emília de Jesus dos Santos, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Superior Militar
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 24 de Abril de 1981, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1985:
Adelina dos Santos Duque Resina, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 10 de Agosto de 1981, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1 —2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986,)
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Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1985:
Manuel Rosa Bento, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa
transita a auxiliar de serviço de 2? classe do
Margarida
mesmo quadro e serviço, desde 17 de Novembro de 1980,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

a.’

1

—

2.’ Série,

de

2 de Janeiro de 1986.1

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1985:
Maria Ascenção Simões Baptista, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
Histórico Militar transita a uaxiliar de serviço de 2.’ classe
do mesmo quadro e serviço, desde 16 de Dezembro de
1980, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1985:
Maria Augusta Ricardo dos Santos, auxiliar de serviço de 2.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão de Infor
transita a auxi
mações e Reconhecimento das Transmissões
liar de serviço de 2. classe do mesmo quadro e serviço,
desde 21 de Abril de 1980, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 1 —2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1985:
Vítor Manuel Rodrigues dos Santos, auxiliar de serviço de 2.’ classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar
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Regional n.° 2— transita a auxiliar de serviço de 2. classe
do mesmo quadro e serviço, desde 23 de Abril de 1981,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2? Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1985:
Adélia Varino Pedro Simões, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base
de Santa Margarida
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
do mesmo quadro e serviço, desde 26 de Junho de 1981,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n? 1—2? Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
Maria Helena de Oliveira Batista Durões, auxiliar de serviço de
1 a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Regional n.° 2
transita a auxiliar de serviço de
.‘
classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1 —2? Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
Carminda fernandes Machado Nabais, auxiliar de serviço de 2.’ classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe do mesmo quadro
e serviço, desde 17 de Agosto de 1981, data a partir da
—
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qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela cte
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
Alfredo Ussumane Seik, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
transita a
do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
auxiliar de serviço de 2.’ classe do mesmo quadro e serviço,
desde 9 de Janeiro de 1981, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
Natália Isabel Rodrigues Moura, auxiliar de serviço de 2? classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base
transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe
de Santa Margarida
do mesmo quadro e serviço, desde 27 de Abril de 1981,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
Deolinda Antunes de Sousa, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional
transita a auxiliar de serviço de 2? classe do mesmo
n.° 2
quadro e serviço, desde 27 de Abril de 1981, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
Maria Alves Brito, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de Forti
ficações e Obras do Exército
transita a auxiliar de serviço
de 2.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
Mariana Lúcia Dionísio Correia, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
do Exército
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1—2.” Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
Adelaide Costa Mendonça Augusta Pereira Coutinho, auxiliar de
serviço de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/ Centro Financeiro do Exército transita a auxiliar de serviço
de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1 —2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1985:
Carolina Antónia farinha Mendes Freire, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Agru
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pamento Base
serviço de 2.
de Janeiro de
vencimento da

4.’ Série

transita a auxiliar de
de Santa Margarida
classe do mesmo quadro e serviço, desde 29
1981, data a partir da qual tem direito ao
letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Outubro de 1985:
Zélia da Piedade Aires Fernandes, auxiliar de serviço de 1.’ classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar
Principal
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Outubro de 1985:
Gisélia Maria Vaz Paiva, auxiliar de serviço de 1.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de Doenças
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe
Infecto-Contagiosas
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2.’

Série,

de 2

de

Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Outubro de 1985:
Antónia Delfina Fonseca, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria de Elvas
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
—

4.’ Série
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tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Outubro de 1985:
Maria Odete Viegas Gusmão, auxiliar de serviço de
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
de Material
transita a auxiliar de serviço de
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
a partir da qual tem direito ao vencimento da
da tabela de vencimentos.
—

2. classe
do Serviço
1 a classe
1979, data
letra «S»

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 1

—

2. Série, de 2

de Janeiro de

1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Outubro de 1985:
Vítor Manuel Pais, auxiliar de serviço de 2.a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
transita a
auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir daqual tem direito
ao vencimento a letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Outubro de 1985:
Maria de Lourdes Pais Gomes da Conceição Moreira, auxiliar
de serviço de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Academia Militar
transita a auxiliar de serviço de
2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1 —2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Outubro de 1985:
Carlos Abreu Gomes, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria de faro
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúbtica n.° 1

—

2.’ Série,

de

2

de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Outubro de 1985:

Maria Emilia Gomes fernandes Rodrigues, auxiliar de serviço
de 2.” classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola
Prática de Engenharia transita a auxiliar de serviço de
2.” classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’

Série, de

2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Outubro de 1985:

•

Ezequiei Gomes dos Santos, auxiliar de serviço de
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
transita a auxiliar de serviço de
do Funchal
mesmo quadro e serviço desde 1 de Julho de
a partir da qual tem direito ao vencimento da
tabela de vencimentos.
—

2.” classe do
de Infantaria
2. classe do
1979 data a
letra «T» da

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Outubro de 1985:
Gracinda Constância Viana, auxiliar de serviço de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Arquivo Geral do Exército

4.

Série
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2

transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra T» da tabela de ven
cimentos

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Outubro de 1985:
Fernanda Moreira Pinto dos Santos, auxiliar de serviço de 1 •a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986,)

Por despacho de 11 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Outubro de 1985:
Eduardo fonseca de Menezes, auxiliar de serviço de 1.’ classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar—
transita a auxiliar de serviço de 1? classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

a

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Outubro de 1985:
Maria Augusta, auxiliar de serviço de 1.a classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
tran
sita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
—
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tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2

de

Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Outubro de 1985:
Manuel João Torres, auxiliar de serviço de 2.a classe do Quadro
transita a
do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2. Série, de 2 de

Janeiro de

1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 15 de Outubro de 1985:
António de Jesus Maricoto, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil
transita a
do Exército/Regimento de Infantaria de Queluz
barbeiro de 3. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1
de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «R» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro

de

1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Gertrudes da Conceição Pinheiro Martins Pires, auxiliar de serviço
de 2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direçcão
transita a auxiliar de serviço de
do Serviço de Material
1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «S> da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

4.’ Série
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Cacilda Simões Serrão dos Santos Cruz, auxiliar de serviço de
2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exército
transita a auxiliar de serviço
de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «5» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário tia República

n.° 1

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

—

Por despacho de 28 de fevereiro de 1964, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Mariana Pinto Gonçalves, auxiliar de serviço de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
Intendência
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.°

1 —2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Justina de Jesus Carreiras, auxiliar, de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Cavalaria
de Estremoz
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de laneiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Lídia da Conceição Silva, auxiliar de serviço de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Artilharia
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transita a auxiliar de serviço de 2. classe
da Serra do Pilar
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.’ 1 —2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Maria João Moura de Oliveira, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
de Santa Margarida
do mesmo quadro e serviço, desde 27 de Abril de 1981, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.’ 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Maria Helena Gonçalves Cunha Paulino, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
de Comandos
do mesmo quadro e serviço, desde 26 de Agosto de 1982, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.’ 1—2.’

Série, de

2

de Janeiro de

1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Maria Manuela Moura Saraiva, auxiliar de serviço de 2.’ classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Arti
transita a auxiliar de serviço de
lharia da Serra do Pilar
2.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 6 de Maio de
—

4’ Série
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1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da Reptíbtica a.° 1_2.0 Série,

de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Maria Filipa Oliveira Ferreira, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infan
taria de Abrantes
transita a at’xiliar de serviço de 2.a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 2 de Março de 1982,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da Reptibtica

n.° 1 —2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Alice Rasteiro Pascoal, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria de Queluz
transita a auxiliar de serviço de 2.L classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário tia Reptíblica a.° 1

—

2.’ Série, dc 2 dc Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Cisaltína da Conceição Tomé Martins Mendonça, auxiliar de serviço
de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Zona Militar dos Açores
transita a auxiliar de ser
viço de 2.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Março de 1981, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1—2.’ Série,

de 2 de Janeiro de 1986.)
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Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Maria de Lourdes Vicente Veiga, auxiliar de serviço de 2.L classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região
Militar do Norte
transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe
do mesmo quadro e serviço, desde 27 de fevereiro de 1981,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.” Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Joaquim Plácido Silveira Lopes, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 14 de Março de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.” Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Maria do Carmo Simões Claro dos Santos, auxiliar de serviço
de 2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regi
transita a auxiliar de serviço de 2.L classe
mento de Comandos
do mesmo quadro e serviço, desde 22 de Dezembro de 1980,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2.” Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
António Francisco Perú Efe, auxiliar de serviço de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar tran
—

4 Série
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sita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro e
serviço, desde 5 de Abril de 1982, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

1

—

2. Série,

de

2 de Janeiro

de

1986.)

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Iria Manuela Oliveira Severino dos Reis, auxiliar de serviço de
2.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Depósito
Geral de Material de Engenharia transita a auxiliar de
serviço de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 23
de Agosto de 1982, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1

—

2. Série,

de

2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Cidália Simões Soares, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n.° 2
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 27 de fevereiro de 1981, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 1 —2. Série,

de

2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribuna’ de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Cristina Maria Costa Diogo, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regio
nal n.° 2—transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
mesmo quadro e serviço, desde 9 de Março de 1981, data a

4.’ Série
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partir da qual tem díreito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 1

—

2.’ Série,

de

de Janeiro

2

de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Ana Maria Peça Lima, auxiliar de serviço de 2.a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n.° 2
—transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 18 de Maio de 1981, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 1—2.’

Série, de

2

de

Janeiro de 1986.)

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Maria Emília Dias da Silva, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão do Serviço
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
de Material
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Fevereiro de 1982, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1—2.’ Série,

de

2 de

Janeiro

de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Maria Amélia da Conceição Faria Freire, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Serviço
transita a auxiliar de serviço de
Cartográfico do Exército
2.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 17 de Novembro
de 1980, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2.’ Série, de 2

de

Janeiro de 1986.)

4.’ Série
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Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985:
Maria Alice da Silva Nunes Carvalho, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exército
transita a auxiliar de serviço
de 2.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 17 de Agosto
de 1982, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.’ 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Outubro de 1985:
José Augusto Nogueira de Almeida, cozinheiro do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria de Castelo
Branco
transita a cozinheiro de •a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 11 de Agosto de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário cio República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Outubro de 1985:
Jorge Rodrigues, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/Escola Prática de Infantaria
transita a barbeiro de 3a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «R»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Outubro de 1985:
Maria da Natividade de Morais Tavares fragoso, auxiliar de
serviço de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
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/ Depósito Geral de Material de Guerra transita a auxiliar
de serviço de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Outubro de 1985:
Maria da Conceição Pires Figueiredo Miguel, auxiliar de serviço
de 2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Agru
transita a auxiliar de
pamento Base de Santa Margarida
serviço de 2.2 classe do mesmo quadro e serviço, desde 6
de Fevereiro de 1981, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Outubro de 1985:
Maria de Lourdes Dinis Veloso, auxiliar de serviço de 2.2 classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe
Pupilos do Exército
do mesmo quadro e serviço, desde 15 de Janeiro de 1981,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.2 Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Outubro de 1985:
Maria Celeste Pouseiro de Sousa, auxiliar de serviço de 2.’ classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe
de Intendência
do mesmo quadro e serviço, desde 6 de Agosto de 1981,
—

4.’ Série
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data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «T»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário cio República

n.°

1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado
pelo Tribunal de
Contas em 22 de Outubro de 1985:
Ana Paula Marques Moreira da Graça, auxilia
r de serviço de
2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Regimento
de Infantaria de Tomar
transita a auxiliar de serviço de
2.a classe do mesmo quadro e serviço
, desde 20 de Março de
1981, data a partir da qual tem direito ao vencim
ento da
letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário cio República n.° 1

—

2.0 Série, de 2 de Janeiro
de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado
pelo Tribunal de
Contas em 22 de Outubro de 1985:
Clotilde Teixeira Verónica, auxiliar de serviço
de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar
Regional
n.° 1
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 24 de Abril de 1981,
data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra
«T» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

11.0

1

—

2.0 Série, de 2 de Janeiro
de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo
Tribunal de
Contas em 22 de Outubro de 1985:
Maria Edviges de Carvalho Lemos Monteiro, auxilia
r de serviço
de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hos
pital
Militar Regional n.° 1
transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe
do mesmo quadro e serviço, desde 27 de Fevere
iro de 1981,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «T»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário cio República n,° 1—2.’ Série, dc 2 de
Janeiro de 1986.)

4.’ Série
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Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Outubro de 1985:
Maria dos Prazeres Pereira Valentão, auxiliar de serviço de 2.’ classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regio
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe do mesmo
nal n.° 1
quadro e serviço, desde 27 de fevereiro de 1981, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Outubro de 1985:
Edite Isabel Pereira da Cunha Santiago, auxiliar de serviço de
2.” classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
transita a auxiliar de servíço de
Militar Regional n.° 1
2.” classe do mesmo quadro e serviço, desde 22 de Abril
de 1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série,

de

2

de

Janeiro

de

1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Outubro de 1985:
Maria do Carmo Nogueira da Silva Almeida, auxiliar de serviço
de 2.” classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
Militar Regional n.° 1
do mesmo quadro e serviço, desde 27 de fevereiro de 1981,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2.’

Série,

de 2 de

Janeiro

de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Outubro de 1985:
Amílcar Gervásio Silva Mendes Florindo, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro
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Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
transita a
auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde
4 de Agosto de 1981, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República o.” 1

—

2.” Série, de 2 de Janeiro

de

1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Outubro de 1985:
Domingos Gouveia, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria do Fun
chal
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

1 —2.” Série, de 2 de Janeiro

de

1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Outubro de 1985:
Vasco António de Almeida Ferreira Gabriel, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro
Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
transita
a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1—2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Outubro de 1985:
António Maria Tavares Gonçalves, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base
de Santa Margarida
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 17 de Novembro de 1980,
—
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data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 1 —2.” Série, de 2 de Janeiro de 19$6.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Outubro de 1985:
Maria Júlia Gonçalves, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria de Chaves
transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2.” Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Novembro de 1985:
Maria Helena Geraldes Leal Sequeira, segundo-oficial do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de Pessoal/
transita a segundo-oficial do
/Repartição de Pessoal Civil
mesmo quadro e serviço, desde 23 de Novembro de 1981,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «L»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2.”

Série,

de 2

de

Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Novembro de 1985:
Delmira de Freitas Delgado, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
de Chaves
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
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a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

2. Série, de 2 de Janeiro

n.° 1

de

1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Novembro de 1985:
Elvira Matilde Seica, auxiliar de serviço de 2.a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Engenharia n.° 1
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 1—2.’ Série, de 2 de Janeiro

de

1986.)

Por despacho de 8 de Março de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Novembro de 1985:
Maria Helena Candeias Caetano, terceiro-oficial do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão Financeira/Região
Militar de Lisboa
transita a terceiro-oficial do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Setembro de 1982, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «M» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário do República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Novembro de 1985:
Maria Alice Gago, auxiliar de serviço de 2.a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Distrito de Recrutamento e Mobili
zação de Lisboa
transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe
do mesmo quadro e serviço, desde 29 de Setembro de 1980,
—
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data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T>
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2

de

Janeiro de 1986.)

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Novembro de 1985:
Maria Emília Antunes Vicente, auxiliar de serviço de 2.’ classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe
Pupilos do Exército
do mesmo quadro e serviço, desde 2 de Dezembro de 1981,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T>
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

1 —2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Novembro de 1985:
Maria Emília Alves de Freitas Santos, auxiliar de serviço de
2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão
transita
de Informações e Reconhecimento das Transmissões
a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro e serviço,
desde 21 de Abril de 1980, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’

Série, de

2

de Janeiro de

1986.J

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Novembro de 1985:
Joaquim ferreira Mendes, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar tran.
sita a auxiliar de serviço de 2.’ classe do mesmo quadro e
serviço, desde 14 de Outubro de 1981, data a partir da
—
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qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série,

de

2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 27 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Novembro de 1985:
Ana Paula Correia de Lucena Valadas Oliveira Joaquim, primeiro-oficial do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior
do Exército
transita a primeiro-oficial do mesmo quadro e
serviço, desde 6 de Janeiro de 1982, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «J» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário cio República n.° t

—

2.’

Série,

de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Dezembro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Novembro de 1985:
Patrocínia Loureiro Campos, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Admi
nistração Militar
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, dc 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Novembro de 1985:
Maria Antonieta de Oliveira Reis Silva, escriturária-dactilógrafa
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão do Serviço
Geral do Exército
transita a escriturária-dactilógrafa de 1 a clas
se do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «O»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2.’ Série, de 2 de Janeiro dc 1986.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Novembro de 1985:
António Franco Filipe, auxiliar de serviço de 1. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Centro Militar de Educação
transita a auxiliar de serviço
Física, Equitação e Desportos
de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Dicírio da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Novembro de 1985:
Maria do Nascimento Nogueira da Fonseca Cunha, auxiliar de
serviço de 1 .a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
transita a auxiliar de serviço
/Hospital Militar Principal
de 1 a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Dicírio da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986,)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Novembro de 1985:
Mara Alice Almeida Francisco, auxiliar de serviço de 1.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar
Principal—transita a auxiliar de serviço de 1.a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Didrio da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

4. Série
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Novembro de 1985:
Maria Amélia Martins Alfaia, auxiliar de serviço de 1.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Admi
nistração Militar transita a auxiliar de serviço de 1 classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela e vencimentos.
.‘

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da 1?epiíbUca n.° ]

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Novembro de 1985:
Maria Albertina da Conceição Alves de Castro Tomaz, auxiliar
de serviço de 1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Escola Militar de Electromecânica
transita a auxiliar
de serviço de 1.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de

Janeiro

de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Novembro de 1985:
Lucinda da Cruz Mendes da Silva, auxiliar de serviço de 1? classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de
Doenças Infecto-Contagiosas
transita a auxiliar de serviço
de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 1$ de Novembro de 1985:
Gestrudes do Rosário Oliveira Valente, auxiliar de serviço de
1 •a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
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transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe
Militar Principal
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2

de

Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de

Contas em 18 de Novembro de 1985:
classe do Quadro
Teresa Maria Figueira, auxiliar de serviço de
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n.° 2
—transita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de ven
cimentos.
.

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2.’ Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de

Contas em 18 de Novembro de 1985:
Aquilina da Conceição Ferreira dos Santos, auxiliar de serviço de
l.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola
Prática de Administração Militar transita a auxiliar de serviço
de 1.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2.’ Série, de 2

de

Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Novembro de 1985:
Cidália Rodrigues Martins, auxiliar de serviço de 1? classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
—
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tem direito ao vencimento da letra eS» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, dc

2

de

Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Novembro de 1985:
Maria da Assunção Silva Barros, auxiliar de serviço de 2.’ classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/3.° Tribunal Militar
Territorial de Lisboa
transita a auxiliar de serviço de 1 classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Novembro de 1985:
Rosa Maria Soares, auxiliar de serviço de 2? classe
do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
/Repartição de Praças
transita a auxiliar de
1 a classe do mesmo quadro e serviço, desde
de 1979, data a partir da qual tem direito ao
da letra «5» da tabela de vencimentos.
—

do Quadro
de Pessoal/
serviço de
1 de Julho
vencimento

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2. Série, dc 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Novembro de 1985:
Maria de Lurdes Alves de Castro dos Santos, auxiliar de serviço
de 2.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola
Militar de Electromecânica
transita a auxiliar de serviço
de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
—

—
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de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «5» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Novembro de 1985:

Margarida de Jesus Castanheira Gomes, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
transita a auxiliar de serviço de
do Serviço de finanças
1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário cio República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Novembro de 1985:

Celeste da Piedade Fradique Alves, auxiliar de serviço de 2.’ classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Arti
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe
lharia de Lisboa
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário cio República n.° 1 —2? Série, de 2 dc Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Novembro de 1985:
Joaquim Gonçalves da Luz, auxiliar de serviço de 2.a classe do
tran
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
sita a auxiliar de serviço de 1.’ classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1 —2? Sério, de 2 de Janeiro de 1986.)
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Novembro de 1985:
Ermelinda da Conceição Pereira Araújo, auxiliar de serviço de
2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Altos Estudos Militares
transita a auxiliar de serviço
de 1. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Novembro de 1985:
Teresa Borges Paulino Barata, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 1 —2? Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1985:
Maria Regina Marques Oliveira Lourenço, auxiliar de serviço de
2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão
de Informações e Reconhecimento das Transmissões
tran
sita a auxiliar de serviço de 2.a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 4 de Abril de 1980, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Rc’públlca

ii.”

1

—

2? Série, dc 2 de Janeiro de 1986.)
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Por despacho de 4 de Abril de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1985:
Maria Celeste da Costa Teodoro, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
Pupilos do Exército
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Outubro de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1985:
Maria Cecília dos Santos Costa, auxiliar de serviço de 2? classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
Pupilos do Exército
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Outubro de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1

—

2. Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Outubro de 1985:
Sérgio Vilela da Rocha, auxiliar de serviço de 2.’ classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Comandos
transita a auxiilar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Ditírio da República n.° 1

—

2? Série, de 2 de Janeiro de 1986.)
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DIVERSOS

Por despacho de 23 de Julho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Novembro de 1985:
Maria dc Lurdes Miranda Colaço
Quadro do Pessoal Civil do
Pupilos do Exército
concedido
do ensino secundário, desde 29
—

Frade, professora efectiva do
Exército/Instituto Militar dos
o ingresso na fase 3, escalão 1,
de Janeiro de 1985.

(São devidos emolumentos.)
(Diário dc, República

n.°

291

—

2.’ Série, de 1$

de Dezembro de 1985.)

VI— PENSÕES DE APOSENTAÇÃO
Dc conformidade com o artigo 100.0 do DecretoLei n.° 498/72,
de 9 de Dezembro (Estatuto de Aposentação), se publica que
os subscritores a seguir designados passam a ser pagos das
suas pensões pela Caixa Geral de Aposentações, a partir do
dia 1 de Fevereiro de 1986:
Por despacho de 13 de Janeiro da Caixa Geral de Depósitos,
Crédito e Previdência:
Georgina da Conceição Ramalho Fazenda, auxiliar de serviço de
1 •a classe do Instituto de Odivelas, 11 320800.
Maria Júlia de Sousa, auxiliar de serviço de 1
de Artilharia de Lisboa, 11 320$00.

•a

classe do Regimento

O Chefe do Estado-Maior do Exércho
Jorge da Costct Satazctr Braga, general.
Está conforme:
O Ajudante-General

José Fernando Lopes Gomas Marques, general.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
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4’ SÉRIE
N.° 3/1 DE MARÇO DE 1986
Publica-se ao Exército o seguinte:
1— JUSTIÇA E DISCIPLINA
Cndccorações:
Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina

Por portaria de 6 de Fevereiro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.°, 23.° e 30.’, com referência ao n.° 1 do
artigo 67° todos do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de
t)ezcmbro de 1971, o professor cIo Colégio Militar, Dr. João
Augusto da Fonsceu e Silva.

Louvores:
Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina

Por portaria de 6 de Fevereiro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército louvar o professor do
Colégio Militar, Dr. João Augusto da Fonseca e Silva, pela forma
extraordinariamente empenhada, competente e distinta como
exerceu, durante 30 anos, funções docentes e de estreita colabo
ração com a Direcção deste Estabelecimento Militar de Ensino,
onde a sua actividade marcou posição de relevo nos diversos
sectores da vida escolar em que interveio.
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Durante este longo período da sua vida, além do grande impulso
modernizador que deu ao ensino das Ciências Naturais, com
notórios resultados, tornou também parte em inúmeras iniciativas
pedagógicas, algumas de carácter inovador, em benefício da for
mação de docentes e discentes, no âmbito colegial nacional e
mesmo internacional.
Tendo começado pela instalação, no Colégio Militar, de um
pequeno laboratório experimental de Biologia, que na época foi
iniciativa percursora no ensino secundário, com grande interesse
para a preparação pedagógica e científica dos professores e que
se reflectiu no ensino-aprendizagem da disciplina e a sua aplica
ção em actividades circum-escolares, foi o grande animador da
ideia da construção do novo pavilhão de laboratório, abrangendo
as Ciências Naturais, a Física e a Química, tendo efectuado
aturada pesquisa e pormenorizados estudos que muito contribui
mm para a elaboração dos projectos dos pisos do Pavilhão e para
a definição do equipamento apropriado.
fora do período de actividades escolares, realizou, na fundação
Gulbenkian,

com

reconhecido

mérito,

ctirsos

de

formação

de

professores de que muito beneficiaram, entre outros, alguns dos
actuais docentes de Ciências Naturais do Colégio.
Assumiu, assim, no quadro do ensino secundário, a nível nacional,
pelo seu valor e pela sua eficiente acção, prestigiante papel de
destaque que se reflectiu no próprio Colégio Militar e no seu
corpo docente.
Ao longo da sua carreira de docente, contribuiu fortemente para
a boa preparação de base dos alunos, especialmente para os
vocacionados para áreas científicas de Biologia e Saúde e que,
dessa, forma, atingiram, em bom número, notável evidência no
campo médico e científico, o que já hoje é grato verificar.
Evidenciando notáveis qualidades de organização, desempenhou
durante alguns anos as funções de Chefe do Gabinete de Estu
dos do Colégio Militar, qtte estruturou, e mais tarde as de
Adjunto Pedagógico da Direcção, com elevado mérito e muita
lealdade, e ainda diversas missões e iniciativas do âmbito peda
gógico, tendo relevado sempre extraordinária competência e
meticulosidade, procurando com inteligência e determinação
atingir os objectivos propostos.
O seu elevado nível mental, espírito organizado e metódico,
grande bagagem científica e larga gama de conhecimentos no
domínio da educação, que procura manter constantemente actua
lizados, assim como as suas qualidades de iniciativa e espírito
voluntarioso, foram postos ao serviço do ensino e do Colégio
Militar de forma absolutamente desinteressada e dignificante.
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Do elevado nível da actividade desenvolvida pelo Dr. fonseca
e Silva e do valor dos resultados alcançados ao longo dos 30 anos
em que com total dedicação exerceu funções no Colégio Militar,
resultou honra e lustre para o Exército e para a Instituição
Militar, pelo que os serviços que prestou devem ser considerados
relevantes e distintos.
Declaração:
Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
O Secretário-Geral das Ordens, Luís D’Orey Pereira Coutinho, em
14 de Fevereiro de 1986:
D.’ Maria Luisa Gonçalves Brás Ventura da Silva
agraciada com
a medalha da Ordem da Benenerência, pot alvará de 18 de No
vembro de 1985. e não D? Maria Luísa Gonçalves, como, por
lapso, foi publicado no Diário da República n.° 26
2? Série,
de 31 dc Janeiro de 1986.
—

—

(Diário

da

Rcptíblka o.° 46—2.’ Série, de 25 de fevereiro de 1986.)

11—ADMISSÕES
Por despacho de 27 de Junho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Dezembro de 1985:

Luís Manuel furtado Marinho, auxiliar de serviço de 2? classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Engenha
ria
nomeado desenhador dc 2? classe do mesmo quadro e
serviço.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 28— 2.’ Série, de 3 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 4 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Janeiro de 1986:

Maria Luísa Pinheiro da Silva Rebelo
contratada por uma ano, nos
termos do artigo 10? do Decreto-Lei n.° 380/82, de 15 de Se—
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tembro, como auxiliar de serviço de 2. classe para o Hospital
Militar Principal.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 33— 2.’ Série, de $ de fevereiro de 1986.)

Por despacho de 14 de Julho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Janeiro de 1986:
contratada por um ano, nos
Filomena Rosa Fátima dos Remédios
termos do artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 380/82, de 15 de Setem
bro, como auxiliar de serviço de 2. classe para o Jornal do
Exército, tendo iniciado funções por urgente conveniência de ser
viço em 21 de Setembro de 1985.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 33— 2.’ Série, de 8 de fevereiro de 1986.)

Por despacho de 11 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Fevereiro de 1986:
Albino de Almeida Alves Ribeiro—contratado por um ano, ao
abrigo do artigo 10.0 do Decreto-Lei n.° 380/82, de 15 de Setem
bro, para o desempenho de funções como auxiliar de serviço de
2.’ classe na Academia Militar.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 46

—

2.’ Série, de 25 de fevereiro de 1986.)

Por despacho de 18 de Setembro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Dezembro de 1985:
Isabel Maria Carvalho Torres, professora efectiva do Ministério da
Educação em comissão de serviço no Quadro do Pessoal Civil
confirmado no respectivo
do Exército/Instituto dc Odivelas
cargo no mesmo quadro e serviço, ficando além quadro no Minis
tério da Educação.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 41 —2.’ Série, de 19 de Fevereiro de 1986.)
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Por despacho de 19 de Dezembro de 1985, anotado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Janeiro de 1986:
Rosa Maria Napoleão Teíxeira, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria
do Porto
exonerada, a seu pedido, desde 30 de Dezembro
dc 1985.
—

(Diário da República n.° 41

—

2.’ Série, de 19 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 19 de Dezembro de 1985, anotado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Janeiro de 1986:
Anabela fernandes Leal Carvalho, auxiliar de serviço de 2. classe,
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria
do Porto
exonerada, a seu pedido, desde 30 de Dezembro
de 1985.
—

(Diário da República n.° 41

—

2.’ Série, de 19 de Fevereiro de 1986.)

Poi despacho de 6 de Janeiro de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Janeiro de 1986:
Maria Olívia Pereira de Oliveira Dias, escriturária-dactilógrafa prin
cipal do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
exonerada, a seu pedido, desde 31 de Dezembro de 1985.
—

(Diário da República n.° 46— 2.’ Série, de 25 de Fevereiro de
1986.)

Por despacho de 29 de Novembro de 1985, anotado pelo Tribunal
de Contas em 9 de Janeiro de 1986:
Licenciado António Artur Ferreira de Mira, médico especia
lista em
ortopedia, contratado além do quadro do Hospital Militar
Prin
cipal
rescindido o contrato, a seu pedido, desde 20
—

bro de 1985.

(Diário da República

de Novem

n.° 3$— 2.’ Série, de 15 de Fevereiro de 1986.)

4.’ Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 3

248

IV

—

PROMOÇÕES

Por despacho de 25 de Março de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Janeiro de 1986:
Rodolfo Manuel Mascarenhas Lavrador, técnico superior de 2. classe
do grupo técnico superior (direito) do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina—pro
movido a técnico superior de 1? classe do mesmo quadro e
serviço.
(São devidos emolumentos.)
(Diário cio República n.° 42

—

2.’ Série, dc 20 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 30 de Maio de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Dezembro de 1925:
Maria Fernanda Cacais da Costa Rocha, escriturária-dactilógrafa de
1 ,a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Conselho Su
progressão a escriturária
perior de Disciplina do Exército
quadro
e serviço, desde 31 de
mesmo
do
-dactilógrafa principal
direito ao vencimento
tem
qual
da
partir
a
data
1983,
de
Março
da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 32— 2.’ Série, de 7 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 6 de Junho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Dezembro de 1985:
Maria Antónia dos Santos Monteiro, escriturária-dactilógrafa de
1 classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do
progressão a escriturária
Serviço de Informática do Exército
e serviço, desde 20 de
mesmo
quadto
do
ptincipal
-dactilógrafa
Março de 1984, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «N> da tabela de vencimentos.
.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 32

—

2.” Série, de 7

de

Fevereiro

de

1986.)
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Por despacho de 4 de Junho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Dezembro de 1985:
Antónia Rosado Galveia Candeias, escriturária-dactilógrafa de 1.a
classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Altos
Estudos Militares
progressão a escriturária-dactilágrafa princi
pal do mesmo quadro e serviço, desde 12 de Novembro de 1983,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 32— 2.’ Série, de 7 de fevereiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Junho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Dezembro de 1985:
Teresa Filomena de Sousa Alves Ferreira, escriturária-dactilógrafa de
classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do
Serviço de Educação física do Exército
progressão a escritu
rút’ia-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde
15 de Abril de 1983, data a partir da qual tem direito ao ven
cimento da letra «N)> da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
.

—

(Diário da República n.° 32— 2.’ Série, de 7 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Junho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Dezembro de 1985:
Fernando Vasco de Miranda Ferreira, escriturário-dactilógrafo de
1 ,a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Mili
tar dos Pupilos do Exército
progressão a escriturário-dactiló
grafo principal do mesmo quadro e serviço, desde 10 de Setem
bro de 1982, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da Repúblicci n.° 32— 2.’ Série, de 7 de fevereiro de 1986,)

Por despacho de 4 de Junho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Dezembro de 1985:
Maria Luísa de Bastos Afonso Salavisa Baía Pratas, escriturária-dacti
lógrafa de 1? classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
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progressão a escriturária
de Altos Estudos Militares
-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 28 de
junho de 1982, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.

/ Instituto

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.” 32—2? Série, de 7 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Junho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Janeiro de 1986:
Maria Gabriela Abreci da Fonseca Lomba, escriturária-dactilógrafa
de 1P classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estadoprogressão a escriturária-dactilógrafa prin
-Maior do Exército
cipal do mesmo quadro e serviço, desde 22 de Outubro de 1981,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos,)
(Diário da República n.° 38— 2.’ Série, de 15 de fevereiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Junho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Janeiro de 1986:
Maria de Fátima Capela Galhardo Nogueira, escriturária-dactilógrafa
de P classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
progressão a escriturária-dactilógrafa prin
cipal do mesmo quadro e serviço, desde 18 de Novembro de
1983, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário cio República n.° 38—2? Série, de 15 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Junho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Janeiro de 1986:
Rosinda Augusta Dores Santos, escriturária-dactilógrafa de 1P classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
progressão a escriturária-dactilógrafa principal
de Intendência
do mesmo quadro e serviço, desde 11 de Dezembro de 1983,
—

4.”
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data a partir da tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
(SiLo devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 38— 2.” Série, de 15 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 11 de Junho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Janeiro de 1986:
Margarida Catarina da Silva Crespo Nunes de Almeida, escriturária
-dactilógrafa de 1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exér
cito/Estado-Maior do Exército
progressão a escriturária-dacti
lógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 29 de Agosto
de 1983, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário dtt República n.c 38— 2.” Série, de 15 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas etn 12 de Julho de 1985:
Domingos Anwnes Robalo Silvestre, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
Pupilos do Exército
transita a auxiliar de serviço de J a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S> da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário do República n.° 1— 2.” Série, de 2 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Setembro de 1985:
]oacluim Ferreira Marques, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Centro Militar de Educação física,
Equitação e Desportos
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
do mesmo quadro e serviço, desde 13 de Dezembro de 1979,
—
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data a partir da qual tem direito ao vencimento da ]etra «T» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 2— 2. Série, de 3 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Setembro de 1985:
Isidora Margalha Carochas Serrano, auxiliar de serviço de 2.’ classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
tran
sita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro e ser
viço, desde 2 de fevereiro de 1981, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 2— 2.’ Série, de 3 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Janeiro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Maria Luísa Sequeira Teodoro e Silva, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 19 de Dezembro de 1980, data a partir da qual
tem direito ao vencimento de letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 2— 2. Série, de 3 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Inês do Santo Cristo Pachcco Balança Carvalho, auxiliar de serviço
de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exétcito/Quartel
-General/Zona Militar dos Açores
transita a auxiliar de serviço
de 2.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 4 de Maio de
1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 2

—

2. Série,

de

3 de Janeiro

de

1986.)
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Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Guilhermina de Silo Bento Brázio, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
Pupilos do Exército
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Setembro de 1982, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
—

(Silo devidos emolumentos.)
(Ditírio da Repábhica

0.0

2— 2.0 Série, de 3 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Ofé]ia Rolo Afonso Pene, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Distrito de Recrutamento e Mobi
lização de Lisboa
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
do mesmo quadro e serviço, desde 14 de Outubro de 1980, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.” 22.0 Série, de 3 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Maria Isabel Alves figuciredo Vetíssimo, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Infantaria de Tomar
transita auxiliar de serviço de 2.”
classe do mesmo quadro e serviço, desde 2 de Abril de 1981,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T> da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Reptiblica

•0

2—2.” Série, de 3 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal dc
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Luz Madalena Sebastião Mendes, auxiliar de serviço de 2.0 classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
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transita a auxiliar de serviço dc 2. classe do
Intendência
mesmo quadro e serviço, desde 4 de Junho de 1981, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário

cm Reptíbflcci

n.° 2— 2. Série, de 3 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 dc Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Maria Adelaide Salvador, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
transita
do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Comandos
a auxiliar de serviço de 2.’ classe do mesmo quadro e serviço,
desde 22 de Dezembro de 1980, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Rcptíblica n.° 2

—

2. Série, de 3 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Isaura Augusta de Campos, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mes
do Exército
mo quadro e serviço, desde 22 de Janeiro de 1981, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário cio Rctníblicct n.° 2— 2. Série, de 3 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Esperança fernandes Pimenta de Almeida, auxiliar de serviço de
2.’ classe do Quadro do Pessoal do Exército/Instituto Militar
transita a auxiliar de serviço de
dos Pupilos do Exército
2.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Setembro de
—
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1982, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela dc vencimentos.

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 2— 2.’ Série, de 3 de Janeiro de 1986.)

Pr despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Maria Ricarda Charneca Minhó, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Comandos
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 25 de Agosto de 1982, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 2—2.” Série, de 3 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas cm 18 de Setembro de 1985:
Lídia Maria Dias, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro cio
Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa Margarida
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe do mesmo quadro e
serviço, desde 25 de Maio de 1982, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 2— 2.

Série, de 3

de

Janeiro de 1986.)

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Setembro de 1985:
Maria Ilda de Oliveira Simões, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pu
pilos do Exército
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Setembro de 1982, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n,° 2— 2.’ Série, de 3 de Janeiro de 1986.)

256

ORDEM DO EXERCITO N.° 3

4•0

Série

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Setembro de 1985:

Laura Maria do Espírito Santo Camelo, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
Pupilos do Exército
do mesmo quadro e serviço, desde 14 de Dezembro de 1981,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T> da
tabela dc vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário dci I?eptíbtica

11.0

2

—

2.0 Série, de 3 de Janeiro dc 1986.)

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Setembro de 1985:
Lttiza dos Prazeres Moreira da Silva fernandes, auxiliar de serviço
de 2.0 classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
transita a auxiliar de serviço
Militar dos Pupilos do Exército
de 2.0 classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Setembro
de 1982, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
]etra «1» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúblicci

11.0

22.0

Série, de 3

dc Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal dc
Contas em 18 de Setembro de 1985:
Fernanda de Jesus Conçalves de Matos, auxiliar de serviço de
2.0 classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia
Militar
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 9 de fevereiro de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T> da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário cio República n.°

22.0

Série,

de 3 de Janeiro

de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1985:
João Manuel da Costa, auxiliar de serviço de 2.0 classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Presídio Militar
transita a auxi
—
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liar de serviço de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Abril de 1981, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra <T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 2— 2. Série, de 3 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Setembro de 1985:
Carmen Maria Mota Bandeira Oliveira, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Superior Mili
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 29 de Junho de 1981, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T> da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário tia República

n.° 2— 2. Série, de

3 de Janeiro

de 1986.)

Por despacho de 4 dc Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 dc Setembro de 1985:
Maria Laurinda da Conceição Rodrigues, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Supe
rior Militar
transita a auxiliar de serviço de 2? classe do mes
mo quadro e serviço, desde 22 de Julho de 1981, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da «T» da tabela de venci
mentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 2

—

2.

Série, de 3 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Setembro de 1985:

Maria Natalina Monteiro da Mota, auxiliar de serviço de 2? classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Artilharia
da Serra do Pilar
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Maio de 1981, data a partir
—
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da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.

2— 2.

Série, de 3 dc Jaoeiro de 1986.)

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Setembro de 1965;
Catarina da Conceicão Pimenta Moisão, auxiliar de serviço de 2.’ classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
Pupilos do Exército
transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Setembro de 1982, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 2— 2. Série, de 3 dc Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Outubro de 1985;
Maria Luísa dos Santos Augusto, auxiliar de serviço de 2.’ classe do
Quadro cio Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
tran
sita a auxiliar de serviço de 2.’ classe do mesmo quadro e serviço,
desde 20 de Junho de 1981, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 2— 2.’ Série, dc 3 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Outubro de 1985:
Maria de Lurdes Esteves Pinto, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Gráfico do Exército
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Abril de 1980, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Reptíblicct n.° 2— 2.

Série, de 3 de Janeiro de 1986.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Novembro de 1985:
Maria Adelaide Pinheiro Paulo. auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de Doen
ças Infecto-Contagiosas
transita a auxiliar de serviço de
2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 12 de Fevereiro de
1980, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário tia Repúbiicct n.° 2— 2.’ Série, de 3 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Novembro de 1985:
Rui Manuel Franco Filipe, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Centro Militar de Educação Física,
Equitação e Desportos
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
cio mesmo quadro e serviço, desde 1, de Fevereiro de 1980, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
vencimentos.
—

(São devidos emolcimentos.)
(Diário tia Rcptíbiica n.° 2— 2.’ Série, de 3 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Novembro de 1985:
Francisco José Marques, auxiliar de serviço de 2? classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Centro Militar de Educação Física,
Equitação e Desportos
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
do mesmo quadro e serviço, desde 14 de Dezembro de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 2— 2.’ Série, de 3 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Novembro de 1985:
Florinda Maria Afonso, auxiliar de serviço de 2? classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de Doenças Infecto-
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-Contagiosas
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 28 de Abril de 1980, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 2— 2. Série, de 3 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Novembro de 1985:
Luís Manuel da Costa e Silva, auxiliar de serviço de 2.’ classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Militar de Educação
transita a auxiliar de serviço
Física, Equitação e Desportos
de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 13 de Dezembro
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«T» da teabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n,° 2— 2. Série, de 3 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1985:
Maria Natália de Jesus Andrade Pedro, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
transita a auxiliar de serviço
Militar dos Pupilos do Exército
de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Outubro de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 2— 2. Série, de 3 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1985:
Alzira Rodrigues, auxiliar de serviço de 1.a classe do Quadro do Pes
soal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
transita a auxiliar
de serviço de 1 a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
—
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Julho 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 2

2.” Série, de 3 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1985:
Georgina Morais Gonçalves, auxiliar de serviço de 1.” classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas—tran
sita a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da Reptibilca n.° 2— 2.” Série, de 3 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1985:
Belmira da Conceição Pinto Carvalho Morais, auxiliar de
serviço
de 2.” classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Artilharia de Lisboa
transita a auxiliar de serviço de
la classe do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «5»
da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 2—2.” Série, de 3 de Janeiro
de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado
pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1985:
Filomena Emília Soares, auxiliar de serviço de 2.a
classe do Quadro

do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Artilharia de
Lisboa
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo quadro
e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem
direito ao vencimento da letra «5» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 2— 2.” Série, de 3 de Janeiro
de 1986.)
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Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
José Maria frade Almeida, auxiliar de serviço de 2. classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de fortifi
transita a auxiliar de serviço de
cações e Obras do Exército
2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 15 de Julho de 1981,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 4— 2. Série, de 6 de

Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Rosa Maria Simões Pereira da Silva, auxiliar de serviço de 2.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão do Serviço
transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe do mes
de Material
quadro e serviço, desde 8 de Maio de 1981, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T> da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 4—2. Série, de 6 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Novembro de 1985:
Mariana da Conceição Maurício Cruz, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de
transita a auxiliar de serviço de
Administração Militar
2.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «T> da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 4— 2.

Série, de 6 de Janeiro de 1986,)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1985:
Adozinda da Graça Cabral, auxiliar de serviço de 1.’ classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
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Saúde
transita a auxiliar de serviço de 1? classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário

da República a.° 12—2.’ Série, de 15 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Novembro de 1985:
António Ribeiro de Oliveira, contramestre (mecânico-auto) do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Engenharia
n.° 1
transita a encarregado, na situação de supranumerário
do mesmo quadro e serviço, desde 23 de Setembro de 1981, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «J» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 13—2.’ Série, de 16 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Novembro de 1985:
José Carlos da Costa Afonso, operário especial (electricidade) do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Comandos
transita a operário principal, na situação de supranumerário
do mesmo quadro e serviço, desde 19 de Março de 1982, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «L» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

11.0

132.0 Série, de 16

de Janeiro de

1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Novembro de 1985:
Maria Júlia de Sousa, auxiliar de serviço de
do Pessoal Civil do Exército/Regimento
boa—transita a auxiliar de serviço de
quadro e serviço, desde 17 de Novembro

2? classe do
de Artilharia
1? classe do
de 1980, data

Quadro
de Lis
mesmo
a partir
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da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 13— 2.

Série, de

16 de Janeiro

de

1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Dezembro de 1985:
Maria Nazaré Rodrigues Teixeira Lopes, auxiliar de serviço de
2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do
transita a auxiliat
Serviço de Pessoal/Repartição de Praças
de serviço de J•a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 13— 2. Série, de 16 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Dezembro de 1985:
Lourdes da Conceição Rebelo felícia, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão de Caçadores
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
n.° 5
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 13— 2. Série, de 16 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Setembro de 1985:
Leopoldina de Jesus Cardoso Pina, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exér
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo
cito
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
—
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qual tem direito ao vencimento da letra «S> da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 13—2. Série, de 16 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Julho de 1985:
Manuel António Custódio, auxiliar de serviço de 1. classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa
Margarida
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 18— 2.’ Série, de 22 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Novembro de 1985:
João Manuel da Cruz Januário, motorista do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército
—transita a motorista de pesados de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Abril de 1980, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «P» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 18— 2. Série, de 22 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Novembro de 1985:
Manuel Nunes de Sousa ,operário especial (electricidade) do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Engenharia
transita a operário principal do mesmo quadro e serviço, desde
11 de Janeiro de 1982, data a partir da qual tem direito ao ven
cimento da letra «L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 18—2? Série, de 22 de Janeiro de 1986.)
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Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Novembro de 1985:
Raul dos Santos feinandes, operário de 2. classe (serralharia) do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Enge
transita a operário de 2. classe do mesmo quadro
nharia
e serviço, desde 9 de Setembro de 1981, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «P» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 18—2.’ Série, de 22 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 23 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Novembro de 1985:
Albino dos Prazeres Monteiro, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil
transita a
do Exército/Regimento de Artilharia de Lisboa
barbeiro de 3. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Junho de 1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «R» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 18—2.’ Série, de 22 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 27 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Novembro de 1985:
Maria Clara Leandro de Figueiredo, primeiro-oficial do Quadro do
tran
Pessoal Civil do Exército/Arquivo Geral do Exército
sita a primeiro-oficial do mesmo quadro e serviço, desde 30 de
Abril de 1982, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «J» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 18—2.’ Série, de 22 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Novembro de 1985:
Ana Maria Ezequiel Lopes Gomes da Luz, primeiro-oficial do Qua
tran
dro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
—

Série
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sita a primeiro-oficial do mesmo quadro e serviço, desde 2 de
Junho de 1981, data a partir da qual tem diieito ao vencimento
da letra «J> da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos,)
(Diário da República n.° 18— 2. Série, de 22 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Novembro de 1985:
Maria Ester Morais Teixeira, segundo-oficial do Quadro do Pessoal
transita a segundoCivil do Exército/Instituto de Odivelas
-oficial do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «L» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Reptíblica n.° 18— 2. Série, de 22 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Novembro de 1985:
José Carlos Gornes, motorista do Quadro do Pessoal Civil do Exér
transita a motorista
cito/Instituto de Altos Estudos Militares
de ligeiros de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 18 de
Março de 1980, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «O» da tabela de vencimentos.
—

-

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 18—2. Série, de 22 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Novembro de 1985:
Hermano Ribeiro, cozinheiro do Quadro do Pessoal Civil do Exér
transita a cozinheiro
cito/Regimento de Lanceiros de Lisboa
chefe do mesmo quadro e serviço, desde 14 de Setembro de
1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1$— 2. Série, de 22 de Janeiro de 1986.)
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Por despacho de 7 dc Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Novembro de 1985:
Joaquim dos Santos Jácome, operário especial (serralharia) do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
tran
sita a operário principal do mesmo quadro e serviço, desde 30
de Março de 1982, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «L> da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 18—2? Série, de 22 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Dezembro de 1985:
Maria Julieta Alves Silva Simões, auxiliar de serviço de 1 •a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal
transita a auxiliar de serviço de 1 classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S> da tabela de ven
cimentos.
—

.

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 18—2. Série, de 22 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Dezembro de 1985:
Maria Ernestina de Jesus, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Instituto Superior Militar
tran
sita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo quadro e ser
viço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República a? 18 —2? Série, de 22 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Dezembro de 1985:
Rosa Maria de Oliveira, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região Militar
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transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
do Norte
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1$—2. Série, de 22 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Dezembro de 1985:
Irene da Conceição da Silva Carvalho, auxiliar de serviço de 2.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão de Informa
ções e Reconhecimento das Transmissões
transita a auxiliar
de serviço de 2.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Agosto de 1979, data a partir a qtial tem direito ao vencimento
da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 18—2? Série, de 22 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Dezembro de 1985:
Maria Rosa da Piedade Gonçalves, auxiliar de serviço de 2? classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática o Ser
viço de Material
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Agosto de 1979, data a par
tir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 18—2? Série, de 22 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Dezembro de 1985:
Maria da Conceição Pires Coutinho, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
de Intendência
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
—
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da qual tem direito ao vencimento da letra <T» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 18—2.’ Série, de 22 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Dezembro de 1985:
Maria Godinho Grácio, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Engenharia
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 1$— 2.’ Série, de 22 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Dezembro de 1985:
António Pires Garcia, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa Mar
garida
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 18— 2.’ Série, de 22 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Dezembro de 1985:
Maria da Encarnação Castelo, auxiliar de serviço de 2.’ classe do

Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Militar de Elcctro
mecânica
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 18— 2.’

Série, de 22 de Janeiro de 1986.)
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Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1985:
José Manuel Rosário de Sousa, operário de 2.’ classe (serralharia)
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Enge
nharia
transita a operário de 2. classe do mesmo quadro e
serviço, desde 9 de Setembro de 1981, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «P» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 18— 2. Série, de 22 dc Janeiro

de

1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Novembro de 1985:
Maria de Jesus Barata Cardoso, encarregado de depósito do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de fortifica
ções e Obras do Exército
transita a fiel de 1 •a classe do mes
mo quadro e serviço, desde 1 de Junho de 1982, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «O» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 18— 2. Série, de 22 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Novembro de 1985:
José António da Silva Martins, motorista do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Direcção do Serviço de Saúde
transita a motorista
de ligeiros de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1
de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «O» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 18— 2. Série, de 22 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Novembro de 1985:
José Álvaro ferreira Rodrigues, motorista do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Quartel-General/Região Militar do Centro
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transita a motorista de pesados de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 31 de Agosto de 1979, data a patir da qual
tem direito ao vencimento da letra «P» da tabela de vencimentos.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Itepública n.° 18— 2. Série, de 22 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985:
Maria Lúcia Matado Mestre Godinho, enfermeira de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de Doenças
2.° esca
transita a enfermeira de grau 1
Infecto-Contagiosas
lão do mesmo quadro e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «1» da tabela
de vencimentos.
—

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 22— 2. Série, de 27 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Março de 1984:
José Manuel dos Santos farinha Cardoso, primeiro-oficial do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão financeiro de
Santa Margarida
transita a primeiro-oficial do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «J» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário tia República a.° 28— 2, Série, de 3 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Março de 1984:
felisbela Esteves de Castro Abrantes, primeiro-oficial do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região Militar
transita a primeiro-oficial do mesmo quadro e ser
do Norte
viço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «J» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 28

—

2. Série, de 3 de Fevereiro de 1986.)
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de Março de 1985:
Custódio Alves, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Colégio Militar
transita a terceiro-oficial do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «M» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.’ 2$— 2.’ Série, de 3 de Fevereiro de 1986,)

Por aespacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de Março de 1985:
José Augusto da Silva Graça, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Colégio Militar
transita a terceiro-oficial
do mesmo quadro e sei-viço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «M» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 2$— 2.’ Série, de 3 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Abril de 1985:

Irene Mendes de Albtiquerque, terceiro-oficial do Quadro do Pes
soal Civil do Exército/Direcção do Serviço de Material
tran
sita a terceiro-oficial do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «M» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.’ 28— 2.’ Série, de 3 de fevereiro de 1986.)

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Abril de 1985:

Irene Branquinho de Campos Pinto Basto, terceiro-oficial do Quadro
Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de Material
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transita a terceiro-oficial do mesmo quadro e serviço, desde
1 Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «M» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)

—

(Diário tia República n.° 28— 2. Série, de 3 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Abril de 1985:
Elisabete Teixeira dos Santos Guerra Marreiros, terceiro-oficial do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
transita a terceiro-oficial do mesmo quadro e serviço,
Material
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «M» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 28— 2.’ Série, de 3 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Abril de 1985:
Deolinda de Campos Robles Morais António, terceiro-oficial do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
transita a terceiro-oficial do mesmo quadro e serviço,
Material
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «M» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 28— 2.’ Série, de 3 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Abril de 1985:
Maria Assunção Ferreira Ramos, terceiro-oficial do Quadro do Pes
tran
soal Civil do Exército/Direcção do Serviço de Material
sita a terceiro-oficial do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «M» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 2$— 2.’ Série, de 3 de fevereiro de 1986.)
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal dc
Contas em 4 de Abril de 1985:
Maria Clara Coelho Antunes, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Direcção do Serviço de Material
transita
a terceiro-oficial do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «M» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 28—2.” Série, de 3 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Abril de 1985:
Maria Emília Ferreira Pereira, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Direcção do Serviço de Material
transita
a terceiro-oficial do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «lvi» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 28—2, Série, de 3 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Abril de 1985:
Maria Adelaide Coragem Batista Carvalho da Silva, terceiro-oficial
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
Material
transita a terceiro-oficial do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «M» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diúrio da República n.” 28— 2.” Série, de 3 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 23 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Dezembro de 1985:
Rafael Nunes, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
Hospital Militar Regional n.° 2— transita a barbeiro de 3. classc
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do mesmo quadro e serviço, desde 30 de Junho de 1981, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «R» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n, 2$—2. Série, de 3 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 1 de Abril de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Dezembro de 1985:
Júlia de Jesus Ferro, chefe de copa do Quadro do Pessoal Civil
transita a copeiro de
do Exército/Regimento de Comandos
1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 16 de Agosto de
1982, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«O» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 28— 2. Série, de 3 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Dezembro de 1985:
Raul Caetano de Sousa, mestre do Quadro do Pessoal Civil do
transita a
Exército/Agrupamento Base de Santa Margarida
encarregado geral (construção civil) do mesmo quadro e serviço,
desde 16 de Novembro de 1981, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)

(Diário da República n.° 2$— 2. Série, de 3 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Dezembro de 1985:
Manuel Loureiro Ferreira, chefe de culinária do Quadro do Pessoal
transita a téc
Civil do Exército/ Hospital Militar Principal
nico auxiliar de culinária principal do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «J» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 28— 2, Série, de 3 de Fevereiro de 1986.)
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Dezembro de 1985:
Ana Maria Pires, chefe de copa do Quadro do Pessoal Civil do Exér
cito/Hospital Militar Principal
transita a copeiro de 1 a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «O» da tabela
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 28— 2. Série, de 3 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Dezembro de 1985:
Edite Tavares Santos Carvalho, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Altos Estudos
Militares
transita a auxiliar de serviço de 1 .‘ classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de venci
mentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 28— 2. Série, de 3 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Dezembro de 1985:
Daniel José, mestre do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regi
mento de Engenharia n.° 1
transita a encarregado geral (serra
lheiro) do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «1» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 28— 2. Série, de 3 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Dezembro de 1985:
João félix Abreu, mestre do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
/Agrupamento Base de Santa Margarida
transita a encarre
—
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gado geral (construção civil) do mesmo quadro e serviço, desde
4 de Setembro de 1982, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 28—2.’ Série, de 3 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Dezembro de 1985:
Manuel José Calado Alves, contramestre do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Escola Prática de Engenharia
transita a encar
regado do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «1»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 32

—

2.’ Série,

de

7

de

Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Dezembro de 1985:
Manuel Inácio da Palma, fiel de depósito do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Academia Multar
transita a fiel de 2. classe do
mesmo quadro e serviço, desde 26 de Janeiro de 1982, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «Q» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 32— 2.’ Série, de 7 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Dezembro de 1985:
Leal José Pereira de Castro, fiel de depósito do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Depósito Geral de Material de Guerra
tran
sita a fiel de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «O» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 32 —2.’ Série, de 7 de Fevereiro de 1986.)
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Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Dezembro de 1985:
Ana Maria Ribeiro Severino, fiel de depósito do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Escola Militar dc Electromecânica
transita
a fiel de 2? classe do mesmo quadro e serviço, desde 21 de
Sezembro de 1981, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «Q» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Reptíblica

n.° 32

—

2. Série,

de

7

de Fevereiro

de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Dezembro de 1985:
Elísio António Gonçalves, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Hospital Militar Regional n.° 2
transita a barbeiro
de 1 a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«O» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 32— 2. Série, de 7 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Dezembro de 1985:

Ana dos Santos Marcelino, auxiliar de serviço de 2.L classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Comandos
transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 32— 2. Série, de 7 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Dezembro de 1985:
Margarida da Conceição Torrão Ramos dos Santos, auxiliar de
sei
viço de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Bata
lhão de Informações e Reconhecimento das Transmissões
tran
—

4.” Série
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sita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro e serviço,
desde 21 de Abril de 1980, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 32—2.’ Série, de 7 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Dezembro de 1985:
Manuel Pereira Rijo, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exér
transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe do mesmo
cito
quadro e serviço, desde 22 de Fevereiro de 1982, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 32 —2.’ Série, de 7 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Dezembro de 1985:
Maria Hermínia Freire da Silva, escriturária-dactilógrafa do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Artilharia de Lisboa
transita a escriturária-dactilógraf a de 1 •a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «Q» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 32— 2.” Série, de 7 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Janeiro de 1986:
Manuel de Almeida, telefonista do Quadro do Pessoal Civil do Exér
transita a tele
cito/Instituto Militar dos Pupilos do Exército
fonista principal do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
—

4.’ Série
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de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «O» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

32

2.’ Série,

—

de 7 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Janeiro de 1986:
Januário Domingos, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/3.° Tribunal Militar Territorial de Lisboa
transita
a terceiro-oficial do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «M» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 32

—

2.’

Série, de 7 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de laneiro de 1986:
Vasco Manuel Valadares Martins, operário de 1.a classe (serralharia)
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Campo de Tiro de
Alcochete
transita a operário de 1 a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 32— 2.’ Série, de 7 de Fevereiro

de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em $ de Janeiro de 1986:
Maria Emília dos Santos Cruz, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Admi
nistração Militar
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento a letra «T» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 32

—

2. Série, de 7 de Fevereiro 1e 1986.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Dezembro de 1965:
Maria Natália dos Santos Barrale Padre Santo, fiel de depósito do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa
Margarida
transita a fiel de 2. classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «O» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 41

—

2. Série, de 19 de

fevereiro

de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Janeiro de 1986:
Manuel Martins da Silva, contramestre do Quadro do Pessoal Civil
transita a encarregado (lito
do Exército/Academia Militar
grafia) na situação de supranumerário do mesmo quadro e ser
viço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «J» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 41

—

2.

Série, de

19 de Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Janeiro de 1986:
Joaquim de Oliveira Alves, fiel de depósito do Quadro do Pessoal
tran
Civil do Exército/ Agrupamento Base de Santa Margarida
sita a fiel de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 4 de
Fevereiro de 1980, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «Q> da tabela de vencimentso.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 41

—

2.

Série, de

19 de fevereiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1963, visado pelo Tribunal dc
Contas em 9 de Janeiro de 1986:
Alice Fátima ferreira Dias, fiel de depósito do Quadro do Pessoal
transita
Civil do Exército/Escola Militar de Electromecância
—

4.’
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a fiel de 2.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 21 de
Setembro de 1981, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «Q> da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da Reptíblica n. 41 —2.’ Série, de 19 de fevereiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Janeiro de 1986:
José fernandes Gertrudes, fiel de depósito do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Agrupamento de Base de Santa Margarida
transita a fiel de 2? classe do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao ven
cimento da letra «Q» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 41

—

2. Série, de 19 de fevereiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Janeiro de 1986:
florinda Leonor Amara Horta, fiel de depósito do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Agrupamento de Base de Santa Margarida
transita a fiel de 2? classe do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «O» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 41 —2.’ Série, de 19 de fevereiro de 1986.)

Por despacho de 7 de Abril de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Abril de 1985:
José João félix Pinheiro, operário de 2.’ classe (electricidade) do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão do Serviço Geral
do Exército
transita a operário de 2.’ classe do mesmo quadro
e serviço, desde 5 de fevereiro de 1982, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «P da tabela dc vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 46—2.’ Série, de 25 de fevereiro de 1986.)
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TRANSFERËNCIAS
Armas e serviços

Direcção da Arma de Artilharia
Ecriturária-dactilágraf a principal (92050772) Gertrudes Maria fragoso
Vieira Gonçalves, da Academia Militar.
Deve ser considerada nesta situação desde 3 de fevereiro de 1986.

Direcção da Arma de Cavalaria
Segundo-oficial (92005974) Ana Maria Bonito Morgado Mendes Dias,
da Direcção do Serviço de Pessoal/Repartição Técnica.
Deve ser considerada nesta situação desde 22 de Janeiro de 1986.

Direcção do Serviço de Pessoal
Repartição de Pessoal Civil
Segundo-oficial (92024072) Ana Maria Simão da Silva, do Batalhão
de Informações e Reconhecimento das Transmissões.
Deve ser considerada nesta situação desde 6 de Fevereiro de 1986.

Repartição Técnica
Escriturária-dactilógrafa de 1 a classe (92066474) Marlene Pinto do
Amor Divino Leão Maia, da Direcção da Arma de Cavalaria.
Deve ser considerada nesta situação desde 27 de Janeiro de 1986.

Quartéis-generais
Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Auxiliar de serviço de 1.’ classe (92041775) Ana Maria Parracho
Monteiro dos Santos, do Depósito Geral de Fardamento e Cal
çado.
Deve ser considerada nesta situação desde 13 de Janeiro de 1986.
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Escolas práticas das armas e serviços
centros de instrução e unidades:
Escola Militar de Electromecânica
Primeiro-oficial (90022211) Irene Brito da Silva Gonçalves, do
Estado-Maior do Exército.
Deve ser considerada nesta situação desde 28 de Fevereiro de 1986.

Escola Prática de Administração Militar
Auxiliar de Serviço de 2. classe (92008081) Maria Fernanda Luzia
dos Santos Dias, da Direcção da Arma de Ardlharia.
Deve ser considerada nesta situação desde 27 de Novembro de 1985.

Distritos de recrutamento e mobilização:
Distrito de Recrutamento e Mobilização do Funchal
Auxiliar de serviço de 2. classe (92054781) Maria Odília fernandes
Aleixo Batista, do Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 2.
Deve ser considerada nesta situação desde 3 de Janeiro de 1986.

Õrgãos de execução dos serviços e outros elementos:
Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas
Primeiro-oficial (91030374) Manuel Delgado Pereira, da Direcção do
Serviço de Fortificações e Obras do Exército.
Deve ser considerada nesta sittlação desde 16 de Janeiro de 1986.

Instituto Militar dos Pupilos do Exército
fiel de 2.’ classe (91029779) António Pereira Dionísio, do Depósito
Geral de Material Sanitário.
Deve ser considerado nesta situação desde 18 de Fevereiro de 1986.
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Desenhador de 2. classe (91097177) Rui Manuel Ramos Martins, da
Escola Prática de Engenharia.
Deve ser considerado nesta situação desde 17 de Fevereiro de 1986.

Diversos
Depósito Geral de Material Sanitário
Fiel de 2. classe (90810511) José Manuel da Silva, do Instituto Mili
tar dos Pupilos do Exército.
Deve ser considerado nesta situação desde 17 de Fevereiro de 1986.

VI— PENSÕES DE APOSENTAÇÃO
De conformidade com o artigo 100° do Decreto-Lei n.° 498/72, de
9 de Dezembro (Estatuto da Aposentação), se publica que os
subscritores e ex-subscritores a seguir designados passam a ser
pagos das suas pensões pela Caixa Geral de Aposentações, a
partir do dia 1 do próximo mês de Março:
Por despacho de 13 de Fevereiro de 1986 da Caixa Geral de Depó
sitos, Crédito e Previdência:
a
Adelina Maria freitas, auxiliar de serviço de 1 classe da Escola
Prática de Engenharia, 16 827$00.
António José Martins Afonso, empregado de mesa de l. classe do
Instituto Militar dos Pupilos do Exército, 33 500$00.
Delfim Ferreira da Costa, auxiliar de serviço de 1.’ classe do Insti
tuto de Odivelas, 27 508$00.
Estêvão da Silva Jerónimo Rodrigues, encarregado de serviço de
1.’ classe do Agrupamento Base de Santa Margarida, 28 038$00.
Lúcia dos Santos, auxiliar de serviço de 1.a classe do Regimento de
Infantaria de Castelo Branco, 20 764$00.
Manuel António da Cunha, auxiliar de serviço de 1.a classe do Colé
gio Militar, 29 900$00.
Manuel da Costa Henrique, mestre do Agrupamento Base de Santa
Margarida, 41 984$00.
a
Maria Celeste Pedro, auxiliar de serviço de 1 classe do Hospital
Militar Principal, 17 356$00.
Maria José Bartolomeu Florêncio Henrique Dias, segundo-oTicial do
Regimento de Infantaria de Faro, 33 591$00.
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Maria de Lurdes Silva Caldas Raposo, auxiliar de serviço de 2.a classe
da Academia Militar, 12 305$00.
Maria dos Prazeres de Andrade Mendes, auxiliar de serviço de
2. classe do Hospital Militar Principal, 11 320$00.
Ofélia Ribeiro Santos Lopes, auxiliar de serviço de 1.’ classe da
Escola Prática de Cavalaria, 11 320$00.

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge da Costa Satazar Braga, general

Está conforme:
O Ajudante-General

José Fernando Lopes Gomes Marques, general

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM
4 SÉRIE

DO

EXÉRCITO

N.° 4/1 DE ABRIL DE 1986

Publica-se ao Exército o seguinte:

1—ADMISSÕES
Por despacho de 23 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Dezembro de 1985:
José Ulisses Ribeiro Braga, professor provisório do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exército
no
meado professor adjunto do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Outubro de 1984.
—

(Suo devidos emolumentos.)
(Diário da República o.’ 25

—

2.’ Série, de 30 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 31 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Fevereiro de 1985:
Carlos Alberto Macedo Domingues, juiz de direito do Tribunal Judi
cial da Comarca de Santo Tirso
nomeado juiz auditor do 2.° Tri
bunal Militar Territorial do Porto, em comissão de serviço por
um triénio.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 52 —2.’ Série, de 4 dc Março de 1986.)
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visado pelo Tribunal de
Por despacho de 23 de Outubro de 1985,
Contas em 18 de fevereiro de 1926:
isório do Quadro do Pessoal
Amílcar de Carvalho Crijó, professor prov
nomeado professor adjunto
Civil do Exército/Colégio Militar
de Outubro de 1984.
e
1
do mesmo quadro e serviço, desd
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Reptiblica

Março de 1986.)
n.° 52— 2. Série, de 4 de

visado pelo Tribunal de
Por despacho de 10 de Maio de 1985,
Contas em 21 de fevereiro de 1926:
escriturária-dactilógrafa na
Corina Maria Correia Fernandes Baptista,
regressa ao serviço como escritu
situação de licença ilimitada
Pessoal Civil do Exér
rária-dactilógrafa principal do Quadro do
cito/Jornal do Exército.
—

(São devidos emolumentos.)
de 7 de Março de 1986.1
(Diário da República n.° 55— 2.’ Série,

visado pelo Tribunal de
Por despacho de 13 de Novembro de 1985,
1986:
Contas em 21 de fevereiro de
nomeado provisoriamente para exercer
António José Pereira faísco
classe do Regimento de Comandos,
as funções de barbeiro de
com início em 3 de fevereiro de 1986.
—

(São devidos emolumentos.)
de 11 de Março de 1986.)
(Diário da República n.° 58— 2. Série,

o pelo Tribunal de
Por despacho de 10 de Abril de 1984, visad
1986:
Contas em 3 de Fevereiro de
nomeada por urgente conveniência de
Olga Maria Sochas Germano
bro de 1984, como
serviço, com início de funções em 19 de Outu
Pessoal Civil do
do
operador de registo estagiário do Quadro
Militar do Norte.
egião
ca/R
máti
Exército/Centro Regional de Infor
—

(São devidos emolumentos.)
Março de 1986.1
(Diário da República n.’ 60— 2.’ Série, de 13 de

4. Série
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Por despacho de 21 de Dezembro de 1984, vísado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Novembro de 1985:
Maria Eugénia da Silva Oliveira Leite
contratada como técnica
auxiliar de 2. classe (fisioterapeuta) com o vencimento da letra
«1» da tabela de vencimentos.
Destina-se ao Hospital Militar Regional n,° 2.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 23— 2.’ Série, de 28 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 3 de Agosto de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Dezembro de 1985:
Maria Manuela de Sousa Costa Almeida
contrada como enfer
meira de grau 1, escalão 1, para o Hospital Militar Principal.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 23—2.’ Série, de 2$ de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 7 de Agosto de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Dezembro de 1985:
José Luís Aguiar da Costa
contratado como operário carpinteiro de
3a classe, para o Museu Militar de Lisboa.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 23

—

2.’ Série, de 2$

de

Janeiro

de

1986.)

Por despacho de 4 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Janeiro de 1986:
Aurora Maria dos Santos Ferreira Maia
contratada por um ano,
para exercer as funções de auxiliar de serviço de 2. classe no
Hospital Militar Principal.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 52— 2.’ Série, de 4 de Março de 1986.)
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Por despacho de 4 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Janeiro de 1986:
contratada por um ano,
Cecília Adelaide Catarino Moço Madeira
para exercer as funções de auxiliar de serviço de 2 a classe no
Hospital Militar Principal.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 52

—

2.’

Série, de 4 de Março de 1986.)

Por despacho de 4 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Janeiro de 1986:
contratada por um ano,
Maria Celeste da Silva Fernandes Ribeiro
para exercer as funções de auxiliar de serviço de 2. classe no
Hospital Militar Principal.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.° 52

—

2.’

Série, de 4 de Março de 1986.)

Por despacho de 4 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Janeiro de 1986:
contratada por ano, para exercer as
Maria Cecília Lage Teixeira
de 2. classe no Hospital Militar
de
serviço
auxiliar
funções de
Principal.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.’ 52— 2.’ Série, de 4 de Março de 1986.)

Por despacho de 4 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Janeiro de 1986:
contratada por um ano, como
Maria Josb Alves Domingues Simões
auxiliar de serviço de 2. classe no Hospital Militar Principal.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.° 52—2.’ Série, de 4 de Março de 1986.)
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Por despacho de 4 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Janeiro de 1986:
Maria de Lurdes Balsa Caeiro Duarte
contratada por um ano, como
auxiliar de serviço de 2. classe no Hospital Militar Principal.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 52

—

2.0

Série, de 4 de Março de 1986.)

Por despacho de 8 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de fevereiro de 1986:
Laura de Jesus Regadas Pereira
contratada por um ano, como
enfermeira de grau 1, escalão 1, para exercer funções no Hospital
Militar Principal.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúbtica

11.0

58—2.’ Série, de 11 de Março de 1986.)

Por despacho de 22 de Agosto de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Fevereiro de 1986:
Carlos Alberto Gomes Dias Guimarões
contratado por um ano,
para desempenhar funções de técnico auxiliar de 2. classe no
Hospital Militar Regional n.° 1.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 58

—

2.0 Série, de 11 de Março de 1986.)

Por despacho de 4 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Janeiro de 1986:
Alda de Fátima Afonso Alves
contratada por um ano, para exercer
as funções de auxiliar de serviço de 2. classe no Hospital Mili
tar Principal.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.’ 59 2.’ Série, de 12 de Março de 1986
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Por despacho de 4 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Janeiro de 1986:
contratada por um ano, para
Amélia fernandes Santos Carvalho
exercer as funções de auxiliar de serviço de 2.’ classe no Hospital
Militar Principal.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 59—2.’ Série, de 12 de Março de 1986J)

Por despacho de 4 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Janeiro de 1986:
contratada por um ano, para exercer
Ana Maria da Costa Ferreira
as funções de auxiliar de serviço de 2. classe no Hospital Militar
Principal.
(São devidos emolumentos,)
—

(Diário da República a.’ 59—2.’ Série, de 12 de Março de 1986.

Por despacho de 4 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Janeiro de 1986:
contratada por um ano, para exercer
Lídia Maria Viegas Ribeiro
as funções de auxiliar de serviço de 2. classe no Hospital Militar
Principal.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 59—2.’ Série, de 12 de Março de 19$6.

Por despacho de 4 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Janeiro de 1986:
contratada por um
Maria Alexandra de Matos Moreira Caetano
de 2.a classe
de
auxiliar
serviço
de
ano, para exercer as funções
no Hospital Militar Principal.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 59—2.’ Série, de 12 de Março de 1986,)
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Por despacho de 4 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Janeiro de 1986:
Maria Manuel Gonçalves de Oliveira Baptista
contratada por um
ano, para exercer as funções de auxiliar de serviço de 2. classe
no Hospital Militar Principal.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 59—2.’ Série, de 12 de Março de 1986.)

Por despacho de 4 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Janeiro de 1986:
Maria de Lourdes Mestre Ramires Carvalho
contratada por um ano,
para exercer funções de auxiliar de serviço de 2. classe no Hos
pital Militar Principal.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 59—2.’ Série, de 12 de Março de 1986

Por despacho de 4 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Janeiro de 1986:
Maria Virgínia da Silva Ferreira Domingos
contratada por um ano,
para exercer as funções de auxiliar de serviço de 2. classe no
Hospital Militar Principal.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 59—2.’ Série, de 12 de Março de 1986

Por despacho de 7 de Agosto de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Fevereiro de 1986:
Manuel Rogério Coelho Cunha, professor efectivo da Escola Secundá
ria de Águeda
contratado, a tempo parcial (12 horas) e o ven
cimento da 3.’ fase. Destina-se ao Instituto Superior Militar.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário cio República n.° 72— 2.’ Série, de 27 de Março de 1986.)
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Por despacho de 26 de Agosto de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de fevereiro de 1986:
contratado por um ano,
Luís Filipe da Silva Quintão Caldeira
como técnico auxiliar de 2.’ classe (pneumofisiografia) destinado
ao Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 72— 2.’ Série, de 27 de Março de 1986.)

Por despacho de 12 de Fevereiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Fevereiro de 1986:
contratada por um
Ilda Maria Rosa Moreira dos Santos Martins
ano, como escriturária-dactilógrafa de 2. classe, destinada ao
Arquivo Geral do Exército.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 72—2.’ Série, de 27 de Março de 1986.)

Por despacho de 22 de Agosto de 1985, visado pelo Triunal de
Contas em 21 de Fevereiro de 1986:
contratada por um ano, como
Maria de Lurdes Ferreira de Jesus
auxiliar de serviço de 2? classe, destinada ao Instituto de Cdi
veIas.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 72

—

2.’ Série, de 27

de Março

de 1986.)

Por despacho de 18 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de fevereiro de 1986:
Amílcar de Carvalho Gríjó, professor adjunto do Quadro do Pessoal
continua no desempenho das
Civil do Exército/Colégio Militar
suas funções até 31 de Julho de 1985, com direito à acumulação
da pensão de aposentação com 1/3 do vencimento que lhe com
pete na sua categoria.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.’ 52— 2.’ Série, de 4 de Março de 1986.)

4. Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 4

297

Por despacho de 28 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Fevereiro de 1986:
Ramiro de Almendra Valente Correia, juiz auditor do 2.° Tribunal
Militar Territorial do Porto
prorrogada a comissão de serviço
por mais um triénio, desde 4 de Novembro de 1985, e a ser
desempenhada no 1.° Tribunal Militar Territorial do Porto.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n,° 52— 2. Série,

de 4

de Março

de

1986.)

Por despacho de 2 de Agosto de 1985, visado pelo Tribunal de Contas
em 31 de Janeiro de 1986:
Ana Maria de Barros fialho
prorrogado o contrato por ano, para
exercer as funções de operária de 3. classe (costura) no Agru
pamento Base de Santa Margarida.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 5$— 2. Série, de 11 de Março de 1986.)

Por despacho de 2 de Agosto de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Janeiro de 1986:
Carolina freire SebastiAo
prorrogado o contrato por um ano, para
exercer as funções de operadora de lavandaria de 3. classe no
Agrupamento Base de Santa Margarida.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 58

—

2. Série, de 11 de Março de 1986.)

Por despacho de 2 de Agosto de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Janeiro de 1986:
Isabel Augusta Barros Fialho Nunes Pereira
prorrogado o contrato
por um ano, para exercer as funções de operária de 3. classe
(costura) no Agrupamento Base de Santa Margarida.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 5$— 2. Série, de 11 de Março de 1986.)
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Por despacho de 2 de Agosto de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Janeiro de 1986:
prorrogado o contrato por um ano,
João António de Oliveira Brota
para exercer as funções de copeiro de 3.” classe no Agrupamento
Base de Santa Margarida.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 58—2.’ Série, de 11 de Março de 1986.)

Por despacho de 2 de Agosto de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Janeiro de 1986:
prorrogado o contrato
Maria de Fátima Godinho André Simões
por um ano, para exercer as funções de operária de 3.” classe
(costura) no Agrupamento Base de Santa Margarida.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 5$— 2.’ Série, de 11 de Março de 1986.)

Por despacho de 10 dc Setembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Fevereiro de 1986:
Francisco da Silva Pires, professor provisório do Quadro do Pessoal
re
Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exército
novado o contrato a tempo parcial (50%), para o ano lectivo
de 1985/86.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 72—2.’ Série, de 27 de Março de 1986.)

Por despacho de 2 de Agosto de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de fevereiro de 1986:
renovado o contrato de direito público
João da Costa Rodrigues
por um ano, como operário de 2.’ classe (canalizador), destinado
ao Agrupamento Base de Santa Margarida.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 72— 2.’ Série, de 27 de Março de 1986.)

4. Série
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Por despacho de 2 de Agosto de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de fevereiro de 1986:
Joaquim José Martins Cigano
renovado o contrato de direito público
por um ano, corno operário de 2. classe (electricidade), desti
nado ao Agrupamento Base de Santa Margarida.
—

(São devidos emolumentos,)

(Diário da República n.’ 72— 2. Série, de 27 de Março de 1986.)

Por despacho de 2 de Agosto de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Fevereiro de 1986:
Manuel Fernando Mendes Guterres Nascimento
renovado o con
trato de direito público por um ano, como operário de 2. classe
(canalizador), destinado ao Agrupamento Base de Santa Marga
rida,
—

(São devidos emolumentos.)

(Diário da República n.° 72— 2. Série, de 27 de Março de 1986.)

Por despachos de 2 de Agosto de 1985, visados pelo Tribunal de
Contas em 19 de Fevereiro de 1986:
João Ventura Silvério, Isilda Maria ferreira Barralé, Amílcar Alves
Rosa e Luís Fernandes Amante Alves
renovados os contratos
de direito público por um ano, como operadores de lavandaria
de 3. classe, destinados ao Agrupamento Base de Santa Marga
rida.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 72— 2. Série, de 27 de Março de 1986.)
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Por despacho de 2 de Agosto de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Fevereiro de 1986:
renovado o contrato de direito
Maria Judite fernandes de Oliveira
público por um ano, como operadora de levandaria e 3. classe,
destinada ao Agrupamento Base de Santa Margarida.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúbtica n.° 72— 2.’

Série, de 27 de Março de 1986.)

Por despacho de 18 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de fevereiro de 1986:
José João Pratas Martins, professor efectivo da Escola Secundária de
con
Venteira n.° 2 em comissão de serviço no Colégio Militar
firmado no respectivo cargo no Quadro do Pessoal Civil do Exér
cito.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 72

—

2.’ Série, de 27 de Março de 1986,)

Por despacho de 18 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de Fevereiro de 1986:
Victor Manuel Monteiro Lourenço, professor efectivo da Escola Secun
dária de Telheiras, em comissão de serviço no Colégio Militar
confirmado no respectivo cargo no Quadro do Pessoal Civil
do Exército.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 72—2.’

Série, de 27 de Março de 1986,)

II— MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Por despacho de 29 de Novembro de 1985, anotado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Dezembro de 1985:
Emídio Marcos Catita da Silva Madeira, terceiro-oficial do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Cavalaria de Estre
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moz—passa à situação de licença ilimitada, a partir de 31 de
Dezembro de 1985.
(Diário da República

n.’

20—2.’ Série, de 24

de Janeiro

de 1986.J

Por despacho de 17 de Janeiro de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 6 de fevereiro de 1986:
Maria Teresa de Almeida Casqueiro Quintela Emauz, terceiro-oficial
do Quadro de Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
Finanças
passa à situação de licença ilimitada, a partir de 30
de Dezembro de 1985.
—

(Diário da República n.° 59— 2.’ Série,

de

12 de Março de 1986.)

Por despacho de 13 de Fevereiro de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Fevereiro de 1986:
Maria Luísa de Bastos Afonso Salavisa Baía Pratas, escriturária-dacti
lógrafa principal do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Insti
tuto de Altos Estudos Militares
passou à situação de licença
ilimitada, a partir de 17 de fevereiro de 1986.
—

(Diário da República

n.° 61

—

2.’

Série,

de 14 de Março de 1986

Por despacho de 17 de Janeiro de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Janeiro de 1986:
Bárbara Maria Sabino da Palma Rapado, escriturária-dactilógrafa prin
cipal do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Arquivo Geral do
Exército
exonerada, a seu pedido, a partir de 6 de Janeiro de
1986.
—

(Diário da República n.° 52 —2.’ Série, de 4 de Março de 1986.)

Por despacho de 17 de Janeiro de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Janeiro de 1986:
Hélder Manuel da Silva Marques, auxiliar de serviço de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Militar de Educação
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Física, Equitação e Desportos
de 15 de Janeiro de 1986.

—

4.’ Série

exonerado, a seu pedido, a partir

(Diário da República n.° 52— 2. Série, de 4 de Março de 1986.)

Por despacho de 9 de Setembro de 1985, anotado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Setembro de 1986:
Maria Teresa Marques Dias Calafate, escriturária-dactilógrafa prin
cipal do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de
exonerada, a seu pedido, desde
Cavalaria de Santa Margarida
31 de Janeiro de 1986.
—

(Diário da República n.’ 58—2. Série, de II de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de Janeiro de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 6 de fevereiro de 1986:
António Natalino de Jesus Alcântara Martins, primeiro-oficial do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de finan
ças—exonerado, a seu pedido, desde 6 de Dezembro de 1985.
(Diário da República n.° 59— 2.’ Série, de 12 de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de Janeiro de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Fevereiro de 1986:
Hélder Jóia da Silva, técnico auxiliar de 1.a classe do Quadro do Pes
soal Civil do Exército/Hospital Militar de Doenças Infecto-Con
tagiosas—exonerado, a seu pedido, a partir de 8 de Janeiro de
1986.
(Diário da República n.° 59—2.’ Série, de 12 de Março de 1986.)

Por despacho de 4 de fevereiro de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 7 de fevereiro de 1986:
Laura Sousa Dimas Branco, escriturária-dactilógrafa principal do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos
exonerada, a seu pedido, desde 27 de Janeiro de
do Exército
1986.
—

(Diário da República n.’ 59—2.’ Série, de 12 de Março de 1986.)
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Por despacho de 30 de Janeiro de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Fevereiro de 1986:
Sílvia Maria Miguel Gonçalves, terceiro-oficial do quadro do Pessoal
exonerada,
Civil do Exército/Direcção do Serviço de Material
a seu pedido, desde 30 de Outubro de 1985.
—

(Diário da República

n.° 59—2. Série, de 12 de Março de 1986.)

Por despacho de 17 de Setembro de 1984, anotado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Fevereiro de 1986:
Fernando Amorim Cabral, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro
exonerado, a par
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
tir de 5 de Abril de 1982.
—

(Diário da República n.” 61

—

2. Série, de 14 de Março

de

1986.’)

Por despacho de 14 de Fevereiro de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Fevereiro de 1986:
Madalena Guerreiro de Almeida Soares, escriturária-dactilógrafa prin
cipal do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro
exonerada, a seu pedido, desde 29 de Janeiro de
do Exército
1986.
—

(Diário da República n.° 61

—

2. Série, de 14 de Março de 1986.1

Por despacho de 18 de Dezembro de 1985, anotado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Janeiro de 1986:
Mário Rui Martins Bico, escriturário-dactilógrafo principal do Quadro
exo
do Pessoal Civil do Exército/Arquivo Geral do Exército
nerado, a partir de 6 de Janeiro de 1986, a seu pedido.
—

(Diário da República n.° 61—2.’ Série, de 14 de Março de 1986.)

Por despacho de 25 de Outubro de 1984, anotado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Novembro de 1984:
Olinto dos Santos Cardoso Teixeira, médico civil contratado além do
rescindido o con
quadro do Hospital Militar Regional n.° 2
trato, a seu pedido, desde 20 de Setembro de 1984.
—

(Diário da República n.° 5

—

2.’ Série, de 7 de Janeiro de 1985.)
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Por despacho de 6 de Janeiro de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Janeiro de 1986:
Maria Isabel Almeida ferreira Simões, contratada como auxiliar de
serviço de 2.a classe do Quartel-General/Zona Militar dos Açores
—rescindido o contrato, a seu pedido, desde 31 de Dezembro
de 1985.
(Diário da República

n.° 46— 2.’ Série, de 25

de

Fevereiro de 1986.)

Por despacho de 18 de Dezembro de 1985, anotado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Janeiro de 1986:
Eduardo Moradas Ferreira, é contratado como chefe de clínica, além
rescindido o contrato,
do quadro do Hospital Militar Principal
a seu pedido, desde 1 de Janeiro de 1986.
—

(Diário da República n.° 52—2.’ Série, de 4 de Março de 1986.)

Por despacho de 18 de Dezembro de 1985, anotado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Janeiro de 1986:
Manuel D’Alcobia Bento Batista, contratado além do quadro como
médico de clínica geral do Regimento de Infantaria de Tomar
rescindido o contrato, a seu pedido, desde 1 de Dezembro de
1985.
—

(Diário da República n.’ 52— 2.’ Série, de 4 de Março de 1986.)

Por despacho de 17 de Janeiro de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Fevereiro de 1986:
Maria Adelina de Almeida Varela Oliveira Ribeiro, médica especia
lizada em anestesiologia, contratada além do quadro do Hospital
Militar Principal
rescindido o contrato, a seu pedido, a partir
de 3 de Fevereiro de 1986.
—

(Dicirio da República n.° 59— 2.’ Série, de 12 de Março de 1986.)

4.’ Série
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Por despacho de 9 de Janeiro de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 30 de laneiro de 1986:
Maria de Lourdes Esteves Dias Galvão Borges, contratada como
médica especialista em pediatria, além do quadro do Hospital
Militar Principal (18 horas)
rescindido o contrato, a seu pe
dido, desde 1 de Dezembro de 1985.
—

(Diário da República n.° 59—2.’ Série, de 12 de Março de 1986.)

Por despacho de 31 de Janeiro de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Fevereiro de 1986:

António Francisco, enfermeiro de 2.’ classe do Hospital Militar Prin
cipal, no regime de contrato de direito público
rescindido o
contrato, desde 9 de Janeiro de 1986, a seu pedido.
—

(Diário da República n.° 61

—

2.’ Série, de 14 de Março

de

1986

III— PROMOÇÕES
Por despacho de 23 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Janeiro de 1986:
Ãngelo Dâmaso Vasconcelos de Paiva, técnico superior de 2. classe
do grupo técnico superior (direito) do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
pro
movido a técnico superior de a classe do mesmo quadro e ser
viço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 58—2.’ Série, de II de Março de 1986.)

Por despacho de 7 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em lO de fevereiro de 1986:
Maria Dolores Fraga Corte Real Forte de Almeida Frazão, terceiro-oficial do grupo administrativo do Quadro do Pessoal Civil do
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Exército/Centro Financeiro do Exército
-oficial do mesmo quadro e serviço.

—

promovida a segundo-

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 58— 2.’ Série, de 11 de Março de 1986.)

Por despacho de 31 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Fevereiro de 1986:
António José da Silva, especialista auxiliar de 2? classe (administra
tivo) do Quadro do Pessoal Militarizado do Exército/Depósito
promovido a especialista auxiliar
Geral de Material de Guerra
e serviço.
quadro
de 1? classe do mesmo
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 61

—

2.’

Série,

de 14 de Março de 1986.)

Por despacho de 31 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Fevereiro de 1986:
Elisabeth Ramos Dias de Oliveira de Sousa Santos, especialista auxi
liar de 2. classe (administrativo) do Quadro do Pessoal Militari
pro
zado do Exército/Depósito Geral de IVlaterial de Guerra
e
quadro
mesmo
do
classe
1.
de
auxiliar
especialista
a
movida
serviço.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 61—2.’ Série, de 14 de Março de 1986.)

Por despacho de 31 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Fevereiro de 1986:
Cana da Conceição Costa Carvalho, especialista auxiliar de 2. classe
(administrativo) do Quadro do Pessoal Militarizado do Exército/
promovida a especia
/Depósito Geral de Material de Guerra
lista auxiliar de 1? classe do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 61 _2.0 Série, de 14

de

Março

de

1986.)
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Por despacho de 31 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Fevereiro de 1986:
Horácio Pinto Regada, especialista auxiliar de 2. classe (administra
tivo) do Quadro do Pessoal Militarizado do Exército/Depósito
promovido a especialista auxiliar
Geral de Material de Guerra
e serviço.
quadro
do
mesmo
de 1? classe
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

•0

61 —2. Série, de 14 de Março de 1986.)

Por despacho de 31 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Fevereiro de 1986:
Isabel dos Anjos Marques, especialista auxiliar de 2. classe (adminis
trativo) do Quadro do Pessoal Militarizado do Exército/Depó
promovida a especialista au
sito Geral de Material de Guerra
xiliar de 1.’ classe do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 61—2.’ Série, de 14 de Março de 19$6

Por despacho de 31 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Fevereiro de 1986:
José Afonso, especialista auxiliar de 2.’- classe (administrativo) do
Quadro do Pessoal Militarizado do Exército/Depósito Geral de
promovido a especialista auxiliar de
Material de Guerra
1.a classe do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 61— 2.’ Série, de 14 de Março de 1986.)

Por despacho de 31 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de fevereiro de 1986:
Maria da Conceição Criada Nunes Varão da Silva, especialista auxiliar
de 2. classe (administrativo) do Quadro do Pessoal Militarizado
promovida
do Exército/Depósito Geral de Material de Guerra
a especialista auxiliar de 1 a classe do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 61 —2.’ Série, de 14 de Março dc 1986.1
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Por despacho de 3 de Dezembro de 1925, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de Fevereiro de 1986:
Maria Teresa Reis Assunção Simões Vasco,
2. classe
filologia germânica do grttpo
do Quadro do Pessoal Civil do Exército
superior de 1. classe do mesmo quadro e
—

—

técnica superior de
carreiras a extinguir
promovida a técnico
serviço.

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Reptíbtica n.° 70— 2.’

Série,

de 25 dc Março de 1986.)

Por despacho de 30 de Abril de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Outubro de 1985:
Joaquim Policarpo Pinheiro, especialista auxiliar de 1 a classe (admi
nistrativo) do Quadro do Pessoal Militarizado do Exército/Depó
sito Geral de Material de Guerra
promovido a encarregado de
sector do mesmo quadro e serviço.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da Repdblica

11.0

275—2.’ Série, de 29

de Novembro de

1985.)

Por despacho de 30 de Abril de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Dezembro de 1985:
José fernandes, especialista auxiliar de 1 a classe (armazém) do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Depósito Geral de Fardamento
e Calçado
promovido a encarregado de sector do mesmo qua
dro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Reptibtica n.° 299—2.’ Série, de 28 de Dezembro de 1985.)

Por despacho de 30 de Maio de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Fevereiro de 1986:
Carlos Simões Pinelas, fiel de 1 a classe do Hospital Militar Principal
progressão a fiel principal do mesmo quadro e serviço, desde
31 de Agosto de 1983, data a partir da qual tem direito ao ven
cimento da letra «L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 54

—

2.0

Série, de 6 de Março de 1986.)
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Por despacho de 30 de Maio de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Fevereiro de 1986;
Jaime Manuel fernandes, fiel de l.a classe do Hospital Militar Princi
pal progressão a fiel principal do mesmo quadro e serviço
,
desde 31 de Agosto de 1983, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «L» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diária da República n.° 54—2. Série, de 6 de Março de
1986.1

Por despacho de 4 de Junho de 1985, visado pelo Tribun
al de
Contas em 13 de Janeiro de 1986:
Armindo da Conceição, escriturário-dactilógrafo de ya classe
do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar progressão
a
escriturário-dactilógrafo principal do mesmo quadro e serviço
,
desde 20 de Março de 1984, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n,° 55— 2. Série, de 7 de Março
de 1986.1

Por despacho de 11 de Junho de 1985, visado pelo Tribun
al de
Contas em 31 de Janeiro de 1986:
Maria Manuela Gomes Mendes, escriturária-dactilógrafa de a
1 classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do
Serviço de
Material
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do
mesmo quadro e serviço, desde 25 de Fevereiro de
1984, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 56

—

2. Série, de 8 de Março de 1986.)

Por despacho de 4 de Junho de 1985, visado pelo
Tribunal de
Contas em 31 de Janeiro de 1986:
Maria Candeias Ramos Lopes, escriturária-dactilógrafa
de 1 a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Ma
ior do Exér
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progressão a escriturária-dactilógrafa principal do mesmo
cito
quadro e serviço, desde 22 de Maio de 1984, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de venci
mentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da Repiíblica n.° 5$— 2. Série, de 11 de Março de 1986.)

Por despacho de 30 de Maio de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Fevereiro de 1986:
•a classe do Quadro
Maria Lisete Ruas, escriturária-dactilógrafa de
do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Administração
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do mes
Militar
mo quadro e serviço, desde 11 de Outubro de 1983, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Républica n.° 5$— 2. Série, de 11 de Março de 1986.)

Por despacho de 4 de Junho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Janeiro de 1986:
Ana Maria de Vasconcelos e Sousa ferrúcio, escriturária-dactilógrafa
de ya classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estadoprogressão a escriturária-dactilógrafa prin
-Maior do Exército
e serviço, desde 22 de Abril de 1984, data
quadro
mesmo
do
cipal
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N> da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 58— 2. Série, de 11 de Março de 1986.)

Por despacho de 30 de Agosto de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Janeiro de 1986:
Maria Alice da fonseca Constantino de Macedo Barbosa, escriturária
-dactilógrafa de 1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
progressão a escriturária-dactilógrafa
/Estado-Maior do Exército
principal do mesmo quadro e serviço, desde 16 de Outubro de
—

4.’ Série
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1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 58— 2.’ Série, de 11 de Março de 1986.)

Por despacho de 10 de Setembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Fevereiro de 1986:
Maria do Carmo Simões Faria Antunes, auxi]iar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Inspecção Geral do Exér
cito
progressão a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 29 de Setembro de 1981, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 58—2.’ Série, de 11 de Março de 1986.)

Por despacho de 30 de Agosto de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Janeiro de 1986:
Olga Dulce Monteiro Resende, escriturária-dactilógrafa de 1 •a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do mesmo qua
dro e serviço, desde 15 de Agosto de 1984, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de venci
mentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 58—2.’ Série, de 11

de

Março de 1986.)

Por despacho de 23 de Setembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Janeiro de 1986:
Alice dos Santos Alves, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de Intendência
progressão a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1982, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra <S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 58— 2.’ Série, de 11 de Março

de

1986.)
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Por despacho de 23 de Setembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de fevereiro de 1986:
José Manuel Landeiro Curto, auxiliar de serviço de 2.a classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do
Exército—progressão a auxiliar de serviço de l.a classe do mes
mo quadro e serviço, desde 9 de Dezembro de 1981, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

5$— 2. Série, de 11 de Março

de

1986.)

Por despacho de 30 de Maio de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Janeiro de 1986:
Ana Maria Moreira, escriturária-dactilógrafa de 2.a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão Financeira/Re
gião Militar do Norte progressão a escriturária-dactilógrafa de
1 a classe do mesmo quadro e serviço, desde 5 de Novembro de
1984, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«O» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 58— 2. Série,

de

1] de Março de 1986.)

Por despacho de 30 de Maio de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de fevereiro de 1986:
Maria Albina da Costa Lemos, escriturária-dactilógrafa de 2.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão Fi
nanceira/Região Militar do Norte
progressão a escriturária
-dactilógrafa de 1? classe do mesmo quadro e serviço, desde $
de Novembro de 1984, data a partir da qual tem direito ao ven
cimento da letra «O» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 5$

—

2.’ Série, de 11 de Março de 1986.)

4.’

Série
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Por despacho de 21 de Setembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Janeiro de 1986:
Ana Maria Chora Pereira Valentim Dias, escriturária-dactilógrafa
de 2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Depósito Ge
ral de Material de Transmissões
progressão a escriturária-dac
tilógrafa de l.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 23 de
Agosto de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «Q» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 58— 2.’ Série, de 11 de Março de 1986)

Por despacho de 30 de Maio de 1985, visado pelo Tribunal
de
Contas em 7 de fevereiro de 1986:
Armindo Fernando Pinheiro, barbeiro de 2. classe do
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
a barbeiro de 1 ,a classe do mesmo quadro e serviço,
Maio de 1984, data a partir da qual tem direito ao
da letra «O» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)

Quadro do
progressão
desde 4 de
vencimento

—

(Diário da República n.° 61

—

2.’ Série, de 14 de Março de 1986.)

Por despacho de 30 de Agosto de 1983, visado pelo Tribunal
de
Contas em 7 de Fevereiro de 1986:
Fernando Rodrigues, barbeiro de 2. classe do Quadro
do Pessoal
Civil do Exército/Instituto Superior Militar
progressão a bar
beiro de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 19
de Abril
de 1982, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra
«O» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 61 —2.’ Série, de 14 de Março
de 1986i)

Por despacho de 10 de Setembro de 1985, visado
pelo Tribunal de
Contas em 10 de Fevereiro de 1986:
Corólia Rodrigues Baleia Brites, auxiliar de serviço
de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Inspecção Geral
do Exér
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progressão a auxiliar de serviço de 1 classe do mesmo
cito
quadro e serviço, desde 29 de Setembro de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de venci
mentos.
.

—

(São devidos emolumentos)
(Diário da República n. 61 —2. Série, de 14 de Março de 1986.1

Por despacho de 4 de Julho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Março de 1986:
Rosinda Veríssimo Rosado Mont’Alverne, escriturária-dactilógrafa de
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Chefia do
progressão a escriturária-dactilógrafa
Serviço Geral do Exército
principal do mesmo quadro e serviço, desde 28 de Junho de 1983,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 7O—2. Série, de 25 de Março de 1986.)

Por despacho de 30 de Maio de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Fevereiro de 1986:
Maria Helena Taveira Prazeres, auxiliar de serviço de 2. classe do
pro
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
gressão a auxiliar de serviço de 1 ,a classe do mesmo quadro e
serviço, desde 27 de Outubro de 1982, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 72— 2. Série, de 27 de Março de 1986.)

Por despacho de 30 de Agosto de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de fevereiro de 1986:
Maria Amélia Martins Antunes de Oliveira, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de
progressão a auxiliar de serviço de 1 ,a classe
Artilharia de Costa
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de fevereiro de 1982, data
—

4.’ Série
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a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 72— 2.’ Série, de 27 de Março de 1 986.)

Por despacho de 30 de Agosto de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de fevereiro de 1986:
Alcira Gonçalves da Silva, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Artilharia de Costa
progressão a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 3 de Dezembro de 1981, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 72— 2.’ Série, de 27 de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1985:
Maria Luísa de Sousa Carvalho de Jesus, auxiliar de serviço de 2. clas
se do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regio
nal n.° 2— transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento a letra «T> da tabela de vencimenLs.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 291

—

2.’ Série, de 18 de Dezembro de 1985.7

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Novembro de 1985:
Joaquim Gonçalves Tomé, contrarnestre (construção civil) do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Escola Militar de Electromecânica
transita a encarregado (construção civil) do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «J> da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 7—2.’ Série, de 9 de Janeiro de 1966.)
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Novembro de 1985:
Francisco Tavares Vieira, técnico auxiliar de 3.’ classe (serralharia)
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal
transita a operário de 1 .‘ classe (serralheiro) do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 7

—

2.’ Série, de 9 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 7 de Março de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Novembro de 1985:
Victor Manuel Marta Lopes, operário especial (mecâncio de instru
mentos de precisão) do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/Escola Militar de Electromecânica
transita a operário princi
pal (mecânico de instrumentos de precisão) do mesmo quadro e
serviço, desde 6 de Janeiro de 1982, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «L» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.° 7

—

2.’

Série, de 9

de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Novembro de 1985:
Filipe Nunes da Silva, operário especial (serralharia) do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita
a operário principal (serralharia) do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «L» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 7—2.’

Série, de

9 de

janeiro

de 1986.)

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Novembro de 1985:
Avelino de Sousa Rodrigues, operário especial (serralharia) do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Escola Militar de Electrome
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cânica
transita a operário principal (serralharia) do mesmo
quadro e serviço, desde 27 de Novembro de 1981, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «1» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 7

—

2.’ Série, de 9 de Jan&ro de 19$6.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Novembro de 1985:
José Carrasco da Silva, operário especial (carpinteiro) do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Escola Militar de Electromecânica
transita a operário principal (carpinteiro) do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «L» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.’ 7

—

2.’ Série, de 9 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Novembro de 1985:
António Gameiro Martinho, operário especial (carpinteiro) do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Engenharia
tran
sita a operário principal (carpinteiro) do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «L» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

o.’

7 —2.’ Série, de 9 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Novembro de 1985:
Delfim da Silva Martins, operário especial (construção civil) do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a operário principal (construção civil) do mesmo qua
dro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «L» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.°

7 —2.’ Série, de 9

de Janeiro de

1986.)
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Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Novembro de 1985:
Ercílio Martins Cunha, operário especial (electricista) do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Escola Militar de Electromecânica
transita a operário principal (electricista) do mesmo quadro
e serviço, desde 27 de Novembro de 1981, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «L» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 7

—

2.’ Série, de 9 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Novembro de 1985:
António Rafael Alves, fotógrafo de 1.a classe cio Quadro do Pessoal
transita a fotógrafo
Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 7—2.” Série, de 9 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Novembro de 1985:
António Arez Cabrita, técnico auxiliar de 3.” classe do Quadro do
transita a
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
operário de l.” classe (serralheiro) do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.” 7

—

2.” Série, de 9 de Janeiro dc 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Novembro de 1985:
Fernando Joaquim Nuncs, operário de 2. classe (serralheiro) do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Enge
nharia
transita a operário de 2. classe (serralheiro) do mesmo
—
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quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1981, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «P» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 7

—

2.’

Série, de

9 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Novembro de 1985:
Maria de Lurdes figueiredo, auxiliar de serviço de 2. classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Cavalaria
transita a auxiliar de serviço de 1 «a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 20 de Junho de 1982, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 7— 2. Série. dc 9 dc Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Novembro de 1985:
Maria da Conceição Lucas dos Santos, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Militar de Edu
transita a auxiliar de ser
cação Física, Equitação e Desportos
viço de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Outu
bro de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 7

—

2.’ Série, de 9 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 26 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Novembro de 1985:
Creuza Maria Caetano da Silva, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Arquivo Geral do Exército
transita a auxiliar de serviço de f,a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 17 de Maio de 1981, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos,
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n° 7

—

2.’ Série, dc 9

de Janeiro de

1986.)
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Novembro de 1985:
Joaquina Maria das Dores Nunes, auxiliar de serviço de 2.’ classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Arquivo Geral do Exército
transita a auxiliar de serviço de 1 classe do mesmo quadro
e serviço, desde 17 de Maio de 1981, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 7

—

2. Série, dc 9 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fcvereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 dc Novembro de 1985:
Maria Manuela Simplício de Castro faria Jorge, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Arquivo Geral
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do
do Exército
mesmo quadro e serviço, desde 17 de Maio de 1981, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diano da Repubtica n

7—2

Sene de 9 de Janeiro de 1986)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Novembro de 1985:
Carolina felisbela Machado, auxiliar de serviço de 2? classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Arquivo Geral do Exército
transita a auxiliar de serviço de 1 classe do mesmo quadro
e serviço, desde 17 de Maio de 1981, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
.‘

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 7— 2. Série,

de

9 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Novembro de 1985:
Maria Adelaide Machado Oliveira Ferrão, auxiliar de serviço de
2? classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Arquivo Geral
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do Exército
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 17 de Maio de 1981, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 7—2.’ Série, de 9 de

Janeiro de

1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Novembro de 1985:
Maria Eugénia Palmeiro Faustino, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção da Arma de Cava
lana
transita a auxiliar de serviço de 1.2 classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Janeiro de 1982, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 7 —2.’ Série, de 9 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Novembro de 1985:

Ilda Martins Dias Farinha, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
transita a auxiliar de serviço de 2.2 classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Março de 1980, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.’ 7— 2. Série, de 9 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Novembro de 1985:
Ana Maria Parracho Marques Coré, auxiliar de serviço de 2.2 classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Enge
nharia
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1981, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário cio República n.° 7

—

2. Série, de 9 de Janeiro de 1986.)
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Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Novembro de 1985:
Elisabete dos Santos Simões Fernandes, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática do Ser
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
viço de Material
desde 28 de Janeiro de 1980, data a
e
serviço,
quadro
mesmo
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 7—2.’ Série, de 9

de

Janeiro

de

1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Novembro de 1985:
Berta da Conceição Soares Pereira, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Museu Militar do Porto
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
desde 27 de Fevereiro de 1981, data a partir da qual
serviço,
e
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 7—2.’

Série,

de 9 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Novembro de 1985:
Ludilia Castelo Silvério Esteves, auxiliar de 2.a classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Escola Prática do Serviço de Material
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
desde 28 de laneiro de 1980, data a partir da qual tem
serviço,
e
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 7— 2. Série, de 9 de Janeiro

de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Novembro de 1985:
Maria Helena das Neves Matias Viana, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática do Ser-
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viço de Material
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
mesmo quadro e serviço, desde 30 de Janeiro de 1980, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 7 _2. Série, de 9 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Novembro de 1985:
Gracinda Dias de Freitas, auxiliar de serviço de 2.a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região Militar
do Norte
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 22 de Abril de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 7— 2. Série, de 9 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Novembro de 1985:
Maria Isolina de Macida Alves, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Superior Militar
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Abril de 1985, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 7—2.’ Série, de 9 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Novembro de 1985:
Carlos Manuel Torres Rodrigues, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão finan
ceira/Região Militar do Sul
transita a auxiliar de serviço de
2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Agosto de 1981,
—
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data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 7

—

2.’ Série, dc 9 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1985:
Gracinda Maria Oliveira Jorge Arnaral, auxiliar de serviço de 2.’ classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
Pupilos do Exército
desde 1 de Outubro de 1979, data
serviço,
do mesmo quadro e
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 7— 2. Série, de 9 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Novembro de 1985:
Amaro Carrilho Sapage, contramestre (carpintaria) do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa Margarida
transita a encarregado do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «1» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 9—2.’ Série, de 11 de

Janeiro

de 1986.J

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Novembro de 1985:
José Augusto de Moura, operário especial (carpintaria) do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do
transita a operário principal do mesmo quadro e ser
Exército
viço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

9— 2.’

Série, de

11 de Janeiro

de

1986.)
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Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Novembro de 1985:
João Eugénio Azevedo Ferreira, operário especial (electricidade) do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Campo de Tiro de Alcochete
transita a operário principal do mesmo quadro e serviço, desde
7 de Janeiro de 1982, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «L» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 9—2.” Série, de 11 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Novembro de 1985:
António Manuel Branco Octaviano, operário especial (pintor) do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos
do Exército
transita a operário principal do mesmo quadro e
serviço, desde 28 de Janeiro de 1982, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 9—2.” Série, de 11 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Novembro de 1985:
Afonso Henriques D’Assunção Simões Pinto, operador de cinema de
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior
do Exército
transita a operador de cinema de 1 a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra « L» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 9—2.” Série, de 11 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Novembro de 1985:
Manuel João, operário especial (construção civil) do Quadro do Pes
soal Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa Margarida
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transita a operário principal do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «L» da tabela de vencimentos.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 9

—

2.’

Série,

de 11 de Janeiro de 19$6

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Novembro de 1985:
Francisco Brazuna, operário de 1 •a classe (construção civil) do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas—transita a
operário de 1.’ classe na situação de supranumerário do mesmo
quadro, desde 12 de Março de 1982, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.’ 9—2.’

Série,

de 11 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 2$ de Novembro de 1985:
Silvina de Jesus, cozinheira do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
tran
/Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
sita a cozinheira de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 9—2.’ Série, de 11 de Janeiro de 19$6

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Novembro de 1985:
João Pedro Mendonça Morais, operário de 2.’ classe (mecânico auto)
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Engenha
ria n.° 1
transita a operário de 2. classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «P» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 9—2.’

Série,

de 11 de Janeiro de 1986.
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Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Novembro de 1985:
Joaquim José de Moura Pratas Marques, operário de 2. classe (car
pintaria) do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática
transita a operário de 2. classe na situação de
de Engenharia
supranumerário do mesmo quadro, desde 11 de Janeiro de 1982,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «P» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 9 —2. Série, de 11

de Janeiro de

1986.1

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Novembro de 1985:
,Valdemar de Jesus, motorista do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
transita a motorista de ligei
/Direcção da Arma de Artilharia
2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de
ros
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«Q» da tabela de vencimentos.

)

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

9—2.

Série, de

11

de

Janeiro de 1986.1

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1985:
Luís Mário Pires Novais, vigilante de 2.’ classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exército
transita a vigilante de 1 a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 22 de Novembro de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da leira «Q» da tabela de vencimentos.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 9— 2.’ Série, de 11

de

Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de Novembro de 1985:
lsolete de Jesus Rodrigues Morgado Giro, vigilante de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/ Comissão de Contas e Apu
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transita a vigilante de fa classe
ramento de Responsabilidades
do mesmo quadro e serviço, desde 29 de Agosto de 1981, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «Q» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 9— 2.

Série,

de 11 de Janeiro

de

1986.1

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1985:
Ricardo Fernandes, auxiliar de serviço de 1.a classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Academia Militar transita a auxiliar
classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
de serviço de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

.‘

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

9—2.’ Série, de 11 de Janeiro de 19$61)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1985:
Maria da Costa Soares, auxiliar de serviço de 1 a classe do Quadro do
transita a
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 9—2.’

Série, de

11 de Janeiro de 1986.1

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1985:
Margarida Mesquita de Carvalho Pereira, auxiliar de serviço de
2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Mili
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo quadro
tar
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 9—2.’ Série, de 11 de Janeiro de 1986.)
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Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1985:
Joaquim Moreira, auxiliar de serviço de 2.a classe do Quadro do Pes
soal Civil do Exército/Colégio Militar
transita a auxiliar de
serviço de 1.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 9—2.’ Série, de 11 de Janeiro de 19$6.

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Novembro de 1985:
Natividade Veiga Carapeta, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de Saúde
transita a auxiliar de serviço de 1.’ classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «S> da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário tia República n.° 9— 2.’ Série, de 11 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Novembro de 1985:
Maria dos Anjos Pinto, auxiliar de serviço de 2? classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Artilharia de Lisboa
transita a auxiliar de serviço de 1? classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário tia República n.° 9—2.’ Série, de 11 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Novembro de 1985:
Viriato Jerónimo Braz, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa Margarida
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transita a auxiliar de serviço de L classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)

—

(Diário da República nY 9— 2.’ Série, de 11 de Janeiro de 1986.1)

Por despacho dc 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Novembro de 1985:
Albertina Maria Jorge Salvador, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Artilharia de
Lisboa—transita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 9—2.’ Série, de 11 de Janeiro

de

1986.1

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Novembro de 1985:
Carlos Manuel Pereira dos Santos, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão Finan
transita a auxiliar de serviço
ceira/Região Militar de Lisboa
de la classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento a letra «5»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

9—2.’ Série, de 11

de Janeiro de

2986.1)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Setembro de 1985:
Joaquim Manuel Simões ,auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Centro Militar de Educação física,
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
Equitação e Desportos
do mesmo quadro e serviço, desde 13 de Dezembro de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 9—2.’ Série,

de

11 de Janeiro de 1986.1)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Novembro de 1985:
Maria da Conceição Cigarrilho Salvado Cunha, auxiliar de serviço
de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Lanceiros de Lisboa
transita a auxiliar de serviço de
2. classe do mesmo quadto e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário tia República n.° 9— 2.

Série,

de 11 de Janeiro de 198&9

Por despacho de 23 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de

Contas em 29 de Novembro de 1985:
Cecília dos Reis Barreira, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Artilharia de Lisboa
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 9—2. Série, de 11 de Janeiro de 1986.)

Por despachos de 28 de fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de

Contas em 22 de Novembro de 1985:
João Alves da Natividade Leitão e Sesinando Barreira, motoristas do
Quadro cio Pessoal Civil do Exército! Direcção da Arma de
Engenharia
transitam a motoristas de pesados de 1 •a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, com direito
ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 23— 2. Série, de 28 de Janeiro dc 1986.)

Por despachos de 28 de fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 3 de Dezembro de 1985:
António Maria Aragão e Leonel Lopes, motoristas do Quadro do Pes
soal Civil do Exército/Direcção da Arma de Engenharia e Quartel-
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transitam a motoristas de
-General/Região Militar do Centro
pesados de 1.a e 2.’ classe, respectivamente, do mesmo quadro e
serviços, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual vencem
pela letra «N» o l.° e pela letra «P» o 2.°, da tabela de venci
mentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 23

—

2. Série,

de

28

de Janeiro

de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
Bárbara Francisca Valente Soares Nascimento, escriturária-dactilógrafa
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Princi
pal
transita a escriturária-dactilógrafa principal do mesmo qua
dro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 23

—

2. Série, de 28 de laneiro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Dezembro de 1985:
Cândida Moreira de Abreu Santos, escriturária-dactilógrafa do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria de Chaves
transita a escrituráría-dactilógrafa principal do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

23— 2. Série, de 2$ de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de Contas
em 26 de Novembro de 1985:
Manuel José Neto Godinho, operário de 2.’ classe (carpinteiro) do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Engenha
transita a operário de 2. classe, na situação de supranume
ria
rário ao quadro, desde 28 de Outubro de 1982, data a partir da
—
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qual tem direito ao vencimento da letra «P» da tabela de venci
mentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 23

—

2. Série, de 28 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1985:
Maria Manuela Vicente Dinis Barata, auxiliar de serviço de 2.’ classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
pital
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 29 de Julho de 1980, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Reptíblica

n.

23

—

2. Série, de 28 de

Janeiro de

1986.)

Por despacho de 23 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Dezembro de 1985:
Igeménio Eduardo Gomes Névoa Tadeu, professor provisório do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
transita a
professor adjunto do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Outu
bro de 1984.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

24— 2. Série, de 29 dc Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Novembro de 1985:
Olívia de Barbosa Osório da Mota, segundo-oficial do Quadro do Pes
soal Civil do Exército/Centro de Gestão financeira/Região Mili
tar de Lisboa
transita a segundo-oficial do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «L» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Dicírio da República n.° 24— 2.

Série, de

29 de

Janeiro de

1986.)
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Novembro de 1985:
Manuel Marcelino Nunes, encarregado de biblioteca do Quadro do
transita a técnico
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
2.’ classe, desde
de
biblioteca
o
auxiliar de arquivo, documentaçã e
ao venci
direito
tem
qual
da
partir
data
a
1979,
1 de Julho de
mento da letra «M> da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 24— 2.’ Série, de 29 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Julho de 1985:
César da Conceição Lopes, escriturário-dactilógrafo do Quadro do
transita a escritu
Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
rário-dactilógrafo principal do mesmo quadro e serviço, desde 1
de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 24— 2.’ Série, de 29 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Julho de 1985:
Judite Ana Álvaro Monteiro de Macedo, escriturária-dactilágrafa
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção de Trans
transita a escriturária-dactilógrafa principal do mesmo
portes
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

•fl

24—2.’ Série, de 29 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Julho de 1985:
Abeilardo Artur Afonso, escriturário-dactilógrafo do Quadro do Pes
transita
soal Civil do Exército/Escola Prática de Engenharia
—
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a escriturário-dactilógrafo principal do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 24—2. Série, de 29 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Novembro de 1985:
Ana filomena Victória Sousa e Brito Coelho do Amaral, escriturária
-dactilógrafa do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
transita a escriturária-dactilógrafa de
1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «Q> da
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 24— 2. Série, de 29 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 2 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Setembro de 1985:
Deolinda Ferreira, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro do Pes
soal Civil do Exército/Quartel-General/Região Militar do Centro
transita a auxiliar de serviço de 2.1 classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 24— 2. Série, de 29 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de Contas
em 22 de Novembro de 1985:
Joaquim Vieira Reis, operário especial (electricidade) do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
transita a ope
rário principal na situação de supranumerário ao quadro, desde
12 de Março de 1982, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n, 25— 2. Série, de 30 de Janeiro de 1986.

336

4.’ Série

ORDEM DO EXËRCITO N.’ 4

Por despachos de 28 de Fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 25 de Novembro de 1985:
Eduardo José Salvador da Silva e José Joaquim Mendes Coelho, moto
ristas do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Altos
transitam a moto
Estudos Militares e Instituto Superior Militar
ristas de pesados de 1 a classe do mesmo quadro e serviços, desde
1 de Julho de 1979, com direito a vencimentos da letra «N» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 25— 2.’ Séric, de 30 de Janeiro

de

1986.

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Novembro de 1985:
Augusto Vieira, operário de 2. classe (serralharia) do Quadro do
tran
Pessoal Civil do Exército/Batalhão do Serviço de Material
sita a operário de 2.z classe na situação de supranumerário ao
quadro, desde $ de fevereiro de 1982, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «P» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 25—2? Série, de 30 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Novembro de 1985:
Manuel Ildebrando Rebelo da Silva Pereira, operário de .‘ classe
(pintura) do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de
transita a operário de 1 a classe na situação
Engenharia n.° 1
de supranumerário ao quadro, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «Na da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 25—2? Série, de 30 de Janeiro de 19863

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Outubro de 1985:

Maria Graciete Rosa Monteiro Gonçalves Henrique, terceiro-ofocial
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
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Pessoal/Repartição de Pessoal Civil
transita a terceiro-oficial
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «M» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 52— 2.’ Série, de 4 de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Janeiro de 1986:
Maria Manuela Lopes, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Engenharia
transita
a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 52—2.’ Série, de 4 de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Janeiro de 1986:
José Maria, auxiliar de serviço de 2.a classe do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Batalhão do Serviço de Material
transita a auxiliar
de serviço de 2? classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «1» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 5$— 2.’ Série, de 11 de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 5 de Fevereiro de 1986:
Maria Manuela Santana da Costa, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Distrito de Recrutamento
e Mobilização de Santarém
transita a auxiliar de serviço de
2? classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 58 —2.’ Série, de 11 de Março de 1986.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Janeiro de 1986:
António Marques Freitas da Silva, motorista do Quadro do Pessoal
transita a moto
Civil do Exército/Instituto Superior Militar
a classe do mesmo quadro e serviço, desde
de
1
ligeiros
rista de
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «O» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 59— 2.’ Série, de 12 de Março de 1986.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Janeiro de 1986:
António Joaquim, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do Pes
transita
soal Civil do Exército/Campo de Tiro de Alcochete
a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

59—2.’

Série,

de 12 de Março

de

1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em lO de Fevereiro de 1986:
Adélia Moreira Carvalho Allen, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal
transita
Civil do Exército/Centro de Gestão Financeira/Geral
a terceiro-oficial do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «M» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

61 —2.’ Série, de 14

de

Março de 1986.)

Por despacho de 23 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986:
Ana Bela Pacheco Moreira, enfermeira de 1 a classe do Quadro do
transita
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
—
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a enfermeira de grau 1
3.° escalão do mesmo quadro e serviço,
desde 2 de Novembro de 1984, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «H» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.° 65

—

2.

Série, de

19

de Março de

19$5

Por despacho de 13 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986:
Maria de Lourdes Sarmento da Silva, enfermeira de 1 •a classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a enfermeira especialista, grau 3, do mesmo quadro e
serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «H» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 65— 2. Série, de 19 de Março de 1986

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Fevereiro de 1986:
Dulce de Almeida Acabado Cristóvão, enfermeira subchefe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
tran
sita a enfermeira-chefe, grau 3, do mesmo quadro e serviço, desde
7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «G» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 70—2. Série, de 25 de Março de 1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Fevereiro de 1986:
Maria Fernanda do Rosário Massa Madeira Robalo Nunes, enfermeira
subchefe do Quadro do Pessoal Civil do Exército! Hospital Mili
tar Principal
transita a enfermeira-chefe, grau 3, do mesmo
quadro e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «G» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República ri.0 70— 2.0 Série, de 25 dc Março de 1986.)
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Por despacho de 20 de Fevereiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Fevereiro de 1966:
Maria Ubânia Urbano Marum de Brito Mariano, enfermeira subchefe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Princi
transita a enfermeira-chefe, grau 3, do mesmo quadro e ser
pai
viço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «G» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’

Série, de 25 de Março de 1986.)

Por despacho de 26 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Fevereiro de 1986:
Abílio Dantas Esteves, cozinheiro do Quadro do Pessoal Civil do Exér
transita a cozinheiro de
cito/Escola Militar de Electromecânica
1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 5 de Dezembro de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 70—2. Série, de 25 de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Fevereiro de 1986:
Custódio Perpétuo Ricardo Paulino, cozinheiro do Quadro do Pessoal
transita a
Civil do Exército/Campo de Tiro de Alcochete
cozinheiro de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra ,«N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 70—2. Série, de 25 de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de fevereiro de 1986:
Etelvino da fonseca Rato, cozinheiro do Quadro do Pessoal Civil do
transita a coziExército/Regimento de Cavalaria de Estremoz
—
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nheiro de 1 a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 7O—2. Série, de 25 de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Fevereiro de 1986:
Joaquim Margarido da Cruz, cozinheiro do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Colégio Militar
transita a cozinheiro de 1 a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 7O—2. Série, de 25 de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Fevereiro de 1986:
Manuel Filipe de Matos, cozinheiro do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Agrupamento Base de Santa Margarida
transita a
cozinheiro de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
a letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 70— 2. Série, de 25 de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Fevereiro de 1986:
Samuel José de Sousa, cozinheiro do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
transita
a cozinheiro de 1 classe do mesmo quadro e serviço, desde 1
de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

.

(São devidos emolumentos.)
(Dicírio da República n.° 7O—2. Série, de 25 de Março de 1986.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Fevereiro de 1986:
Adulai Ganó, cozinheiro do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/ Regimento de Comandos transita a cozinheiro de 1 •a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.° 70— 2.’ Série,

de

25 de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Fevereiro de 1986:
Florentino Lavrador Gaspar, cozinheiro do Quadro do Pessoal Civil
transita a cozinheiro de
do Exército/Regimento de Comandos
1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 70—2.’ Série, de 25 de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Fevereiro de 1986:
José Alves Rodrigues da Eufémia, cozinheiro do Quadro do Pessoal
transita a cozinheiro de
Civil do Exército/Colégio Militar
1.a classe na situação de supranumerário ao quadro, desde 15 de
Dezembro de 1979, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 70— 2.’ Série, de 25 de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de f’evereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de Fevereiro de 1986:
José Alves Ferreira, motorista do Quadro do Pessoal Civil do Exér
transita a motorista
cito/Batalhão do Serviço de Transportes
—
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de pesados de 1 a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 70— 2.

Série, de 25 de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de fevereiro de 1986:
José Nunes Dias, motorista do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/Direcção de Transportes
transita a motorista de pesados
de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n. 70— 2. Série, de 25 de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Fevereiro de 1986:
António Pereira Nogueira, empregado de mesa do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Academia Militar transita a empregado de
mesa de 1 •a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«P» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 70—2. Série, de 25 de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de fevereiro de 1986:
Belmira da Silva Brandão, empregada de mesa do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Academia Militar
transita a empregada de
mesa de 1.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «P» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n. 70—2. Série, de 25 de Março

de 1986.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Fevereiro de 1986:
Isidro Henriques Ribeiro, empregado de mesa do Quadro do Pessoal
transita a empregado de
Civil do Exército/Academia Militar
mesa de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«P» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 70—2.’ Série, de 25 de Março de 1986.)

Por despacho de 7 de Outubro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de Fevereiro de 1986:
Rosa Maria, empregada de mesa do Quadro do Pessoal Civil do Exér
transita a empre
cito/Agrupamento Base de Santa Margarida
gada de mesa de 1 .‘ classe na situação de supranumerário ao
quadro, desde 12 de Março de 1980, data a partir a qual tem
direito ao vencimento da letra «P» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.° 70—2.’ Série, de 25 de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Fevereiro de 1986:
JtMia Maria Dias da Silva, escriturária-dactilógrafa do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a
escriturária-dactilógrafa de 1 ,a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «O» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 70— 2.’ Série, de 25 de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Fevereiro de 1986:
Maria Helena Pinto Gomes Gonçalves Capelo e Marchã, escriturária
-dactilógrafa do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Tribunal
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Militar Territorial de Elvas
transita a escriturária-dactilágrafa
de •a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«Q> da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 70

2.

Série,

de 25 de Março de 1986.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Fevereiro de 1986:
Maria Isabel dos Santos Boavida, escriturária-dactilógrafa do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal tran
sita a escriturária-dactilógrafa de 1 a classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «Q» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário cio República n.° 70— 2. Série, de 25 de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Fevereiro de 1986:
Teresa de Jesus dos Santos felicíssimo, escriturária-dactilógrafa do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
—transita a escriturária-dactilógrafa de 1.a classe do mesmo qua
dro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «O» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 70—2. Série, de 25 de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de fevereiro de 1986:
Maria Piedade Esteves Marcelino, auxiliar de serviço de 1 a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo quadro e ser
viço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)

—

(Diário da República n,° 70—2. Série, de 25 de Março de 1986.)
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Fevereiro de 1986:
Aulídia da Conceição Fonseca Miranda, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Mili
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe do
tar Regional n.° 1
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 70— 2. Série, de 25 de Março de 1986,)

Por despacho de 4 de Dezembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de fevereiro de 1986:
Benilde da Conceição Marques, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Comissão de Contas e Apu
transita a auxiliar de serviço de
ramento de Responsabilidades
2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 17 de Janeiro de
1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«1» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 70— 2. Série, de 25 de Março de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Fevereiro de 1986:
José António Bastos Duarte, auxiliar de serviço de 2. classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Centro Militar de Educação
transita a auxiliar de serviço de
Física, Equitação e Desportos
2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 7 de Fevereiro de
1980, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 70—2. Série, de 25 de Março de 1986.)
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Fevereiro de 1986:
Maria Alzira Pereira de Araujo, auxiliar de serviço de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção da Arma de Infan
taria
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo qua
dro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.’ 70— 2. Série, de 25 de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de fevereiro de 1986:
Maria Albertina Pereira da Silva Costa, auxiliar de serviço de 2.’ classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 70—2. Série, de 25 de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de fevereiro de 1986:
Maria da Conceição Paredes Sanches Teixeira, auxiliar de serviço de
2.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Mili
tar Regional n.° 1
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 70— 2.’ Série, de 25 de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Fevereiro de 1986:
Olivia de Lurdes Fernandes, auxiliar de serviço de 2.a classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n.° 1
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transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direíto ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)

—

(Diário da República

n.° 70— 2.’ Série, de 25 de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de fevereiro de 1986:
Maria Natália Resende Teixeira, auxiliar de serviço de 2.’ classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
n.° 1
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 70— 2.’ Série, de 25 de Março de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de fevereiro de 1986:
Silvina figueiredo da Silva Pires, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Comissão de Contas e Apu
transita a auxiliar de serviço de
ramento de Responsabilidades
2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 12 de Novembro
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário cio República o.’ 70—2.’ Série, de 25 de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Fevereiro de 1986:
Maria Madalena da Conceição Patrício Teixeira, auxiliar de serviço
de 2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
transita a auxiliar de serviço de
de Lanceiros de Lisboa
2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
—
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data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 7O—2. Série, de 25 de Março de 1986.)

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de fevereiro de 1985:
António Augusto da Costa Veira Pinto, encarregado de depósito do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Campo de Tiro de Alcochete
transita a fiel principal do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 72— 2. Série, de 27 de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de fevereiro de 1985:
Horácio dos Reis Romão, encarregado de depósito do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Academia Militar transita a fiel prin
cipal do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir a qual tem direito ao vencimento da letra «L» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 72—2. Série, de 27 de Março de 1986.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Fevereiro de 1986:
Isabel Maria Mendes da Silva, monitora de internato do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
transita a moni
tora de internato na situação de supranumerário do mesmo qua
dro, desde 11 de Abril de 1983, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «M» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da Rc’pública n.° 72— 2. Série, de 27 de Março de 1986.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Fevereiro de 1986:
Lurdes Robalo Ribeiro Moiteiro, monitora de internato do Quadro do
transita a moni
Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
e
quadro
serviço, desde
mesmo
do
classe
2.’
tora de internato de
27 de Março de 1980, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «M» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 72— 2.

Série,

de 27 de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Fevereiro de 1986:
Rosa Maria dos Santos Claudino, monitora de internato do Quadro do
transita a mo
Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
nitora de internato de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Maio de 1982, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «M» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

72—2.° Série, de 27 de Março

de

1986.)

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Fevereiro de 1986:
Ramiro Nogueira, operário de l.’ classe do Quadro do Pessoal Civil
transita a operário
do Exército/Hospital Militar Regional n.° 2
de 1 a classe na situação de supranumerário do mesmo quadro,
desde 25 de Março de 1982, data a partir da qual tem direitoib
vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 72—2. Série, de 27 de Março de 1986.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Fevereiro de 1986:
Carlos Alberto Lopes, encarregado de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas
transita a encarregado de serviço de 1.a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «P» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 72—2. Série, de 27 de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Fevereiro de 1986:
Vasco de Andrade, motorista do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
/ Instituto de Odivelas transita a motorista de pesados de
2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «P»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 72—2. Série, de 27 de Março de 1986.)

Por despacho de 2 de Dezembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Fevereiro de 1986:
José Ramos Ferreira, motorista do Quadro do Pessoal Civil do Exér
cito/Colégio Militar
transita a motorista de pesados de 2. classe
do mesmo quadro e serviço, desde 14 de Fevereiro de 1980, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «P» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 72— 2. Série, de 27 de Março de 1986.)
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IV

—

4.’ Série

DIVERSOS

Por despacho de 23 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
contas em 3 de Dezembro de 1985:
Manuel Pereira Gonçalves, professor efectivo do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exército e do
ingressa na fase 3 do esca
ensino preparatório e secundário
lão III, desde 24 de Março de 1982, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «G» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.° 4—2.’ Série, de 4 de Janeiro de I986.

Por despacho de 4 de Julho de 1985, visado pelo Tribunal de Contas
em 3 de Dezembro de 1985:
José Manuel Pessoa Milhano, professor efectivo do ensino secundário
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
ingressa na fase 3 do escalão 1, desde
Pupilos do Exército
1983.
de
Outubro
31 de
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúblicu n.° 23— 2.’ Série, de 28 de Janeiro de 1986.)

V

—

PENSÕES DE APOSENTAÇÃO

De conformidade com o artigo 100.0 do Decreto-Lei n.° 498/72, de
9 de Dezembro (Estatuto da Aposentação), se publica que os
subscritores e ex-subscritores a seguir designados passam a ser
pagos das suas pensões pela Caixa Geral de Aposentações, a
partir do dia 1 de Abril de 1986:
Por despacho de 13 de Março da Caixa Geral de Depósitos, Crédito
e Previdência:
Fernando Rodrigues de Almeida, encarregado de serviço de 2.a classe
do Colégio Militar— 31100$00.
Francisco Baltazar Firmino, 3.° oficial do Instituto Militar dos Ptipilos
36 500$00.
do Exército
—
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Maria Gertrudes Pedro, auxiliar de serviço de 1.a classe da Escola
de Sargentos do Exército, Caldas da Rainha —21 661$00.
Maria Isabel Morgado, auxiliar de serviço de 1.a classe da Escola
de
Sargentos do Exército, Caldas da Rainha
25 955$00.
—

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge cio Costci Salazar Braga, general
Está conforme:

O Ajudante-General

José Fernando Lopes Gomes Marques, general

t

4;

b e3iiU

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO
4
SÉRIE

EXÉRCITO

N. 5/1 DE MAIO DE 1986
Publica-se ao Exército o seguinte:

1— JUSTIÇA E DISCIPLINA

Condecorações:
Direcção do Serviço de Justïça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Por portaria de 25 de Março de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com
a
medalha de prata de serviços distintos o médico civil contra
tado (91013478) Ãngelo Couto Soares, nos termos dos arti
gos 21.° e 30Y com referência ao n.° 3 do artigo 67.°, todos
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemora
tivas das forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971.

Por portaria de 25 de Março de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com
a
medalha de 3. classe de D. Afonso Henriques
Patrono do
Exército, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 1.0
e 4.°
do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, a enfermeira
de a classe (90105611) Maria Adozinda Pinto da Silva.
—
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Louvores:
Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Repartição de Justiça e Disciplina
Por portaria de 25 de Março de 1986:
o médico civil
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército louvar
forma verda
,
pela
Soares
Conto
contratado (91013478) Ãngelo
tem vindo a
anos,
25
de
mais
há
como,
te
deiramente brilhan
do Hospital
dia
Ortope
de
o
Serviç
o
olver
desenv
a
e
dirigir
Militar Regional n.° 1.
tos
Exigente, porque cumpridor, em relação aos médicos e sargen
é
que
o
Serviç
um
zou
organi
,
ordens
suas
as
sob
eiros
enferm
al;
Hospit
do
ivos
dos mais solicitados, prestigiados e produt
dado o grande volume de acidentados ou doentes das mais varia
das patologias traumáticas ou ortopédicas que a ele recorrem,
a introdução das mais recentes técnicas cirúrgicas, os resultados
obtidos e a reconhecida competência, mesmo a nível interna
cional, do dr. Ãngelo Soares, obteve recentemente, da Ordem
dos Médicos e da Comissão Nacional de Internato da Direcção
al
Geral dos Recursos Humanos, para o Hospital Militar Region
to
interna
de
meses
24
para
dade
idonei
to
de
ecimen
n.° 1, o reconh
ou estágio da especialidade.
do
No Serviço que dirige, o dr. Ângelo Soares sempre tem orienta
ão
prestaç
na
es
militar
aos
relação
em
o trabalho no sentido de,
recupe
sua
e
da
ibildad
imposs
na
tório,
obriga
militar
do serviço
o
ração para a Instituição, conseguir a cura com um mínim de
socie
na
ção
integra
sua
ir
a
incapacidade, de modo a permit
se
dade, o que é, indubitavelmente, de incontestável interes
nacional.

No campo da divulgação científica tem-se notabilizado este
do
clínico distinto na organização das Jornadas Ortopédicas

Hospital Militar Regional n.° 1, de que prepara para breve a
quinta edição, as quais têm obtido assinalável êxito, não só

pela diversidade, qualidade e actualidade dos temas escolhidos,
mas também pela elevada craveira dos especialistas nacionais
e estrangeiros nelas intervenientes.
Salienta-se, ainda, a colaboração prestimosa e inestimável no
planeamento das obras de remodelação do seu Serviço, em
fase de acabamento, que irão, pela grande funcionalidade de
que se revestem, contribuir para uma ainda melhor eficiência
da assistência hospitalar.
A sua longa e frutífera experiência clínica e inserção plena
mente conseguida no meio militar têm-lhe permitido prestar
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ao Hospital Militar Regional n.° 1 serviços que muito o pres
tigiam e grangeado honra e lustre para o Exército, pelo que e
muito justamente devem ser reconhecidos e classificados como
extraordinários, relevantes e distintos.
Por portaria de 25 de Março de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército louvar a enfermeira
de l.a classe (90105611) Maria Adozinda Pinto da Silva, pelo
modo verdadeiramente exemplar como, há quase 36 anos, vem
desempenhando as suas funções no Hospital Militar Regio
nal n.° 1.

Responsável, durante mais de 15 anos, ora pela Enfermaria de
Oficiais, ora pela de Sargentos, quando não simultaneamente
por ambas, acumulando ainda com a Consulta Externa de
Medicina e a prestação de cuidados de enfermagem, nomeada
mente a doentes internados, sempre com a maior eficiência,
teve a seu cargo também toda a tarefa administrativa, que logrou
cumprir tão bem como o melhor dos graduados.
Quando da criação do Pavilhão da Família Militar assumiu aí a
chefia da enfermagem, continuando a arcar também com as
responsabilidades administrativas com idêntica eficácia, até que
sérios problemas de saúde, porventura advenientes da muita
dedicação prestada ao serviço, conduziram à sua colocação
na Consulta Externa de Medicina, acumulando posteriormente
com as de Pediatria e Neurologia, situação em que se tem man
tido nos últimos 8 anos, continuando nestas funções a substituir
plenamente a actuação de um graduado.
Qualquer que fosse o seu local de trabalho soube sempre a
enfermeira Adozinda impor-se naturalmente a subordinados civis
ou militares, mantendo sempre a maior disciplina sem que, para
tal, carecesse de usar qualquer autoritarismo.
Enfermeira muito competente, bondosa de seu natural, extre
mamente dedicada e carinhosa no tratamento dos doentes,
facilmente conquistou a estima e gratidão destes, o respeito e
admiração dos subordinados e a amizade e confiança dos
seus chefes.
De muito sólida formação moral, conhecedora das misérias huma
nas, inabalável nas suas convicções, mas tolerante com os
outros, procurou sempre com o seu exemplo, compreensão e
bons conselhos conduzir ao bom caminho os transviados.
Mercê das suas invulgares qualidades humanas, extrema boa
vontade e excepcional capacidade de adaptação, conseguiu a
enfermeira Adozinda Pinto da Silva integrar-se perfeitamente no
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meio milhar hospitalar, que sempre serviu com a máxima dedi
cação, dignificando-o e prestigiando a Região Militar do Norte
e o Exército Português.
Por portaria de 22 de Abril de 1986:
o operário
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército louvar
io Correia
Antón
sco
Franci
711)
qualificado (serralharia) (92510
a
como, há
perfeit
e
te
eficien
nte
altame
forma
Raimundo, pela
s da sua
funçõe
as
cerca de 20 anos, tem vindo a desempenhar
.
especialidade no Museus Militar
Operário de serralharia competentíssimo, adaptando-se ao cum
primento de qualquer missão dentro da sua especialidade, quer
de
ela se trate de trabalhos de maior delicadeza, quer se trate
,
uma
uração
config
e
peso
porte,
seu
pelo
tarefas que exigem,
energia física considerável.
De realçar a forma dinâmica e a demonstração de profundos
conhecimentos, na execução de mais de oito portões em ferro
maciço, alguns deles altamente trabalhados que muito valorizam
as salas do Museu onde foram colocados, devendo mencionar-se
ainda que o facto de serem construídos por si e nas oficinas do
Museu se traduziu numa economia de muitas centenas de
milhares de escudos.
Possuidor dum espírito de iniciativa e desembaraço notáveis,
bem patentes na colaboração por si prestada quando da imple
mentação do Museu Militar de Bragança.
Na exposição da Artilharia Histórica Portuguesa os trabalhos
apoios para canhões, réplicas de granadas
por si executados
muito contri
e artefactos de tiro, reparos de bocas de fogo
buíram, pela sua perfeição e verdade histórica, para o êxito
obtido.
Duma moral sã, duma lealdade comprovada e de uma dedicação
pelo serviço irrepreensível, deve ser considerado como exemplar.
Por todas as razões apontadas, cumulativamente com uma
sensatez total e uma educação desciplinada, embora não servil,
levam a classificar o funcionário Raimundo como elemento de
muito mérito pessoal e profissional, e digno da distinção deste
público louvor.
—

—

Por portaria de 22 de Abril de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército louvar o escriturário
-dactilógrafo principal (91044773) Victor Manuel Vieira Mar-
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tins, pelos bons serviços prestados no Museu Militar onde se
encontra colocado há cerca de 6 anos.
Por carência de oficiais, assumiu a responsabilidade total da
Secção do Património onde, mercê das suas notáveis quali
dades de método, organização e total devoção pelo serviço,
manteve e melhorou o controle do vastíssimo e extraordinaria
mente rico acervo daquele estabelecimento.
A ânsia de saber levou-o a oferecer-se, em acumulação com as
suas funções, para a frequência do Curso de Especialistas de
Armamento com Interesse Museológico o qual terminou com
pleno aproveitamento, resultando daí o maior interesse para o
Museu uma vez que, com a vasta gama de conhecimentos obti
dos, melhorou ainda a actuação já por si desenvolvida, tornan
do-se num precioso e indispensável colaborador técnico da
Direcção.
Nos últimos trabalhos de reorganização de algumas exposições
de carácter permanente e na implementação da nova Exposição
de Artilharia Histórica Portuguesa, o estcriturário-dactilógrafo
Vieira Martins foi um muito valioso auxiliar que se dedicou
devotadamente a estes trabalhos, não olhando nem a horas nem
a domingos ou feriados.
De uma lealdade irrepreensível e de uma noção do cumprimento
do dever muito acima da média, razão por que pode desempe
nhar a pleno contento funções que ultrapassam em muito as
obrigações da sua categoria hierárquica, é de inteira justiça
classificar o funcionário Vieira Martins como possuidor de
muito mérito, como exemplar e digno deste público louvor.

11—ADMISSÕES
Por despacho de 1 de Junho de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Março de 1986:
Ricardo fernandes, auxiliar de serviço de fa classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Academia Militar nomeado proviso
riamente encaregado de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 79— 2.’ Série, de 5 de Abril de 1986.)
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Por despacho de 8 de fevereiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Março de 1986:
Maria dos Anjos Rosa Carvalho Correia, contratada por um ano,
como enfermeira de grau 1, escalão 1, para o Hospital Militar
Principal.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

82—2.’ Série, de 9 de Abril de 1986.)

Por despacho de 8 de fevereiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Março de 1986:
José Manuel dos Santos Marques, contratado por um ano, como
técnico auxiliar de 2. classe para o Hospital Militar Principal.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 93 —2.’ Série, de 22 de Abril de 1986.)

Por despacho de 25 de Março de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Março de 1986:
contratada por um ano,
Maria de Fátima de Sousa e Silva Vigário
como preparador de laboratório de 2.’ classe para o Insti
tuto de Odivelas.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 93— 2.’ Série, de 22 de Abril de 1986.)

Por despacho de 4 de Julho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Março de 1986:
contratada por um ano,
Ana Maria Belioti Trombeta fernandes
como técnica auxiliar de 2. classe (fisioterapia) para o Hos
pital Militar Regional n.° 1.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 93—2.’ Série, de 22 de Abril de 1986.)
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Por despacho de 24 de Junho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Março de 1986:
Zélia Maria Lopes Dias, contratada por um ano, como auxiliar de
serviço de 2. classe para o Hospital Militar Regional n.° 3.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 93— 2.’ Série, de 22 de Abril de 1986.)

Por despacho de 15 de Janeiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Março de 1986:
Luís António Aires de Barros, professor catedrático do Instituto
Superior Técnico, em comissão de serviço no Laboratório Nacio
nal de Engenharia e Tecnologia Industrial, como director-geral
contratado como professor catedrático da Academia Militar,
no regime de tempo parcial (50%) com o vencimento corres
pondente a coronel.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 93

—

2.’ Série, de 22 de Abril de 1986.)

Por despacho de 31 de Julho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Março de 1986:
António Júlio Helena
prorrogado o contrato de direito público
como preparador de laboratório para a Academia Militar. Vence
2/3 do vencimento da letra «M», da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 96—2.’ Série, de 26 de Abril de 1986.)

III

—

MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Por despacho de 6 de Fevereiro de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Fevereiro de 1986:
Maria Manuela Fernandes de Abreu, nomeada provisoriamente fiel
de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
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renunciou à investi
do Serviço de Informática do Exército
dura no referido cargo, nos termos do artigo 1 3.° do Decreto-Lei
n.° 380/82, de 15 de Setembro.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúbtíca

n.°

77— 2.’ Série, de 3 de Abril de 198&9

Por despacho de 21 de Fevereiro de 1986, anotado pelo Tribunal
de Contas em 4 de Março de 1986:

Álvaro Martins, motorista de pesados de 2.L classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Batalhão do Serviço de Transportes
exonerado do referido cargo, a seu pedido, a partir de 3
de Fevereiro.
—

(Diário da República n.° 77—2.’ Série, de 3 de Abril de 1986.)

Por despacho de 23 de Janeiro de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Fevereiro de 1986:
Madalena Guerreiro de Almeida Soares, escriturária-dactilógrafa
principal do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Finan
exonerada, a seu pedido, desde 29 de
ceiro do Exército
Janeiro de 1986.
—

(Diário da República n.° 79—2.’ Série, de 5 de Abril de 1986.)

Por despachos de 3 de Março de 1986, anotados pelo Tribunal de
Contas eb 7 de Março de 1986:
Joaquim Plácido Silveira Lopes e Manuel Marcelino Rosende Alfredo,
fiéis de 2. classe do Quadro de Pessoal Civil do Exército/Depó
exonerados, a seu pedido, a partir
sito de Material de Guerra
de 3 de Março de 1986:
—

(Diário da República a.° 96— 2.’ Série, de 26 de Abril de 1986.)

Por despacho de 24 de Fevereiro de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Março de 1986:
Amélia Cal Vaz Soares Baptista, médica civil contratada do Hospital
rescindido o contrato, a seu pedido, a
Militar Principal
partir de 1 de Fevereiro de 1986:
—

(Diário da República n.° 96— 2.’ Série, de 26 de Abril de 1986.)
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Por despacho de 10 de Março de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 21 de Março de 1986:
Augusto Simões, médico contratado além do quadro do Hospital
Militar Principal—rescindido o contrato, a seu pedido, desde
13 de Fevereiro de 1986.
(Diário da República n,° 96

IV

—

—

2. Série, de 26 de Abril de 1986.)

PROMOÇÕES

Por despacho de 23 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Março de 1986:
António da Silva Carvalho, técnico auxiliar de armarias e restauro
de 2.’ classe do grupo armarias e restauro do Quadro do Pes
soal Civil de Exército/Museu Militar do Porto promovido
a técnico auxiliar de armarias e restauro de 1 a classe do
mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 96—2. Série, de 26 de Abril de 1986.)

Por despacho de 30 de Agosto de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de fevereiro de 1986:
Maria Madalena Duarte Nogueira, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Artilharia
de Costa
progressão a auxiliar de serviço de 1 a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 3 de Dezembro de 1981, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 72— 2. Série, de 27 de Março de 1986i

Por despacho de 4 de Abril de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Março de 1986:
Elisa Maria Ferrão Evangelista Pinheiro Pio, cscriturgria-dactiló
grafa de 1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
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/Chefia do Serviço Geral do Exército progressão a escriturúria
-dactilógraf a principal do mesmo quadro e serviço, desde 1$
de Fevereiro de 1983, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.° 76

—

2.’ Série, de 2 de Abril de 1986.)

Por despacho de 4 de Abril de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Março de 1986:
Maria Teresa Soares Afonso da Gama, escriturária-dactilógrafa de
l. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Chefia do
Serviço Geral do Exército

—

progressão a escriturária-dactiló

grafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 23 de Maio
de 1982, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 76—2.’ Série, de 2 de Abril de 1986.)

Por despacho de 23 de Setembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Fevereiro de 1986:
Maria Amélia Saraiva, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Conselho Superior de Disciplina
progressão a auxiliar de serviço de 1.’ classe do
do Exército
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Junho de 1982, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 77

—

2. Série, de 3 de Abril de 1986.)

Por despacho de 13 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Março de 1986:
l. classe
Maria Arlete da Costa Marques, escriturária-dactilógrafa de

do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão de Caçadores
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do mesmo
n.° 5
—
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quadro e serviço, desde 19 de Novembro de 1981, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra ccN» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 77—2.’ Série, de 3 de Abril de 1986.i

Por despacho de 11 de Julho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Março de 1986:
Júlia de Jesus Rodrigues de Carvalho e Neto, escriturária-dactiló
grafa de 1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/Estado-Maior do Exército
progressão a escriturária-dactiló
grafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 3 de Junho
de 1984, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 79—2.’ Série, de 5 de Abril de 1986.)

Por despacho de 13 de Novembro de 1985, visada pelo Tribunal de
Contas em 17 de Março de 1986:
Maria Manuela de Carvalho Alegria Rangel Pamplona, escriturária-dac
tilógrafa de 1 •a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/Repartição de Sargentos/Direcção do Serviço de Pessoal pro
gressão a escriturária-dactilógrafa principal do mesmo quadro
e serviço, desde 12 de Outubro de 1983, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 82— 2.’ Série, de 9 de Abril

de 1986.1

Por despacho de 4 de Junho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Março de 1986:
Maria da Graça Nogueira Lucas Covão Vicente Barroso, escriturária
-dactilógrafa de 1.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exér
cito/Regimento de Infantaria de Abrantes
progressão a escri
turária-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde
—
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21 de Novembro de 1982, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 94— 2.’ Série, de 23 de Abril de 1986.0

Por despacho de 23 de Agosto de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Março de 1986:
Mário Carlos de Azevedo Xavier, escriturário-dactilógrafo de 1 •a
classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de Estudos
Psicotécnicos do Exército progressão a escriturário-dactilógrafo
principal do mesmo quadro e serviço, desde 30 de Outubro de
1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 94— 2.’ Série, de 23 de Abril de 1986.)

Por despacho de 30 de Agosto de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Março de 1986:
Maria Adelaide de Almeida Chapado e Oliveira Pessoa, escriturária
-dactilógrafa de 1 •a classe do Quadro do Pessoal Civil do
pro
Exército/Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército
gressão a escriturária-dactilógraf a principal do mesmo quadro e
serviço, desde 21 de Junho de 1983, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 94—2.’ Série, de 23 de Abril de 1986.0

Por despacho de 30 de Agosto de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Março de 1986:
Ilda Maria de Jesus Caixas Esteves, escriturária-dactilógrafa de 1?
classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do
do Exército
mesmo quadro e serviço, desde 16 de Janeiro de 1982, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 94— 2.’ Série, de 23 de Abril de 1986.0
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Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Março de 1986:
Maria Helena Pimenta Gonçalves Semedo Ferreira, escriturária-dac
tilágrafa de 1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/Estado-Maior do Exército
progressão a escriturária-dactilágrafa
principal do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Abril de 1981,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 94—2.’ Série, de 23 de Abril de 1986!)

Por despacho de 10 de Setembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Março de 1986:
Carolina da Cruz firmino Rosário, escriturária-dactilágrafa de 1 a
classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática
de Administração Militar progressão a escriturária-dactilógrafa
principal do mesmo quadro e serviço, desde 29 de Dezembro de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 96— 2. Série, de 26 de Abril de 1986.)

Por despacho de 1 de Julho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de Março de 1986:
Ilda Maria Pereira Ferreira, escriturária-dactilógrafa de 1 •a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Altos Estudos
Militares
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do
mesmo quadro e serviço, desde 30 de Setembro de 1984, data
a partir do qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 96—2.’ Série, de 26 de Abril de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Fevereiro de 1986:
Manuel de Oliveira Caiado, fiel de depósito do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa Margarida
tran
—
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síta a fiel de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento

da letra «Q» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 72— 2. Série, de 27 de Março de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Março de 1986:

Manuel José Gonçalves, chefe de cozinha do Quadro do Pessoal Civil
transita a cozinheiro
do Exército/Escola Prática de Engenharia
chefe do mesmo quadro e serviço, desde 23 de Dezembro de
1980, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diária da República n. 75

—

2. Série, de 1 de Abril de 1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Março de 1986:
Maria Augusta dos Santos Diegues, enfermeira de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de Doenças

transita a enfermeira grau 1, 2.° escalão,
Infecto-Contagiosas
do mesmo quadro e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «1» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diária cio República a.’ 77— 2. Série, de 3 de Abril de l986

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986:
Maria Alice Cardoso de Castro Monteiro, enfermeira subchefe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional
a.° 1
transita a enfermeira chefe, grau 3, do mesmo quadro
—
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e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «G» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° $4—2. Série, de li de Abril de 1986,)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986:
Rosa Augusta Guimarães, enfermeira subchefe do Quadro do Pessoal
transita a
Civil do Exército/Hospital Militar Regional n.° 1
desde
serviço,
e
quadro
mesmo
3,
do
chefe,
grau
enfermeira
7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «G» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 84— 2. Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986:
Maria Adosinda Pinto da Silva, enfermeira de 1 •a classe do Quadro do
tran
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n.° 1
sita a enfermeira grau 1, 3.° escalão, do mesmo quadro e ser
viço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «H» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° $4— 2. Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Março de 1986:

João da Conceição Ferreira, mestre do Quadro do Pessoal Civil do
transita a
Exército/Agrupamento Base de Santa Margarida
encarregado geral (electricidade) supranumerário, do mesmo
quadro, desde 31 de Outubro de 1981, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 84—2.’ Série, de 11 de Abril de 1986.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Março de 1986:
Maria Fernanda Silva Santos Taquelim Lima Cascada, primeiro-oficial do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Repartição de
Pessoal Civil/Direcção do Serviço de Pessoal
transita a pri
meiro-oficial do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«J» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 84

—

2.’

Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Março de 1986:
Fernanda Gonçalves dos Santos Ferreira da Maia, primeiro-oficial
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Militar de Elec
tromecânica
transita a primeiro-oficial do mesmo quadro e
serviço, desde 23 de Jtilho de 1982, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 84— 2.’ Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Março de 1986:
Jacinto Mestre, operário especial do Quadro do Pessoal Civil do
tran
Exército/Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas
sita a operário principal do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 84—2.’ Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Março de 1986:
José Manuel Marques, chefe de cozinha do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Agrupamento Base Santa Margarida
transita a
cozinheiro chefe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
—
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de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«L» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

84— 2. Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 3 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Março de 1986:
António Manuel Gaspar Violante Nobre, operador de cinema de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior
do Exército
transita a operador de cinema de 2. classe do
mesmo quadro e serviço, desde 25 de Março de 1982, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «M» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 84—2. Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 3 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Março de 1986:
José Andrade Lobo, operador de cinema de 2 •a classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
transita
a operador de cinema de 2. classe do mesmo quadro e serviço,
desde 15 de Março de 1982, data a partir a qual tem direito ao
vencimento da letra «M» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 84—2. Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 3 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Março de 1986:
Luís Cândido Álvares Soares de Moura, fotógrafo de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exér
cito
transita a fotógrafo de 2. classe do mesmo quadro e
serviço, desde 15 de Março de 1982, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «M» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 84—2. Série, de 11 de Abril de 1986.)
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Por despacho de 3 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Março de 1986:
Luís Eduardo Bernardes Relvas, operador de cinema de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exér
transita a operador de cinema de 2. classe do mesmo
cito
quadro e serviço, desde 25 de Março de 1982, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «M» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° $4—2. Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 3 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Março de 1986:
Manuel Tavares Tomás, operador de cinema de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército tran
sita a operador de cinema de 2. classe do mesmo quadro e ser
viço, desde 15 de Março de 1982, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «M» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 84—2. Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 3 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Março de 1986:
Maria de Fátima Antunes Alves da Luz, fotógrafo de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
—transita a fotógrafo de 2. classe do mesmo quadro e serviço,
desde 25 de Março de 1982, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «M» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 84— 2. Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 3 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Março de 1986:
Oscar Gonçalo Rodrigues Madeira, operador de cinema de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exér
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cito
transita a operador de cinema de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 15 de Março de 1982, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «M» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da Repúbtica n.° 84 —2.’ Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de

Contas em 12 de Março de 1986:
Luís Maria Machado, cozinheiro do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Escola Militar de Electromecânica
transita a cozi
nheiro de 1? classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 84—2.’ Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986:
Maria do Livramento Barbosa Vieira, escriturária-dactilógrafa do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão Finan
ceira/Região Militar do Centro
transita a escriturária-dactiló
grafa de 1 a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«Q» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 84— 2.’ Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Março de 1986:
Alexandrina da Costa Ferreira, auxiliar de serviço de 2.” classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar transita
a operadora de lavandaria de 3.a classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «R» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República a.’ 84—2.’ Série, de 11 de Abril de 1986.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986:
Ana Maria Marcelo Ribeirinho da Silva, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
•a
transita a operadora de levandaria de 3 classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «R» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 84— 2. Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Março de 1986:
Maria Emília Botelho de Andrade, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar transita
a operadora de lavandaria de 3. classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «R» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 84— 2. Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Março de 1986:
Maria Madalena Pereira Conde Violante, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
transita a operadora de lavandaria de 3. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «R» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúbtica n.° 84—2. Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Março de 1986:
Jtllia dos Reis Oliveira, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro
transita a operado Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
—
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dora de lavandaria de 3a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «R» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 84—2.’ Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de

Contas em 7 de Março de 1986:
Teodora Guiomar Grazina Fernandes, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar transita
a operadora de lavandaria de 3a classe do mesmo quadro e ser
viço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «R» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 84— 2.’ Série, de 11 de Abril de Ig86.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Março de 1986:
Célia Maria Lopes de Almeida, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
—transita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 84—2.’ Série, de ti de Abril de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Março de 1986:

Maria da Nazaré Damásio, auxiliar de serviço de 2.a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
transita
—

a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 84— 2.’ Série, de 11 de Abril de 1986.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986:
Ilda de Lurdes da Glória Raposo, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Lanceiros de
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo
Lisboa
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 84— 2.’ Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de

Contas em 10 de Março de 1986:
Maria de Lourdes Fradique Rocha, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Artilharia de
Lisboa
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 84— 2.’ Série, de II de Abril de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986:
Ana Dias Henriques, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do
tran
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n.° 1
sita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro e ser
—

viço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito

ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 84— 2.’ Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986:
António Pereira, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do Pes
soai Civil do Exército/Escola Prática de Engenharia transita
—
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a auxiliar de serviço de 2.’ classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 84— 2.’ Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986:
Arlete Machado dos Santos, auxiliar de serviço de 2. classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região Militar
de Lisboa
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 84—2.’ Série, de II de Abril de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Março de 1986:
Maria Adelaide de Jesus Rodrigues Prates, auxiliar de serviço de
2.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Dire
cção da
Arma de Transmissões
transita a auxiliar de serviço de
2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República a.’ 84—2.’ Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986:
Maria Áurea Azevedo Teixeira, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional
n.° 1
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 84— 2.’ Série, de 11 de Abril de 1986.)
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986:
Maria Celeste Martins da Luz Teixeira, auxiliar de serviço de 2 classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regio
transita a auxilar de serviço de 2. classe do mesmo
nal n.° 1
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
.

—

(Diário da República n.° 84— 2.’ Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986:
Maria da Conceição Neves fragoso, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão do Serviço
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
Geral do Exército
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° $4— 2. Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986:
Maria Emília do Carmo Vicente Lagartinho, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-Gene
ral/Região Militar de Lisboa transita a auxiliar de serviço de
2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 26 de Janeiro
de 1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 84—2.” Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986:
Maria de Fátima Nunes Estevinha, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exér
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cito
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo qua
dro e serviço, desde 18 de Dezembro de 1980, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de venci
mentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.° 84—2.’ Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986:
Maria da Graça do Rosário Dias, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/l.° Tribunal Territorial de
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
Lisboa
quadro e serviço, desde 17 de Novembro de 1980, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 84— 2.’ Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986:
Maria da Graça Sousa Correia, auxiliar de serviço de 2.’ classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 84—2.’ Série, de li de Abril de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986:
Maria Irene, auxiliar de serviço de 2? classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Direcção da Arma de Transmissões
transita
a auxiliar de serviço de 2? classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 84 —2.’ Série, de 11 de Abril de 1986.)
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986;
Maria Margarida da Silva Coelho Santos, auxiliar de serviço de
2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Mili
tar Regional n.° 1
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 84— 2. Série, de li de Abril de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986;
Maria Sérvulo Ramos, auxiliar de serviço de 2.a classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região Militar de Lis
boa
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe do mesmo qua
dro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° $4— 2. Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1964, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986;
Nascimenta de Jesus Mendes Mestre, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região
Militar de Lisboa
transita a auxiliar de 2.’ classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 84—2. Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986:
Ricardina da Silva Saraiva, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região Militar de
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Lisboa
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 84—2. Série, de 11 de Abril de 19$6.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986:
Rosa Augusta da Silva, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n? 1
transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 84—2.’ Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1966:
Silvana do Carmo Correia de Magalhães, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Mili
tar Regional n.° 1
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° $4— 2.’ Série, de 11 de Abril de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986:
Teresa da Conceição Ribeiro Veloso Ferreira, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Mili
tar Regional n.° 1
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 84

—

2. Série, de 11 de Abril de 1986.)
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Por despacho de 13 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Março de 1986:
Joséfa de Jesus Videira Gonçalves, enfermeira de 2.a classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a enfermeira especialista, grau 3, do mesmo quadro e
serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «H» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 87—2. Série, de 15 de Abril de 1986!)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Março de 1986:
Idalina Almeida Rocha Lara, enfermeira de 1 •a classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal transita a
enfermeira grau 1, 3.° escalão, do mesmo quadro e serviço,
desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem direito ao
—

vencimento da letra «1-1» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 87—2. Série, de 15 de Abril de 1986!)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Março de 1986:
Maria Eusébia da Conceição Escárcio, enfermeira de 1.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de Doenças
transita a enfermeira grau 1, 3.° escalão,
Infecto-Contagiosas
do mesmo quadro e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «H» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 87

—

2. Série, de 15 de Abril de 1986!)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Março de 1986:
Maria José da Silva Alexandre Ferreira, enfermeira de 1 a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a enfermeira grau 1, 3•0 escalão, do mesmo quadro
—
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e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «H» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° $7— 2.’ Série, de 15 de Abril de l986

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Março de 1986:
Luísa Gonçalves Camelo de Sousa, enfermeira de 2. classe do Qua
dro do Pessoal do Exército/Hospital Militar Principal transita
a enfermeira grau 1, 2. escalão, do mesmo quadro e serviço,
desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 87— 2.’ Série, de 15 de Abril

de 1986J)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Março de 1986:
Luzia da Conceição Peres Dias, enfermeira de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal tran
sita a enfermeira grau 1, 2.° escalão, do mesmo quadro e ser
viço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 87— 2.’ Série, de 15 de Abril de 1986S)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Março de 1986:
Maria Alice Gonçalves Barbosa, enfermeira de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
tran
sita a enfermeira grau 1, 2.° escalão, do mesmo quadro e ser
viço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 87—2.’ Série, de 15 de Abril

de 1986.1
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Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Março de 1986:
Maria Amaro Couto, enfermeira de 2.’ classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Hospital Militar Principal transita a enfer
meira grau 1, 2.° escalão, do mesmo quadro e serviço, desde
7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «1» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 87—2.’ Série, de 15 de Abril de 1986

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Março de 1986:
Maria Amélia Soares Vicente Lima, enfermeira de 2. classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a enfermeira grau 1, 2.° escalão, do mesmo quadro
e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 87— 2.’ Série, de 15 de Abril de 1986.D

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Março de 1986:
Maria da Conceição Fernandes Barrigão Costa Teixeira, enfermeira de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Finan
transita a enfermeira grau 1, 2.° escalão,
ceiro do Exército
do mesmo quadro e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «1» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 87 —2.’ Série, de 15 de Abril de 1986

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Março de 1986:
Maria do Carmo Tavares Marçal Fernandes, enfermeira de 2.’ classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
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cipal—transita a enfermeira grau 1, 2.° escalão, do mesmo
quadro e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

87— 2. Série, de 15 de Abril de 1986!)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Março de 1986:
Palmira Luís Cabral, enfermeira de 2? classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a enfer
meira grau 1, 2.° escalão, do mesmo quadro e serviço, desde
7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «1» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 88— 2. Série, de 16 de Abril de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Março de 1986:
Maria Jerónima Nunes da Silva, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de Doenças
Infecto-Contagiosas
transita a auxiliar de serviço de 2? classe
do mesmo quadro e serviço, desde 22 de Outubro de 1980, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.° 90— 2. Série, de 26 de Abril de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Março de 1986:
Fernanda dos Santos Gonçalves Luís, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro de Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região
Militar de Lisboa
transita a auxiliar de serviço de 2? classe do
mesmo quadro e serviço, desde 27 de Abril de 1981, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diúrio da República n.° 93—2. Série, de 22 de Abril de 1986.)
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Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Março de 1986:
Beatriz Ema Bernardino Gouveia Figueira, enfermeira subchefe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a enfermeira chefe, grau 3, do mesmo quadro e serviço,
desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «G> da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

94— 2. Série, de 23 de Abril de 1986

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Março de 1986:
Isabel Maria Júlio Duarte Galriça, enfermeira chefe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de Doenças Infectotransita a enfermeira chefe, grau 3, do mesmo qua
-Contagiosas
dro e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «G» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 94—2. Série, de 23 de Abril de l98&

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Março de 1986:
Ludovina dos Anjos Lourenço Gamas, enfermeira subchefe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a enfermeira chefe, grau 3, do mesmo quadro e serviço.
desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «G» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 94— 2. Série, de 23 de Abril de 1986.1

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Março de 1986:
Maria Emilia da Silva Oliveira Almada, enfermeira chefe do Quadro
tran
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
—
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sita a enfermeira chefe, grau 3, do mesmo quadro e serviço, desde
7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «G» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 94— 2. Série, de 23 de Abril de 1986)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Março de 1986:
Maria Helena Ascenção Costa Pereira Luís, enfermeira subchefe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de Doenças
Infecto-Contagiosas transita a enfermeira chefe, grau 3, do mes
mo quadro e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «G» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 94—2.’ Série, de 23 de Abril de 1986l

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Março de 1986:
Maria Isabel Correia da Silva, enfermeira subchefe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal transita
a enfermeira chefe, grau 3, do mesmo quadro e serviço, desde 7
de Maio de 1984, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «G» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 94—2.’ Série, de 23 de Abril de 1986.1

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Março de 1986:
Maria da Visitação Testos da Silva Almeida Santos, enfermeira chefe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal
transita a enfermeira chefe, grau 3, do mesmo quadro e
serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «G» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 94—2.’ Série, de 23 de Abril de 1986.)

4. Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 5

388

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Março de 1986:
Miquelina de Matos Crespo Joaquim, enfermeira chefe do Quadro do
transita
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
a enfermeira chefe, grau 3, do mesmo quadro e serviço, desde 7
de Maio de 1984, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «G» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n. 94— 2. Série, de 23 de Abril de 1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Março de 1986:
Maria da Conceição Mota Barreira, enfermeira de 2. classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n.° 2
transita a enfermeira grau 1, 2.° escalão, do mesmo quadro
e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 94— 2. Série, de 23 de Abril de 1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Março de 1986:
Maria Emília Pinto Marinho da Silva Sé Martins, enfermeira de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Mili
transita a enfermeira grau 1, 2.° escalão, do
tar Principal
mesmo quadro e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «1» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 94— 2.’ Série, de 23 de Abril de 1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Março de 1986:
Maria Helena Cândido Lopes Guia Barros Lima, enfermeira de
2 a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Miii-
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tar Principal—transita a enfermeira grau 1, 2.° escalão, do
mesmo quadro e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «1» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

94— 2.’ Série, de 23 de Abril de 1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Março de 1986:
Maria Lisete Santos da Costa Henriques, enfermeira de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a enfermeira grau 1, 2.° escalão, do mesmo quadro
e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 94— 2.’ Série, de 23 de Abril de 1986.)
Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de

Contas em 27 de Março de 1986:

Maria Lopes Catarino, enfermeira de 2. classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a enfer
meira grau 1, 2.° escalão, do mesmo quadro e serviço, desde 7
de Maio de 1984, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «1» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 94—2.’ Série, de 23 de Abril de 1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Março de 1986:
Maria de Lourdes Marques Amaral
enfermeira de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a enfermeira grau 1, 2. escalão, do mesmo quadro e
serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

—

(Diário da República n.° 94— 2. Série, de 23 de Abril de 1986.)
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Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Março de 1986:
Maria Manuela Dias Lourenço Batista Salgueiro, enfermeira de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Mili
tar de Doenças Infecto-Contagiosas transita a enfermeira grau 1,
2.° escalão, do mesmo quadro e serviço, desde 7 de Maio de
1984, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «1»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 94— 2.’ Série, de 23 de Abril de l986

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Março de 1986:
Maria Manuela Ribeiro Leite de Sousa, enfermeira de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional
n.° 1—transita a enfermeira grau 1, 2.° escalão, do mesmo
quadro e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 94— 2.’ Série, de 23 de Abril de l986

Por despacho de 11 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Março de 1986:
Maria Manuela Tavares Coelho de Sousa, enfermeira de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a enfermeira grau 1, 2.° escalão, do mesmo quadro
e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 94— 2.’ Série, de 23 de Abril de 1986.1

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Março de 1986:
Maria da Nazaré Samouco, enfermeira de 2.’ classe do Quadro do
transita
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
—
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a enfermeira grau 1, 2.° escalão, do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Maio de 1985, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 94—2.’ Série, de 23 de Abril de J96l

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Março de 1986:
Persília das Mercês Bento, enfermeira de 2. classe do Quadro do Pes
soal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a
enfermeira grau 1, 2.° escalão, do mesmo quadro e serviço,
desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 94— 2.’ Série, de 23 de Abril de 19861

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Março de 1986:
Rosa Maria Santana Azevedo Frazão, enfermeira de 2. classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a enfermeira grau 1, 2.° escalão, do mesmo quadro
e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 94—2.’ Série, de 23 de Abril de l986

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Março de 1986:
Sofia Leonor Mascarenhas Oliveira, enfermeira de 2.a classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a enfermeira grau 1, 2.° escalão, do mesmo quadro
e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Rpúbtica n.° 94—2.’ Série, de 23 de Abril de 1986v

392

ORDEM DO EXÉRCITO N. 5

V

—

4. Série

TRANSFERËNCIAS

Armas e serviços
Estado-Maior do Exército
Primeiro-oficial (92016369) Fernanda Gonçalves dos Santos Ferreira
da Maia, da Escola Militar de Electromecânica.
Deve ser considerada nesta situação desde 3 de Março de 1986.
Escriturária-dactilógrafa principal (92026573) Maria de Fátima Pi
nheiro, do Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército.
Deve ser considerada nesta situação desde 7 de Abril de 1986.
Escolas Práticas das Armas e Serviços
Centros de Instrução e Unidades:
Escola Prática de Cavalaria
Operário de 2. classe (serralharia) (91000982) Fernando Simões, da
Escola de Sargentos do Exército.
Deve ser considerado nesta situação desde 3 de Março de 1986.
Diversos
Centro de Gestão Financeira/Região Militar de Lisboa
Segundo-oficial (92051271) Isabel Maria Martins Borges Baptista,
do Centro financeiro do Exército.
Deve ser considerada nesta situação desde 31 de Março de 1986.
Segundo-oficial (91059177) Manuel Luís dos Santos Gaspar, do Cen
tro Financeiro do Exército.
Deve ser considerado nesta situação desde 31 de Março de 1986.
Depósito Geral de Material de Aquartelamento
Primeiro-oficial (92057377) Maria Nemésia Brito de Sousa, do 3.° Tri
bunal Militar Territorial de Lisboa.
Deve ser considerada nesta situação desde 1 de Abril de 1986.
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Depósíto Geral de Material de Transmissões
Escriturário-dactilógrafo principal (91021672) Fernando Manuel da
Silva Matos, do Instituto de Altos Estudos Militares.
Deve ser considerado nesta situação desde 28 de Abril de 1986.

VI—DIVERSOS
Por despacho de 21 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Março de 1986:
Gioconda Maria de figueiredo Simões da Abreu Porto, professora
efectiva do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Mili
tar dos Pupilos do Exército
ingressa na 2.a fase, escalão 1,
do ensino secundário, desde 30 de Agosto de 1985.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 93— 2. Série, de 22 de Abril de 1986.)

VII— PENSÕES DE APOSENTAÇÃO
De conformidade com o artigo l00.° do Decreto-Lei n.° 498/72, de
9 de Dezembro (Estatuto de Aposentação), se publica que os
subscritores e ex-subscritores a seguir designados passam a ser
pagos das suas pensões pela Caixa Geral de Aposentações, a
partir do dia 1 de Maio de 1986:
Por despacho de 11 de Abril de 1986 da Caixa Geral de Depósitos,
Crédito e Previdência:
Deolinda da Conceição Barata Silva, auxiliar de serviço de l.a classe
do Hospital Militar Principal
11 320$00.
Fernando Florêncio, operário de 1.a classe (contrução civil) do Agm
pamento Base de Santa Margarida
34 720$00.
José Manuel Lopes da Trindade, professor efectivo do Instituto Mili
tar dos Pupilos do Exército —53 900$00.
Manuel Correia Robalo Gouveia, professor efectivo do Instituto Mili
tar dos Pupilos do Exército
70 000$00.
—

—

—
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4. 3rie

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge da Costa $atazar Braga, general
Está conforme:
O Ajudante-General

José Fernando Lopes Gomes Marques, general
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM

DO

4 SÉRIE

EXÉRCITO

N.° 6/1 DE JUNHO DE 1986
Publica-se ao Exército o seguinte:

1— ADMISSÕES

Por despacho de 23 de Outubro de 1984, visada pelo Tribunal de
Contas em 1 de Abril de 1986:
José Manuel Pinto Lopes, professor da Escola Secundária de Santo
André
nomeado em comissão para o Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Colégio Militar.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúbtica n.° 107—2.’ Série, de 10 de Maio de 1986.)

Por despachos de 23 de Julho de 1985, visados pelo Tribunal de
Contas em 15 de Abril de 1986:
Gracinda Maria Rocha Miranda Albuquerque Leite e Maria Donzília
Peixoto Macedo
nomeadas preparadoras de laboratório de
2.a classe do grupo técnico auxiliar dos serviços complementares
de diagnóstico e terapêutica do Quadro do Pessoal Civil do Exér
cito/Hospital Militar Regional n.° 1.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n,° 113—2.’ Série, de 17 de Maio de 1986.)

Por despachos de 7 de Outubro de 1985, visados pelo Tribunal de
Contas em 18 de Abril de 1986:
Tereza da Costa Fernandes e Maria Rosa do Couto Raposo
nomeadas operadoras de registo estagiário do Quadro do Pes

—
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soai Civil do Exército/Direcção do Serviço de Informática do
Exército e Centro Regional de Informática/Zona Militar dos Aço
res, por urgente conveniência de serviço, desde 28 de Fevereiro
de 1986.
(São devidos emolumentos.)
1l62.0 Série, de 21

(Diário da Reptibtica

de Maio de

1986.)

Por despacho de 3 de Agosto de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 1 de Abril de 1986:
contratada por um ano, como
Jacinta de Fátima Morais Pereira
enfermeira do grau 1, escalão 1, para o Hospital Militar Regional
n.° 1.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Reptíblica

•0

1072.0

Série,

de 10 de Maio de 1986.)

Por despacho de 17 de Setembro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Abril de 1986:
contratado por um ano,
Joaquim Manuel Vieira Condeço Paixão
como encarregado de serviço de 2.a classe para a Escola Prática
de Engenharia.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repábtica

0.0

1072.0

Série,

de 10

de

Maio de 1986.)

Por despacho de 9 de Junho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Abril de 1986:
Carlos Mendes Bartolomeu, director de serviços do Instituto Geo
contratado como professor adjunto da
gráfico e Cadastral
Academia Militar, com o horário de 6 tempos semanais e
60 ¾ do vencimento de tenente-coronel, em acumulação com
as funções que exerce no Instituto Geográfico e Cadastral.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

1072.0 Série, de 10 de Maio de 1986.)
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Por despacho de 16 de Outubro de 1982, com visto extemporâneo do
Tribunal de Contas:
David Mark Hanner
contrato executado e formalizado como pro
fessor do ensino secundário no ano lectivo de 1982-1983, para
o Colégio Militar.
—

(Diário da República n.° 110—2.’ Série, de 14 de Maio de 1986.)

Por despacho de 2 de Julho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Abril de 1986:
Duarte Alexandre Machado
contratado por um ano, como operário
de 3. classe (jardineiro) para o Instituto dos Altos Estudos
Militares, com efeitos desde 1 de Janeiro de 1985.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 110— 2.’ Série, de 14 de Maio de 1986.)

Por despachos de 12 de fevereiro de 1985, visados pelo Tribunal de
Contas em 14 de Abril de 1986:
Cristina Maria Abreu Sequeira e Maria da Conceição Galvão Dias
Besugo
prorrogados os contratos de direito público por mais
um ano, como escriturárias-dactilógrafas de 2.’ classe/Arquivo
Geral do Exército, com início na data do términus dos contratos
anteriores.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúbtica n.° 113—2.’ Série, de 17 de Maio de 1986.)

Por despacho de 18 de fevereiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Abril de 1986:
Maria Otília Gonçalves Ramos Alves
prorrogado o contrato de
direito público por mais um ano, como preparador de laboratório
de 2.a classe/Academia Militar, a contar da data do terminus
do contrato anterior.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 113 —2.’ Série, de 17 de Maio de 1986.)

4. Série
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Por despacho de 2 de Agosto de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Abril de 1986:
Armando Freire prorrogado o contrato de direito público por
mais um ano, como instrutor de Educação física/Colégio Militar,
a contar da data do terminus do contrato anterior.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n,° 113—2.’ Série, de 17 de Maio de 1986.)
—

Por despachos de 19 de Novembro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 14 de Abril de 1986:
pror
Henrique Carinhas Martins Nunes e Manuel Alves Antunes
rogados os contratos de direito público como instrutores de
Educação Física/Regimento de Comandos, por mais um ano,
a contar da data do términus dos contratos anteriores.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 113 —2.’ Série, de 17 de Maio de 1986,)

Por despacho de 26 de Janeiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Abril de 1986:
Matilde de Jesus Costa Marques Santos Conceição, professora da
contratada a
Escola Secundária de Rafael Bordalo Pinheiro
tempo parcial como professora da Escola de Sargentos do
Exército, com 50% do vencimento da letra «F» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 120— 2.’ Série, de 26 de Maio de 1986.)

Por despacho de 31 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Abril de 1986:
Emanuel Leonardo Dias, juiz auditor do Tribunal Militar Territorial
prorrogada a comissão
de Elvas, em comissão de serviço
início
em 25 de Janeiro
com
triénio,
mais
um
por
de serviço
de 1986.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 122—2.’ Série, de 28 de Maio de 1986.)
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II— MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Por despacho de 18 de Março de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Abril de 1986:
John Voyce, professor de línguas da Academia Militar
concedida
a passagem à situação de licença ilimitada, com início em 25 de
Fevereiro de 1986.
(Diário da República n.° 107— 2. Série, de 10 de Maio de 1986.)
—

Por despacho de 25 de Março de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Abril de 1986:
João de Jesus Paula Antunes, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
passou
à situação de licença ilimitada, a partir de 1 de Abril de
1986.
—

(Diário da República n.° 123

—

2.’ Série, de 30 de Maio de 1986.)

Por despacho de 31 de Março de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Abril de 1986:
Ana Maria de Vasconcelos e Sousa ferrício, escriturária-dactilógrafa
de 1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército—passa
à situação de licença ilimitada, a partir de 23 de Junho de
1986.
(Diário da República n.° 123— 2.’ Série, de 30 de Maio de 1986.)

Por despacho de 5 de Março de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Abril de 1986:
Maria do Carmo dos Santos Henriques Carvalho, auxiliar de serviço
de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Artilharia de Leiria
exonerada, a seu pedido, a partir
de 5 de Março de 1986.
(Diário da República n.° 113— 2.’ Série, de 17 de Maio de 1986.)
—

Por despacho de 22 de Abril de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Abril de 1986:
Olga Maria Sochas Germano, operadora de registo estagiário do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de Selecção do
Porto
exonerada, a seu pedido, desde 1 de Março de 1985.
(Diário da República n.° 123— 2.’ Série, de 30 de Maio de 1986.)
—
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Por despacho de 23 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Março de 1986:
José dos Anjos Lobo Garcês Palha, terceiro-oficial do grupo admi
nistrativo do Quadro de Pessoal Civil do Exército/Direcção
promovido a segundo-oficial do mesmo
do Serviço de Finanças
quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 103—2.

Série, de

6

de Maio de

1986.)

Por despacho de 30 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Março de 1986:
Maria Ementa da Encarnação Simões, terceiro-oficial do grupo
administrativo do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
promovida a segundo-oficial do mesmo
do Serviço de Material
quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diária da República n.° 103— 2. Série, de 6 de Maio de 1986.)

Por despacho de 23 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Março de 1986:
Maria das Dores Pires Martins Quaresma, terceiro-oficial do grupo
administrativo do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direc
promovida a segundo-oficial
ção da Arma de Transmissões
do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n,° 103— 2. Série, de

6

de Maio de

1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 15 de Abril de 1986:
Albertina Celeste Teixeira Queimado Rebocho Sabido, terceiro-oficial
do grupo administrativo do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
promovida à cate
/Quartel-General/Região Militar do Sul
goria de segundo-oficial do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 106—2. Série, de 9 de Maio de 1986,)

4. Série
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Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 15 de Abril de 1986:
Maria Luísa Judite Aiala Pereira fonseca, terceiro-oficial do grupo
administrativo do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de finanças
promovida a segundo-oficial do mesmo
quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 106—2.’ Série, de 9 de Maio de 1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 15 de Abril de 1986:
Maria Manuela Monteiro Teixeira Pereira de Freitas Rocha, terceil-o
-oficial do grupo administrativo do Quadro de Pessoal Civil
do Exército/Repartição Técnica/Direcção do Serviço de Pessoal
promovida a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 106— 2.’ Série, de 9 de Maio de 1986.)

Por despacho de 13 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Abril de 1986:
Maria Albina da Silva, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Centro de Gestão Financeira/Região Militar de
Lisboa
promovida a segundo-oficial do mesmo quadro e ser
viço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 116—2.’ Série, de 21 de Maio de 1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Abril de 1986:
Adelaide Lourenço Cabrita, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Centro Financeiro do Exército —promovida
a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 116—2.’ Série, de 21 de Maio de 1986.)

4.’ Série
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Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Abril de 1986:
Adelaide da Purificação Martinho Alves Ribeiro, terceiro-oficial do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do
promovida a segundo-oficial do mesmo quadro e
Exército
serviço.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 116— 2.’ Série, de 21 de Maio de 1986.)
—

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Abril de 1986:
Maria Isabel de Sousa Dyson Santos Jacinto Nunes, terceiro-oficial
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção de Trans
promovida a segundo-oficial do mesmo quadro e ser
portes
viço.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 116—2.’ Série, de 21 de Maio de 1986.)

Por despacho de 11 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Abril de 1986:
Fernando Martins Fernandes, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Direcção do Serviço de Fortificações e Obras
promovido a segundo-oficial do mesmo quadro
do Exército
e serviço.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 116—2.’ Série, de 21 de Maio de 1986,)

Por despacho de 13 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Abril de 1986:
Maria Marcela Barbosa de Oliveira, terceiro-oficial do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de Material
promovida a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 122—2.’ Série, de 28

de Maio

de 1986.)

4.’ Série
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Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
Maria Helena Guerreiro Mestre Avô, identificador de 2.’ classe
do grupo depósitos (identificação de material) do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de Intendência
—promovida a identificador de 1.a classe do mesmo quadro
e serviço.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 122— 2.’ Série, de 2$ de Maio de 1986

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Abril de 1986:
Fátima Paula Pacheco Cabral da Conceição Amaro, escriturária
-dactilógrafa de 1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Repartição de Oficiais/Direcção do Serviço de Pes
soal
progressão a escriturária.dactilógrafa principal do mesmo
quadro e serviço, desde 18 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «N> da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

xi.’

104—2.’

Série, de

7

de Maio de

1986.)

Por despacho de 30 de Agosto de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Abril de 1986:
Maria Gabriela Marques Coutinho Macieira, escriturária-dactilógrafa
de 1 a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
da Arma de Artilharia
progressão a escriturária-dactilógrafa
principal do mesmo quadro e serviço, desde 8 de Maio de
1983, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República o.’ 104—2.’ Série, de 7 de Maio de 1986.)

Por despacho de 13 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
Marlene do Amor Divino Leão Maia, escriturária-dactilógrafa de
;a classe do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Direcção
do Serviço de Pessoal/Secção de Apoio Administrativo e Logís
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4,

6

Série

progressão a escriturária-dactilógrafa principal do mesmo
tico
quadro e serviço, desde 30 de Junho de 1983, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

110—2. Série, de 14 dc Maio de 1986.)

n.°

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Novembro de 1985:
Humberto António Riachos de Oliveira, operário de l.a classe
(serralheiro) do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
transita a operário de 1 ,a classe (serralheiro)
Militar Principal
do mesmo quadro e servico, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N> da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
2. Série, de 9 de Janeiro de 1986,)
(Diário da República n.° 7
—

—

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Novembro de 1985:
Etelvina da Conceição André, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Militar de Edu
transita a auxiliar de
cação Física, Equitação e Desportos
serviço de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 9 de
—

Janeiro
mento
(São

de
da

1980
letra

devidos

,data
«S>

a

da

tem

direito

partir

da

qual

tabela

de

vencimentos.

ao

venci

emolumentos.)

(Diário da República n.° 9—2. Série, de 11 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 13 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Abril de 1986:
Maria Liodeth Guerreiro Simões Calado, enfermeira de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
transita a enfermeira especialista grau 3 do mesmo
cipal
quadro e serviço, desde 7 de Maio de 1984, ,data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «H» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 101

—

2.

Série, de

3 de Maio de 1986.)

4. Série
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Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Abril de 1986:
Cremilde Rodrigues Rebelo da Silva Filipe, enfermeira de 1.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal
transita a enfermeira especialista grau 3 do mesmo
quadro e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «H» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 101

—

2.

Série, de

3 de

Maio de

1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Abril de 1986:
Gracinda da Conceição Carrapato Aldiano, enfermeira de 2.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal
transita a enfermeira especialista grau 3 do mesmo
quadro e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «II» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 101 —2. Série, de 3 de Maio de 1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Abril de 1986:
Irene da Conceição Martins, enfermeira de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n.° 2
transita a enfermeira grau 1 2.° escalão do mesmo quadro
e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a parir da qual
tem direito ao vencimento da letra <ti» da tabela de venci
mentos.
—

-

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 101—2.’ Série, de 3 de Maio de 1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Abril de 1986:
Maria do Carmo Tamagnine de Carvalho faria dos Santos, enfer
meira de 1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/

4.’ Série
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transita a enfermeira especialista
/Hospital Militar Principal
grau 3 do mesmo quadro e serviço, desde 7 de Maio de 1984,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «H»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 101

—

2.’

Série,

de 3

de Maio

de 1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Abril de 1986:
Maria Clemência Mourraia Gomes de Campos, enfermeira de 1.a clas
se do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar
transita a enfermeira especialista grau 3 do mesmo
Principal
quadro e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «H» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 101

—

2.’ Série, de 3

de Maio de

1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Abril de 1986:
Maria Manuela Duarte Cruz, enfermeira de 1.’ classe do Quadro do
transita
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
a enfermeira especialista grau 3 do mesmo quadro e serviço,
desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «H» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 101

—

2.’

Série, de

3

de Maio de

1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Abril de 1986:
Noémia Gomes Barreto de Almeida, enfermeira de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a enfermira especialista grau 3 do mesmo quadro
e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual
tem direito ao Vencimento da letra «H» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 101—2.’ Série, de 3 de Maio de 1966.)
—

4.
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Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Março de 1986:
Adelina Brites Grade Mafra, enfermeira de 2. classe do Quadro
tran
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
sita a enfermeira grau 1 2.° escalão do mesmo quadro e
serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
—

-

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 102— 2. Série, de 5

de

Maio

de

1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Março de 1986:
Adelina da Conceição Dias de Oliveira, enfermeira de 2.- classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal
transita a enfermeira grau 1 2.° escalão do mesmo
quadro e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «1» da tabela de
vencimentos.
—

-

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 102— 2. Série, de 5 de Maio de 1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Março de 1986:
Albertina da Conceição Guimarães Dias Neto, enfermeira de 2. clas
se do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar
Principal
transita a enfermeira grau 1 2.° escalão do mesmo
quadro e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «1» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

-

(Diário da República n.° 102— 2. Série, de 5 de Maio de 1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Março de 1986:
Florinda Amaro Pires dos Santos, enfermeira de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
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cipal
transita a enfermeira grau 1 2.° escalão do mesmo
quadro e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «1» da tabela de
vencimentos.
-

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n,° 102— 2.’ Série, de 5 de Maio de 1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Março de 1986:
Ilda da Conceição Pires Miguel Pereira de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil
Militar de Doenças Infecto-Contagiosas
grau 1 2.° escalão do mesmo quadro e
Maio de 1984, data a partir da qual tem
da letra «1» da tabela de vencimentos.

—

-

Sousa, enfermeira de
do Exército/Hospital
transita a enfermeira
serviço, desde 7 de
direito ao vencimento

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 102— 2.’ Série, de 5 de Maio de 1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Março de 1986:
Joanina Carmosinda Estrela dos Santos, enfermeira de 2. classe
tran
do Pessoal Civil do Exérci.o/Hospital Militar Principal
sita a enfermeira grau 1 2.° escalão do mesmo quadro e
serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
—

-

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 102— 2.’ Série, de 5 de Maio de 1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Março de 1986:
Marilda Quintino dos Anjos, enfermeira de 2. classe do Quadro
tran
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
sita a enfermeira grau 1 2.° escalão do mesmo quadro e
e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «1» da tabela de ven
cimentos.
—

-

(São devidos emolumentos.)
(Diário tia República n.° 102—2.’ Série, de 5 de Maio de 1986.)
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Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Março de 1986:
Marta Maria Emauz de Vasconcelos Guimarães, enfermeira de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar Principal
transita a enfermeira grau 1 2.° escalão
do mesmo quadro e serviço, desde 7 dc Maio de 1984, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «1» da
tabela de vencimentos.
—

-

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 102— 2.’ Série, de 5 de Maio de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Março de 1986:
Francisco Marques Castanho, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Regimento de Infantaria de Castelo Branco
tran
sita a barbeiro de 3. classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «R» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 102—2.’ Série, de 5 de Maio de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Março de 1986:
Leocódia Veríssirno Catarino Soares, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de
Doenças Infecto-Contagiosas
transita a auxiliar de serviço de
2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 11 de Dezembro
de 1980, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 105—2.’ Série, de 5 de Maio de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Abril de 1986:
António Maria Guterres Veríssimo, encarregado de depósito do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de
Santa M’iigaiid i
transita a fiel p;incipfl do mesmo quadro
—
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e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 107—2.’

Série, de

10

de Maio de

1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Abril de 1986:
António Simões Pires, encarregado de depósito do Quadro do Pessoal
transita a fiel
Civil do Exército/Campo de Tiro de Alcochete
de Julho de
desde
1
serviço,
e
quadro
mesmo
principal do
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 107 —2.’

Série, de

10 de

Maio de

1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Abril de 1986:
Armando de Matos, encarregado de depósito do Quadro do Pessoal
transita a fiel principal
Civil do Exército/Academia Militar
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «L» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 107— 2.’

Série,

de 10 de

Maio de

1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Abril de 1986:
José Carlos, encarregado de depósito do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Agrupamento Base de Santa Margarida transita
a fiel principal do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

107— 2.’

Série, de

10

de Maio de

1986.)

4. Série
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Abril de 1986;
Manuel Augusto Pimenta, fiel de depósito do Ouadro do Pessoal
Civil do Exército/Batalhão do Serviço de Material
transita
a fiel principal do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «L» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 107 —2. Série,

de 10 de Maio de 1986.)

Por despacho de 19 de Dezembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Abril de 1986:
Joaquim Américo Baptista, auxiliar de serviço de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Infan
taria
transita a operador de lavandaria de 2. classe do
mesmo quadro e serviço, desde 22 de Abril de 1961, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «Q» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 107—2.’

Série, de 10 de

Maio

de

1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Abril de 1986:
José Luís Ponte, fiel de depósito do Quadro do Pessoat Civil do
Exército/Colégio Militar—transita a fiel de 2.a classe, desde
11 de Março de 1982, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «Q» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 107 —2.’ Série, de 10 de Maio de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Abril de 1986:
António Raimundo Carranço, encarregado de depósito do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar transita a fiel
principal do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
—

4.’ Série
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1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «L» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 113—2.’ Série, de 17

de Maio de

1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Abril de 1986:
José Nunes Proença, fiel de depósito do Quadro do
transita a fiel
do Exército/Academia Militar
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
partir da qual tem direito ao vencimento da
tabela de vencimentos.
—

Pessoal Civil
principal do
1979, data a
letra «L» da

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

113—2.’

Série,

de 17

de Maio

de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Abril de 1986:
José dos Santos Antunes Pinto, fiel de depósito do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa Marga
transita a fiel principal do mesmo quadro e serviço,
rida
desde 20 de Março de 1981, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

o.’

113

—

2.’ Série,

de

17

de Maio de

1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Abril de 1986:
Maria Eduarda Machado Silva Vaz Birrento, segundo-oficial do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Militar de Elec
transita a segundo-oficial do mesmo quadro e
tromecânica
serviço, desde 21 de Novembro de 1981, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «L» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.’ 113— 2.’

Série, de

17

de Maio de

1986.)

4.’ Série
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Abril de 1986:
Maria Teresa Ramos Rodrigues da Silva, segundo-oficial do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região Militar de
Lisboa
transita a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimentos da letra «L» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 113—2.’ Série, de 17 de Maio de 1986.)
—

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Abril de 1986:
Jacinto Manuel Afonso Leal, vigilante de 2. classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita
a vigilante principal do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 113—2.’ Série, de 17 de Maio de 1986.)
—

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Abril de 1986:
Adelaide do Livramento Antão, auxiliar de serviço de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de venci
mentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 113— 2.’

Série,

de 17 de Maio de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Abril de 1986:
Bernarda da Silva, auxiliar de serviço de 2.a classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/ Batalhão do Serviço Geral do Exér
cito
transita a auxiliar de serviço de 1 ,a classe do mesmo
—

4. Série
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quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 113

—

2. Série, de 17 de Maio de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Abril de 1986:
Cândida de Jesus Martinho Estâvão, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exér
transita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo
cito
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimentos da letra «S» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 113— 2. Série, de 17 de Maio de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Abril de 1986:
flora Rodrigues Marques Mateus, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
transita a auxiliar de serviço de 1 classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 113—2. Série, de 17 de Maio de 1986.)
Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Abril de 1986:
Lídia Maria, auxiliar de serviço de 2.a classe do Quadro do Pessoal
transita a auxiliar
Civil do Exército/ Estado-Maior do Exército
de serviço de 1 •a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 113 —2.’ Série, de 17 de Maio de 1986,)

4.’ Série
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Abril de 1986:
Manuela da Conceição Freire Cardoso, auxiliar de serviço de 1? classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército! Quartel-General/Região
Militar de Lisboa
transita a auxiliar de serviço de f classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela
de vencimentos.
.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 113— 2.’ Série,

de

17

de Maio de

1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Abril de 1986;
Maria do Carmo Mendes, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
tran
sita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 113—2.’ Série, de 17 de Maio de 1986.)
—

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Abril de 1986:
Maria do Céu Mendes, auxiliar de serviço de 2.a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
tran
sita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo quadro e ser
viço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 113 —2. Série, de 17 de

Maio

de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Abril de 1986:
Maria Leonor Couto Carvalho, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Trans-

4.’ Série
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transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe do mesmo
missões
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de venci
mentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 113—2.’

Série, de

17 de

Maio de

1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Abril de 1986:
Maria Rosa Nunes, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Depósito Geral de Material de Guerra
transita a auxiliar de serviço de 1 classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
.‘

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

113—2.’

Série,

de 17

de Maio

de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Abril de 1986:
Rosalina de Oliveira Cotim, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Depósito Geral de Material
transita a auxiliar de serviço de 1.’ classe do mesmo
de Guerra
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

113—2.’

Série, de

17

de

Maio de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Abril de 1986:
Marciano Guerra Ferreira, auxiliar de serviço de 1 a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n.° 3
transita a ajudante de cozinheiro do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «R» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 116—2.’

Série,

de 21

de Maio de

1986.)

4.’ Série
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Abril de 1986:
Rosa da Conceição Sirgado, auxiliar de serviço de 1 a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Engenharia
tran
sita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República a.° 116—2.’ Série, de 21 de Maio de 1986.)

Por despacho de 26 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Abril de 1986:
Maria Josefina fernandes Marinho Bastos, enfermeira de 1 a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Princi

pai
transita a enfermeira de grau 1 3.° escalão do mesmo
quadro e serviço, desde 5 de Janeiro de 1985, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «H» da tabela de ven
cimentos.
—

-

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 120—2.’ Série, de 26 de Maio de 1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Abril de 1986:
Maria Manuela fernandes Carreto, enfermeira de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
transita a
enfermeira grau 1 3.° escalão do mesmo quadro e serviço, desde
7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «H» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

-

(Diário da República n.’ 120—2.’ Série, de 26 de Maio de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
Carlos Manuel de Sousa e Moura, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Batalhão do Serviço de Transportes
transita
a terceiro-oficial do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
—
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de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«M» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 122— 2.’ Série, de 2$ de Maio de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
Eusébio da Costa Cunha, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal Civil
transita a ter
do Exército/Batalhão de Infantaria de Chaves
ceiro-oficial do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«M» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 122— 2. Série, de 28 de Maio de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
Maria Augusta Santos Máximo Mendes, terceiro-oficial do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Batalhão do Serviço de Transportes
transita a terceiro-oficial do mesmo quadro e serviço, desde 1
de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «M» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 122—2.’ Série, de 28 de Maio de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Abril de 1986:
Maria Alice Segura Vasconcelos Falcão, escriturária-dactilégrafa de
1 a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior
do Exército
transita a escriturária-dactilógrafa principal do
mesmo quadro e serviço, desde 15 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 122—2.’ Série, de 2$ de Maio de 1986.)
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Abril de 1986:
Alberto Jorge Amara Pereira, escriturário-dactilógrafo do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria de Queluz
transita a escriturário-dactilógrafo de 1 •a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «Q» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.°

122—2.’ Série,

de

28

de Maio

de 1986.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Abril de 1986:
Alice Meireles Glória Neto de Sousa, escriturária-dactilógrafa do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria
de Queluz
transita a escriturária-dectilógrafa de 1 a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «O» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 122—2.’ Série, de 2$ de Maio

de

1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Abril de 1986:
Clemência Maria da Luz Branco Cerejeira, escriturária-dactilógrafa do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região
Militar de Lisboa
transita a escriturária-dactilógrafa de 1? clas
se do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «O» da ta
bela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 122—2.’ Série, de 28

de Maio

de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Abril de 1986:
Filomena Maria Sirgado Soares de Moura
escriturária-dactilógrafa
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região
Militar de Lisboa
transita a escriturária-dactilógrafa de 1 elas—

—

.‘

4.’ Série

ORDEM DO EXERCITO N.’ 6

420

se do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «Q» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

122

—

2.’

Série, de

2$

de Maio de

1986,)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Abril de 1986:
Isabel Rosa Chamiço Fernandes, escriturária-dactilógrafa do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Depósito Geral de Material de
transita a escriturária-dectilógrafa de 1 a classe do
Guerra
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «Q» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 122— 2.’ Série, de

2$

de Maio de

1986.

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Abril de 1986:
Margarida de Fátima Brito de Só Cabral, escriturária-dactilógrafa do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão Finan
transita a escriturária-dactilógrafa de 1 a classe
ceira/Logística
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «Q» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 122—2.’ Série,

de

28 de

Maio de

1986.

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Abril de 1986:
Margarida Rosa Marcelino, escriturária-dactilógraf a do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região Militar de
transita a escriturária-dactilógrafa de fa classe do mes
Lisboa
mo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «Q» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 122— 2. Série, de 28

de Maio

de 1986
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Abril de 1986:
Maria da Conceição Ramos Cortês Vitório Ferreira, escriturária
-dactilógrafa do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
transita a escriturária-dactilógrafa de
1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «Q»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 122— 2.’ Série,

de

28

de Maio de

1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Abril de 1986:
Maria Manuela Segurado Correia Lopes da Silva, escriturária-dactilá
grafa do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar
Principal
transita a escriturária-dactilógrafa de 1 ,a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «Q» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
n.° 122— 2.’

(Diário da República

Série,

de

28

de Maio de

1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Abril de 1986:
Natália Maria Fernandes Lin da Silva Pinto, escriturária-dactilógrafa
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exér
cito
transita a escriturária-dactilógraf a de 1 a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «Q» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 122

—

2. Série, de 2$ de

Maio de

1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Abril de 1986:
Serafim Martins Coutinho, escriturário-dactilógrafo do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
transita
—

4.’ Série
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a escriturário-dactilógrafo de 1 a classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «O» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 122— 2.’ Série,

de 28

de

Maio de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de

Contas em 23 de Abril de 1986:
Maria de Lurdes Lemos Centúria Gonçalves, auxiliar de servíço de
2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão do
transita a auxiliar de serviço de
Serviço de Transportes
fa classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
—

data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da

tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 122— 2.’ Série, de 28 de Maio de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de

Contas em 23 de Abril de 1986:
Angelina Veríssimo Silvestre, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão do Serviço de
transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe do
Transportes
e serviço, desde 15 de Janeiro de 1981, data a
quadro
mesmo
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «1» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 122— 2.’ Série,

de

28 de Maio de 19$6)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
António Teresa Águas, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Batalhão do Serviço de Transportes
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 122—2.’ Série, de 28 de Maio de 1986.)
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Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
Carlota de Jesus Machado, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Batalhão do Serviço de Transportes
—transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 5 de Maio de 1981, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 122— 2.’

Série, dc 28

de Maio de

1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
Francisca Cesária dos Reis Patrão, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exér
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
cito
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 122—2.’

Série, de 28 de Maio

de

1986)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visada pelo Tribunal de
Contas cm 23 de Abril de 1986:
Maria de Fátima Almeida Azevedo Carvalho, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pesoal Civil do Exército/Hospital Militar
Regional n.° 1
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
mesmo quadro e serviço, desde 22 de Abril de 1981, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 122—2.’ Série, de 28 de Maio de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
Maria de Lurdes Simplício Castro Simões, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior

4.
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Série

transita a auxiliar de sei-viço de 2.a classe do
do Exército
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

de 1986.)
(Diário da República n.° 122— 2.’ Série, de 28 de Maio

Tribunal de
Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo
Contas em 23 de Abril de 1986:
classe do
Olívia Helena Paulino Mateus, auxiliar de serviço de 2.
de
Serviço
do
alhão
Exército/Bat
do
Civil
Pessoal
do
Quadro
do
classe
2.
de
serviço
Transportes—transita a auxiliar de
mesmo quadro e serviço, desde 4 de Novembro de 1981, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúbtica

n.°

122— 2.’ Série, de 28

de Maio de

1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
Amélia Maria Antunes, cozinheira do Quadro
Exército/Depósito Geral de Material de
cozinheira de 1 •a classe do mesmo quadro
Janeiro de 1980, data a partir da qual tem
da letra «N» da tabela de vencimentos.

do Pessoal Civil do
transita a
Guerra
e serviço, desde 3 de
direito ao vencimento
—

(São devidos emolumentos.)
(Diáiio da República n.° 123—2.’ Série, de 30 de Maio de 1986)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
António Manuel da Silva, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do
transita a barbeiro
Exército/Regimento de Infantaria de Beja
3.a
1 de Julho de
desde
serviço,
e
quadro
mesmo
do
classe
de
da letra «R»
vencimento
qual
tem
direito
ao
da
partir
a
data
1979,
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 123—2.’ Série, de 30 de Maio de 1986.)
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Abril de 1986:
Domingos Manuel Estudante, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Regimento de Infantaria de Beja
transita a barbeiro
de 3•a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«R» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 123

—

2.’ Série, de 30 de Maio

de

1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
Eduardo José da Conceição Marino, barbeiro do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Regimento de Infantaria de Queluz
transita
a barbeiro de 3. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «R» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

123

—

2.’ Série, de 30

de Maio

de 1986

Por despacho de 21 de Julho de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
Elisabete dos Santos Figueiredo, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Regimento de Infantaria de Queluz
transita
a terceiro-oficial do mesmo quadro e serviço, desde 29 de Maio de
1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«M» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 123—2.’ Série,

de

30 de Maio de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Abril de 1986:
Francisco Oliveira Cardoso, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Regimento de Infantaria do Porto
transita a
tbarbeiro de 3? classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
—

4. Série
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Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «R» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 123 —2.

Série,

de 30 de

Maio

de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 2$ de Abril de 1986:
Guilhermino Tavares Maravilha, fiel de depósito do Quadro do Pessoal
tran
Civil do Exército/Depósito Geral de Material de Guerra
sita a fiel de 2.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 7 de
Setembro de 1981, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «Q» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

123

—

2. Série, de 30 de

Maio de

1986i

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Abril de 1986:
José Luís da
Civil do
operário
Abril de
da letra

Nóbrega, operário de l.a classe do Quadro do Pessoal
transita a
Exército/Regimento de Infantaria de Faro
de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
1982, data a partir da qual tem direito ao vencimento
«N» da tabela de vecimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 123— 2. Série, de 30 de Maio

de

1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribui de
Contas em 23 de Abril de 1986:
Leonor Martins Freire Saraiva, cozinheira do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Depósito Geral de Material de Guerra tran
sita a cozinheira de 1 a classe do mesmo quadro e serviço, desde
26 de Junho de 1981, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 123— 2. Série,

de

30 de Maio de 1986,)
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Por despacho de 3 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Abril de 1986:
Luís Manuel Chaves, fotógrafo de 2. classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
transita a fotó
grafo de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 15 de Março
de 1982, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «M» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 123— 2. Série, de 30 de Maio de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Abril de 1986:
Luís Manuel Estrela da Silva, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Escola Prática de Artilharia
transita a barbeiro
de 3•a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«R» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 123

—

2. Série,

de

30 de

Maio de

1986.)

Por despacho de 3 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Abril de 1986:
Maria Emília da Silva Prazeres, fotógrafo de 2. classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
transita a
fotógrafo de 2.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 15 de
Março de 1982, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «M» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 123—2. Série, de 30 de Maio de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
Maria de Lourdes da Graça Santo Vieira, terceiro-oficial do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão Financeira/De
partamento de Logística
transita a terceiro-oficial do mesmo
—
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quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «M» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 123—2. Série, de 30 de Maio de 1986.)

Por despacho de 21 de Julho de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
Maria Luísa Marques Portela Pires Rego, terceiro-oficial do Quadro
transita
do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
a terceiro-oficial do mesmo quadro e serviço, desde 12 de Março
de 1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«M» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 123— 2.’ Série, de 30 de Maio de 1986.1

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
Maria Rosa Bernardo Pais, cozinheira do Quadro do Pessoal Civil do
transita a
Exército/Depósito Geral de Material de Guerra
cozinheira de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 26 de
Junho de 1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 123 —2.’ Série, de 30 de Maio de 1986.1

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
Marina da Conceição Vicente, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal
tran
Civil do Exército/Depósito Geral de Material de Guerra
sita a terceiro-oficial do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «M» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n,° 123 —2. Série, de 30 de Maio de 1986.1
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Por despacho de 23 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
Serafim Duarte Carvalho, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Escola Prática de Infantaria
transita a barbeiro de
3a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 5 de Janeiro de 1981,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «R»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República a.’ 123 —2.’ Série, de 30 de Maio de 1986.)

Por despacho de 21 de Julho de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
Teresa dos Santos Baião de Oliveira Matias, terceiro-oficial do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Depósito Geral de Material de
Gueira
transita a terceiro-oficial do mesmo quadro e serviço,
desde 7 de Abril de 1981, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «M» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 123—2.’ Série, de 30 de Maio de 19$6.

IV

—

DIVERSOS

Por despacho de 30 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Março de 1986:
Marcelina Maria Martins dos Santos Castro, professora efectiva do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
Pupilos do Exército
concedido o ingresso na fase 2, escalão
—

1, do ensino secundário, desde 29 de Setembro de 1984.

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 102—2.’ Série, de 5 de Maio de 1986.)

Por despacho de 10 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Abril de 1986:
António Pedro da Costa Fernandes, professor efectivo do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
ingressa na 2.’ fase
do escalão 1, desde 2 de Julho de 1984.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 102—2.’ Série, de 5 de Maio de 1986.)
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Por despacho de 13 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Abril de 1986:
Isabel Maria de Serra Manso de Brito Silva Cordeiro, professora
efectiva do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de
ingressa na fase 3 escalão 1, desde 12 de Maio de
Odivelas
—

1985.

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 110— 2.’ Série, de 14 de Maio de 1986.)

Por despacho de 27 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Abril de 1986:
Maria Antonieta Ventura fernandes, terceiro-oficial do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de Pessoal/ Re
tem direito ao abono de vencimentos
partição de Sargentos
da letra «S» para a letra «Q» por ter mais de cinco anos de
serviço na categoria de escriturária-dactilógrafa, de 1 de Julho de
1979 a 10 de Junho de 1983, e da letra «Q» para a letra «N»,
de 11 de Junho de 1983, data em que completou 10 anos de
serviço na categoria de escriturária-dactilógrafa, a 2 de Abril de
de 1984, data em que foi exonerada para tomar posse na actual
categoria num total de 97 979$00.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúblicu n.° 116— 2.’ Série, de 21 de Maio de 1986.)

V

—

PENSÕES DE APOSENTAÇÃO

De conformidade com o artigo 100.0 do Decreto-Lei n.° 498/72, de 9
de Dezembro (Estatuto da Aposentação), se publica que os subs
critores e ex-subscritores a seguir designados passam a ser pagos
das suas pensões pela Caixa Geral de Aposentações, a partir do
dia 1 de Junho de 1986:
Por despacho de 12 de Maio da Caixa Geral de Depósitos, Crédito
e Previdência:
Estevam Rodrigues Horta, segundo-oficial da Escola Prática de En
genharia —41 229$00.
Maria Nazaré da Costa e Campos, cozinheira civil do Regimento de
Infantaria de Viseu —23 347$00.
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VI— OBITUÁRIO
1985:
Setembro, 28
Médico Luís Manuel Magalhães e Meneses Caldeira
de Abreu, do HMR 1.
Dezembro, 23
Auxiliar de serviço de 2.’ classe Adelaide da Con
ceiço Antunes Lata, do IMPE.
—

—

1986:
Março,12
Operário principal (carpintaria) José Augusto de Moura,
do IMPE.
Março, 16—Auxiliar de serviço de 1.a classe Jorge Antunes, da
AM.
Abril, 19— Especialista auxiliar de 2. classe Manuel Joaquim Grilo,
do CMEFED.
Fevereiro, 23
Médico Adérito Moreira Pinto, do HMR 1.
Maio, 20— Auxiliar de serviço de 2. classe Emília de Jesus dos
Santos, do ISM.
—

—

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge da Costa Satazar Braga, general.
Está conforme:

O Ajudante-General

José Fernando Lopes Gomes Marques, general.

1

1 ii

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO
4•4

EXERCITO

SÉRIE

N.° 7/1 DE JULHO DE 1986

Publica-se ao Exército o seguinte:
1— JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações:
Ministério da Defesa Nacional
Estado-Maior do Exército
Por portaria de 3 de Junho de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar, nos termos
do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro,
com a medalha D. Afonso Henriques
Patrono do Exér
cito, de 4_a classe, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 1.0
do mesmo decreto, o barbeiro de 1.’ classe (90956811) José
Constantino BaIeizo Palma, do Hospital Militar Principal.
—

II— ADMISSÕES
Por despachos de 23 de Outubro de 1985, visados pelo Tribunal de
Contas em 10 de Dezembro de 1985:
Walter José Rodrigues de Carvalho, Jacinto Augusto dos Mártires
Falcão, José Jogo Machado Carneiro de Brito, professores pro
visórios do Colégio Militar, e Jorge Pereira da Silva, Luís Steiger
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Garção, Manuel Nunes Marques e António Aires Fonseca Trigo
de Sousa, professores provisórios do Instituto Militar dos Pupilos
nomeados professores adjuntos do Quadro do
do Exército
Pessoal Civil do Exército e dos respectivos estabelecimentos de
ensino, desde 1 de Outubro de 1984.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 18— 2. Série, de 22 de Janeiro de 1986.)

Por despacho de 8 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
João Cândido de Sousa Varela, professor efectivo da Escola Secun
nomeado em comissão para o
dária D. Luísa de Gusmão
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar.
—

(São devidos emolumentos.)
(diário da República n.° 126—2. Série, de 3 de Junho de 1986

Por despacho de 22 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Abril de 1986:
António Luís Meio dos Santos, professor efectivo do 12.° grupo-A
nomeado em comissão para
da Escola Secundária de Benfica
o Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militai.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 126—2.

Série,

de 3

de Junho de

1986.)

Por despacho de $ de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Abril de 1986:
Pedro Manuel Flora Ferreira, professor efectivo da Escola Secundá
nomeado em comissão para o
ria n.° 2 em Torres Vedras
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 126—2. Série, de 3 de Junho de 1986.)
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Por despacho de 24 de Junho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Abril de 1986:
Maria Teresa Marques Coimbra
nomeada provisoriamente técnica
auxiliar de 2.’ classe (cardiografista) do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Hospital Militar Regional n.° 2.
—

(São devidos emolumentos.)
(Viário da República a.° 126— 2.” Série, de 3 de Junho de 1986.)

Por despacho de 8 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Abril de 1986:
Laurinda Maria Diogo Pereira, professora efectiva da Escola Pre
paratória do Barreiro
nomeada em comissão para o Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do
Exército.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 126— 2.” Série, de 3 de Junho de 1986.)

Por despacho de 3 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Abril de 1986:
Maria Otília Bento Gonçalves Ramos Alves
nomeada provisoria
mente como preparadora de laboratório do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Academia Militar.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 126— 2.” Série, de 3 de Junho de 1986.)

Por despacho de 4 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de Abril de 1986:
Licenciado Manuel Moutinho Teixeira Lopes
contratado além do
quadro para o Hospital Militar Regional n.° 1 como assistente
hospitalar (otorrino), com o horário de 36 horas semanais corres
pondente à letra «D» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 115

—

2.”

Série, de

20

de Maio de I9861

•
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Por despacho de 4 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de Abril de 1986:
contratado além do
Licenciado Manuel Moutinho Teixeira Lopes
quadro como assistente hospitalar (otorrino), com o horário de
36 horas semanais correspondente à letra «D» da tabela de
vencimentos, sendo 18 horas para o Hospital Militar Regional
n.° 1 e 18 para o Centro de Selecção do Porto, ficando assim
rectificado o constante na parte respectiva no Diário da Repú
blica n.° 115, 2. Série, de 20 de Maio de 1986.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 136—2.’ Série, de 17 de Junho de 1986.)

Por despacho de 14 de Janeiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Maio de 1986:
Maria do Céu Lima Ferreira, contratada como auxiliar de serviço
de 2. classe para o Instituto de Odivelas
prorrogado o con
trato por mais um ano.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 138— 2.’ Série, de 19 de Junho de 1986.)

Por despacho de 19 de Abril de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Maio de 1986:
Maria de Fátima Rodrigues Oliveira Rodrigues, contratada como
auxiliar de serviço de 2. classe para o Quartel-General/Região
Militar do Centro
prorrogado o contrato por mais um ano.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 138—2.’ Série, de 19 de Junho de 1986.)

Por despacho de 19 de Abril de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Maio de 1986:
Maria Odete Almeida de Oliveira Santos, contratada como auxiliar
de serviço de 2. classe para o Quartel-General/Região Militar
do Centro
prorrogado o contrato por mais um ano.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 138 —2.’ Série, de 19 de Junho de 1986.)
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Por despacho de 23 de Julho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Maio de 1986:
Fernando Joaquim Marcelino, contratado como motorista de pesados
de 2.2 classe, para o Batalhão do Serviço de Transportes pror
rogado o contrato por mais um ano.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 138— 2. Série, de 19

de Junho de 19863

Por despacho de 17 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Maio de 1986:
Luís Manuel Botelho Barbosa contratado além do quadro do Hos
pital Militar Principal como assistente hospitalar (psiquiatria).
Auferirá a remuneração mensal de 65 300$00 correspondente à
letra «D» da tabela de vencimentos, com o horário de 36 horas
semanais.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 138— 2.

Série, de 19 de Junho de 19863

Por despacho de 17 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986:
Maria Sara Portugal Baptista de Almeida
contratada além do qua
dro do Hospital Militar Principal, como assistente hospitalar
(psiquiatria). Auferirá a remuneração mensal de 65 300$00 cor
respondente à letra «D» da tabela de vencimentos, com o horário
de 36 horas semanais.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 14t

—

2. Série, de 23

de Junho de 19863

Por despacho de 4 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986:
Carlos Augusto Vieira Rodrigues
contratado além do quadro do
Hospital Militar Principal, como assistente hospitalar (neuro
logia). Auferirá a remuneração mensal de 65 300$00, correspon
—

438

ORDEM DO EXËRCITO N.° 7

4.’ Série

dente à letra «D» da tabela de vencimentos, com o horário de
36 horas semanais.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

141 —2.’ Série, de 23 de Junho de 1986v

Por despacho de 24 de Janeiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Maio de 1986:
contratada como professora provisória do
Mary Phillis Leask
ensino preparatório e secundário do Instituto de Odivelas.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 141

—

2.’ Série, de 23 de Junho de 1986.

Por despacho de 4 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Maio de 1986:
contratada além do qua
Maria da Glória Cruz Correia de Lemos
a) do Hospital Mili
(dermatologi
hospitalar
assistente
dro, como
tar Principal. Auferirá a remuneração mensal de 65 300$00
correspondente à letra «D» da tabela de vencimentos, com o
horário de 36 horas semanais.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 147—2.’ Série, de 30 de Junho de 1986.1

Por despacho de 8 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Abril de 1986:
Luís Steiger Garção, professor adjunto do Quadro do Pessoal Civil
autori
do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exército
zado a continuar ao serviço até 31 de Julho de 1985, com direito
a acumular 1/3 do vencimento com a pensão de aposentação.
—

(São devidos emolumentos.)
(viário da República n.° 126— 2.’ Série, de 3 de Junho de 19$6.

4.’ Série
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Por despacho de 18 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
Miguel da Silva Carneiro, professor provisório do ensino secundário
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
efec
tivado no cargo do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 126

—

2.’

Série, de

3

de Junho de

19863

Por despacho de 23 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Abril de 1986:
Judite Alice Graça Caldeira de Castelo-Branco Marques, professora
efectiva da Escola Preparatória de Fernão Lopes
requisitada
como delegada à profissionalização no Colégio Militar.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 138—2.’ Série, de 19 de Junho de 1986.)

Por despacho de 23 de Março de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Janeiro de 1985:
Cecília Maria Meireles da Costa Mendes
contratada por um ano
(Diário da República n.° 42, 2. Série, de 20 de Fevereiro de
1985). Fica nulo e de nenhum efeito, por ter desistido.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 143— 2.’ Série, de 25 de Junho de 19863

Por acórdão de 14 de Junho de 1984 do Supremo Tribunal Adminis.
trativo, visado pelo Tribunal de Contas em 19 de Maio de 1986:
Maria José de Barros Ferreira
ingressa no Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Instituto de Odivelas, desde 4 de laneiro de
1978 a 24 de Setembro de 1981, como monitora de internato de
2. classe, com direito a 602 915$00 de vencimentos, subsídio
de férias e de Natal.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 147—2.’ Série, de 30 de Junho de 19863
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III

—

4.’ Série

MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Por despacho de 9 de Abril de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Abril de 1986:
Maria Albertina da Silva Graça de Carvalho Santos, terceiro-oficial
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
de Educação Física do Exército passou à situação de licença
ilimitada, a partir de 20 de Maio de 1986.
—

(Diário da República n.° 143— 2.’ Série, de 25 de Junho de 1986!)

Por despacho de 8 de Junho de 1984, anotado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Junho de 1984:
Alcina de Jesus Sobral, enfermeira de 2. classe do Quadro do Pes
exo
soal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n.° 1
nerada do referido cargo, desde 19 de Junho de 1984, a seu
pedido.
—

(Diário da República o.’ 177—2.’ Série, de 1 de Agosto de 1984!)

Por despacho de 17 de Abril de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Abril de 1986:
Ana Bela Pacheco Moreira, enfermeira do grau 1, 3.° escalão, do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
exonerada, a seu pedido, a partir de 2 de Abril de 1986.
—

(Diário da República n.° 129—2.’ Série, de 6 de Junho de 1986!)

Por despacho de 18 de Abril de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Abril de 1986:
José Luís Albuquerque Amaral Sousa Reis Maya Seco, médico civil
contratado além do quadro no Batalhão de Infantaria de Aveiro
—rescindido o contrato, desde 26 de Março de 1986.
(Diário da República n.° 126—2,’ Série, de 3 de Junho de 19863

Por despacho de 18 de Abril de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Aníbal Luís Eugénio Rita Avilez, médico civil (anestesiologista)
contratado além do quadro do Hospital Militar Principal
res
—

4.’ Série
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1

de Março de

(Diário da República n.° 126— 2.’ Série, de 3 de Junho de 1986.1

Por despacho de 18 de Abril de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Abril de 1986:
João Alberto Ramalho Mendonça de Oliveira, médico civil (orto
pedia) contratado do Hospital Militar Principal
rescindido o
contrato, a seu pedido, a partir de 31 de Março de 1986.
—

(Diário da República n.° 129— 2.’ Série, de 6 de Junho de 1985.1

Por despacho de 29 de Abril de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Abril de 1986:
João André Moreno, médico civil contratado além do quadro do
Hospital Militar Regional n.° 2
rescindido o contrato, desde
10 de Abril de 1986, a seu pedido.
—

(Diário da República

n.° 130—2.’

Série, de 7 de Junho de

1986.1

Por despacho de 29 de Abril de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986:
João José Fazenda Giria, contratado além do quadro, como clínico
geral, do Hospital Militar Principal
rescindido o contrato, a
seu pedido, desde 31 de Março de 1986:
—

(Diário da República n.° 130—2.’ Série, de 7 de Junho de
1986.1

Por despacho de 29 de Abril de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986:
Horácio Paulo José da Silveira, contratado além do quadro como
médico especialista em ortopedia do Hospital Militar Principal
—rescindido o contrato, a seu pedido, desde 31 de Março de
1986.
(Diário da República n.° 130

—

2.’ Série, de 7 de Junho de 1986.)

Por despacho de 16 de Abril de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Abril de 1986:
Maria Hortense de Jesus Pereira Neves, escriturári a-dactilógrafa
principal do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do
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Serviço de Pessoal/Repartição Técnica, na situação do regime
cessa o referido regime, a partir
de trabalho a tempo parcial
1986.
de
de 2 de Maio
—

(Diário da República

n.° 129—

2.

Série, de 6 de Junho de 1986.1

Por despacho de 11 de Abril de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Maio de 1986:
Rui Valdemar Ferreira Rocha, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal
despedido do
Civil do Exército/Batalhão de Caçadores n.° 5
ao dever 33.°
infracção
por
1979,
de
serviço, desde 13 de Março
do artigo 4.° do R. D. M.
—

(Diário da República n.° 143— 2.’ Série, de 25 de Junho de 1986.1

1V

—

PROMOÇÕES

Por despacho de 11 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986:
Manuel Cardoso Aguiar, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Centro de Gestão Financeira/Região Militar do
promovido a segundo-oficial do mesmo quadro e ser
Norte
viço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 138

—

2. Série, de 19 de Junho de 1986)

Por depacho de 7 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Maio de 1986:
Ana da Conceição Lourenço Marques Ferro Gomes, terceiro-oficial
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro financeiro do
promovida a segundo-oficial do mesmo quadro e
Exército
serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 138— 2.’ Série, de 19 de Junho de 1986.)

4. Série
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Por depacho de 7 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Maio de 1986:
Corina Maria Grácio Maia Brites Lopes, terceiro-oficial do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de Pessoal/
/Repartição de Recrutamento
promovida a segundo-oficial do
mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 138— 2. Série, de 19 de Junho de 1986.

Por depacho de 7 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Maio de 1986:
Maria da Conceição Sardinha Vicente, terceiro-oficial do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão financeira/Região
Militar do Sul
promovida a segundo-oficial do mesmo quadro
e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 138—2. Série, de 19 dc Junho de 1986.)

Por depacho de 7 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Maio de 1986:
Maria das Dores Rosário Messias Sebastião Santos, terceiro-oficial do
Quadro de Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão Finan
ceira/Região Militar de Lisboa
promovida a segundo-oficial
do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário tia República n.° 138—2. Série, de 19 de

Junho de

1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Abril de 1986:
Maria Amélia Rodrigues da Costa Silvério, escriturária-dactilógrafa
de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
da Arma de Infantaria
progressão a escriturária-dactilógrafa
de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 18 de Setembro
—
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de 1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «Q» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 110—2.’ Série, de 14 de Maio de 19863

Por despacho de 23 de Setembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Abril de 1986:
Maria Odília Fonseca Sousa, auxiliar de serviço de 2.a classe do
Quadro do Pessol Civil do Exército/Campo de Tiro de Alcochete
progressão a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Junho de 1982, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 110—2.’

Série, de

14

de Maio de

19863

Por despacho de 1 de Julho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Abril de 1986:
Maria de Fátima do Carmo Coelho Lima Meio, escriturária-dactiió
grafa de f•a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
progressão a escri
/Tribunal Militar Territorial de Coimbra
turária-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde
22 de Setembro de 1983, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 115—2.’ Série, de 20

de Maio de

1986.)

Por despacho de 30 de Agosto de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 18 de Abril de 1986:
Maria José Martins Amaro, escriturária-dactilógraf a de 1.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
progressão a escriturária-dactUógrafa principal do mesmo
quadro e serviço, desde 28 de Novembro de 1982, data a partir
—

4. Série
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da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela
de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

115 —2. Série, de 20 de Maio de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribun
al de
Contas em 1$ de Abril de 1986:
Maria de Fátima Serra Trindade Arraiano, escriturária-d
actilógrafa
de 1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exérci
to/Centro
de Estudos Psicotécnicos do Exército
progressão a escriturária
-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde
30 de
Março de 1981, data a partir da qual tem direito ao
vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 115— 2.’ Série, de 20 de
Maio de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo
Tribunal de
Contas em 18 de Abril de 1986:
Maria Susana ferreira de Brito Monteiro, escriturária-d
actilógrafa dc
fa classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exército
progressão a escriturária-dac
tilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Se
tembro de 1981, data a partir da qual tem direito ao
vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 115—2.’ Série, de 20 de Maio
de 1986.)

Por despacho de 29 de Outubro de 1985, visado pelo
Tribunal de
Contas em 18 de Abril de 1986:
Gabriela Ponte de Amaral Rego, escriturária-dactilógrafa de 1 a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exér
cito
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do mesmo
quadro e serviço, desde 30 de Julho de 1984, data a partir da
—
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qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
1986.)
(Diária da República n.° 115— 2.’ Série, de 20 de Maio de

de
Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal
Contas em 12 de Maio de 1986:
Maria Júlia Nascimento Sousa, escriturária-dactilógrafa de l.’ classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
progressão a escriturária-dactilógraía princi
de Intendência
pal do mesmo quadro e serviço, desde 13 de Abril de 1984,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 126—2.’ Série, de 3 de Junho de 1986.)

de
Por despacho de 1 de Julho de 1985, visado pelo Tribunal
1986:
Contas em 23 de Abril de
Angelina Augusta Santos Mata figueiredo, escriturária-dactilógrafa
de 1 a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
progressão a escriturária-dactilógrafa
da Arma de Infantaria
principal do mesmo quadro e serviço, desde 5 de Agosto de
1984, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 127

—

2.’ Série,

de 4 de Junho

de 19$6

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
Maria Clara Moura Castro Guimarães Bastos Pinto, escriturária
-dactilógrafa de 1 .‘ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exér
progressão
cito/Direcção do Serviço de Administração Militar
e serviço
quadro
do
mesmo
a escriturária-dactilógrafa principal
—
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desde 5 de Julho de 1981, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 127— 2.’ Série, de 4 de Junho de 1986.

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
Maria Elisa Parreira da fonseca Amado Correia de Araújo, escri
turária-dactilógrafa de 1 a cisse do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Centro Financeiro do Exército
progressão a escri
turária-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde
7 de Outubro de 1980, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra <tN» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 127— 2.’ Série, de 4 de Junho de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
Maria Helena da Conceição Ruas de Almeida, escriturária-dactiló
grafa de 1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
/Centro Financeiro do Exército
progressão a escriturária
-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 7 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 127—2.’ Série, de 4 de Junho de 1986.J

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
Maria Joaquina Vilela Mota Aço Pereira, escriturária-dactilógrafa
de 1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de Finanças
progressão a escriturária-dactilógrafa
principal do mesmo quadro e serviço, desde 3 de Setembro de
—
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1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 127

—

2.’ Série,

de 4 de Junho de

1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal dc
Contas em 23 de Abril de 1986:
Maria Noémia Pires Afonso Lopes Reis, escriturária-dactilógrafa de
1 a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro finan
progressão a cscriturária-dactilógrafa prin
ceiro do Exército
cipal do mesmo quadro e serviço, desde 21 de Setembro de 1980,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.” 127—2.’ Série, de 4 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal dc
Contas em 23 de Abril de 1986:
Laurínda da Silva Porto Pereira, escriturária-dactilógrafa de 1 .‘ classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do
Intendência
mesmo quadro e serviço, desde 19 de Outubro de 1983, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 127—2.’ Série, de 4 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
Luís Romão do Carmo Várzea, escriturário-dactilógrafo de fa classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infan
progressão a escritu
taria de faro/Destacamento de Tavira
—
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rário-dactilógrafo principal do mesmo quadro e serviço, desde
20 de Novembro de 1983, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 127

—

2. Série, de 4 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
Rafael de Jesus Agostinho, escriturário-dactilógrafo de ya classe do
Quadro do Pessoal Civil/Regimento de Infantaria de Faro/Des
tacamento de Tavira
progressão a escriturário-dactilógrafo
principal do mesmo quadro e serviço, desde 19 de Novembro
de 1983, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 127— 2. Série, de 4 de Junho de
1986.0

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribun
al de
Contas em 24 de Abril de 1986:
Maria Deolinda Curado Costa Casaca, escriturária-dactilógrafa
de
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exérci
to/Direcção do
Serviço de Finanças

—

progressão a escriturária-dactilágrafa prin

cipal do mesmo quadro e serviço, desde 16 de Março de 1981,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 127— 2. Série, de 4 de Junho
de 1986.0

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1985, visado pelo Tribun
al de
Contas em 24 de Abril de 1986:
Odete Galguinho Ferreira, escriturária-dactilógrafa de 1.a classe
do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção da Arma de
Engenharia
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do
mesmo quadro e serviço, desde 2 de Outubro de 1983, data
a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 127—2. Série, de 4 de Junho de
1986.0
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Por despacho de 28 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Abril de 1986:
António João Raimundo Pereira, escriturário-dactilógrafo de 1 •a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Cavalaria
de Estremoz
progressão a escriturário-dactilógrafo principal do
mesmo quadro e serviço, desde 31 de Outubro de 1983, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

127— 2.’ Série, de 4 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Abril de 1986:
Maria Olímpia de Oliveira Baptista, escriturária-dactilógrafa de
;a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção da
progressão a escriturária-dactilógrafa
Arma de Engenharia
principal do mesmo quadro e serviço, desdD 2$ de Outubro de
1985, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 127— 2.’ Série. de 4 de Junho de 1986.

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Abril de 1986:
Fernanda Maria Andorinha Vieira Ferreira Timóteo, escriturária
-dactilógrafa de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exér
cito/Regimento de Infantaria de faro/Destacamento de Tavira
—progressão a escriturária-dactilógrafa de fa classe do mesmo
quadro e serviço, desde 22 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «Q» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 127 —2.’ Série, de 4 de Junho de 1986.)
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Por despacho de 23 de Setembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Abril de 1986:
Palmira Fernandes, auxiliar dc serviço de 2. classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Batalhão do Serviço Geral do Exér
cito
progressão a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 127

—

2.

Série, de

4

de Junho

de 1986

Por despacho de 29 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Maio de 1986:
Luísa Maria dos Santos Pinto Arderius, escriturária-dactilógrafa de
classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de
Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
progressão a
escriturária-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço,
desde 29 de Março de 1984, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 129— 2. Série, de 6 de Junho de 1986

Por despacho de 29 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Maio de 1986:
Maria Manuela Silva fernandes Nogueira de Queiroz, escriturária
-dactilógrafa de 1 .‘ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exér
cito/Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do mesmo qua
dro e serviço, desde 3 de Outubro de 1983, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 129

—

2.

Série, de 6 de Junho de

1986.9
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Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Dorília Maria Viegas Pedrinho Paula Ferreira, escriturária-dactiló
grafa de l.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/Academia Militar progressão a escriturária-dactilógrafa prin
cipal do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Maio de 1980,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

13O—2. Série,

de 7 de Junho de 19S6

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Esmeralda dos Prazeres Franco Rosa, escriturária-dactilégrafa de
1 a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Mili
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do
tar Principal
mesmo quadro e serviço, desde 16 de Fevereiro de 1980, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 13O—2. Série, de 7 de Junho de 1986)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Henrique Manuel Ferreira Paiva Nunes, escriturário-dactilógrafo de
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Fi
progressão a escriturário-dactilógrafo prin
nanceiro do Exército
cipal do mesmo quadro e serviço, desde 7 de Maio de 1981,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 13O—2.

Série, de 7 de Junho de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Inês Soares Vicente, escriturária-dactilógrafa de 1.a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do Exército

4.’
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progressão a escriturária-dactilógrafa principal do mesmo qua
dro e serviço, desde 1 de Outubro de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de ven
cimentos.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 130—2.’ Série, de 7 de Junho de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Ivone Luz Silva Rainho Marques Bandeira, escriturária-dactilógrafa
de y•a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro
Financeiro do Exército
progressão a escriturária-dactilógrafa
principal do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1980,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n. 130—2.’ Série, de 7 de Junho de 1986.1

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
José dos Santos Silva, escriturário-dactilógrafo de 1.a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria de Abran
tes
progressão a escriturário-dactilógrafo principal do mesmo
quadro e serviço, desde 20 de Setembro de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 130—2.’ Série, de 7 de Junho de 1986.1

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Judite de Jesus Monteiro Pereira de Carvalho, escriturária.dactilógrara
de ya classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exército
progressão a escriturária-dac
tilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 7 de Julho
—
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de 1981, data a partir da qual tem direíto ao vencimento da
letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 13O—2. Série, de 7 de Junho de 19$60

Por despacho de 28 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Florbela da Luz Teixeira Pires, escriturária-dactilógrafa de 1 •a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção da Arma
progressão a escriturária-dactilógrafa principal
de Engenharia
do mesmo quadro e serviço, desde 10 de Julho de 1983, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 13O—2. Série, de 7 de Junho de 19$60

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
Maria Hermínia Mourato Moreira, escriturária-dactilógrafa de 1 .a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do
Exército
mesmo quadro e serviço, desde 24 de Setembro de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

127 —2. Série, de 14 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Abril de 1986:
Maria Helena da fonseca Dias, escriturária-dactílógrafa de 1.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
progressão a escriturária-dactilógrafa principal
de Intendência
do mesmo quadro e serviço, desde 6 de Março de 1984, data
a partir da qual tem direito ao vencimentoda letra «N» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 136—2. Série, de 17 de Junho de 1986.)

4:’ Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 7

455

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal
de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Luís Peixoto, escriturário-dactilógrafo de l.a classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do Exército
pro
gressão a escriturário-dactilógrafo principal do mesmo quadro e
serviço, desde 11 de Janeiro de 1981, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n. 136—2.’ Série, de 17 de Junho de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Maria Celeste Lopes Martins Batista Penha, escriturária-dactilógrafa
de l. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro
financeiro do Exército
progressão a escriturária-dactilógrafa
principal do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Outubro de
1980, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 136—2.’ Série, de 17 de Junho de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986:

Maria do Céu da Silva Dias Carvalho, eseriturária-dactilógrafa de
1? classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Distrito de
Recrutamento e Mobilização do Porto
progressão a escriturária
-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 12 de
Agosto de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 141— 2:’ Série, de 23 de Junho de 1986.)

Por despacho de 4 de Julho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Maio de 1986:
Maria Urânia Rodrigues Jardim Barreto de Carvalho, escriturária
-dactilógrafa de 1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exér

4.’ Série
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cito/Academia Militar progressão a escriturária-dactilógrafa
principal do mesmo quadro e serviço, desde 28 de Agosto de
1983, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.°

141—2.’ Série, de 23

de Junho

de 1986.)

Por despacho de 30 de Agosto de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Maio de 1986:
Ana Bela Branco da Costa Serôdio, escriturária-dactilágrafa de
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Mili
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do
tar Principal
mesmo quadro e serviço, desde 6 de Abril de 1983, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

141

—

2.’ Série, de 23 de

Junho

de 1986.)

Por despacho de 28 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Maio de 1986:
Ana Maria Batista da Silva, escriturária-dactilógrafa de 1 a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do mesmo qua
dro e serviço, desde 21 de Fevereiro de 1984, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.° 141

—

2.’ Série, de 23 de Junho de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Maio de 1986:
Angelina de Jesus Pereira Duarte Dias da Silva, escriturária-dactiló
grafa de l. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
progressão a escriturária-dac
/Centro financeiro do Exército
tllágrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 4 de Março
—
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de 1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da I?cpúbtica

n.° 141

—

2.’

Série,

de 23 de Junho de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribun
al de
Contas em 12 de Maio de 1986:
Angelina Maria da Conceição Pereira Oliveira Gomes, escritu
rária
-dactilógrafa de 1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exér
cito/Direcção do Serviço de Finanças
progressão a escriturária
-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde
19 de
Julho de 1981, data a partir da qual tem direito ao vencim
ento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 141 —2.’ Série, de 23 de Junho
de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribun
al de
Contas em 12 de Maio de 1986:
Custódia Guerreiro Galrito Silva, escriturária-dactilógraf a
de 1 a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviç
o de
Intendência
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do
mesmo quadro e serviço, desde 2 de Dezembro de 1980,
data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N»
da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.° 141 —2.’ Série,

de

23 de Junho de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo
Tribunal de
Contas em 12 de Maio de 1986:

Graciette de Freitas Chaves Damião, escriturária-d
actilógrafa de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Bata
lhão
de Caçadores n.° 5
progressão a cscriturária-dactilógrafa de
1,’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 13
de Janeiro
de 1981, data a partir da qual tem direito ao vencim
ento da
letra «Q> da tabela dc vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.° 141 —2.’ Série, de 23 de Junho de 1986.)
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Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Maio de 1986:
Maria Augusta da Silva Simões Viegas, escriturária-dactilógrafa de
l.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do
progressão a escriturária-dactilógrafa
Serviço de Intendência
e serviço, desde 24 de Junho de
quadro
principal do mesmo
1980, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 141 —2. Série, de 23 de Junho de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Maio de 1986:
Maria Cândida de Jesus Rodrigues, escriturária-dactilógrafa de
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Fi
progressão a escriturária-dactilógrafa
nanceiro do Exército
principal do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1980,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 141

—

2. Série, de 23 de Junho de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Maio de 1986:
Maria de Glória da Conceição Rosa, escriturária-dactilógrafa de
classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Finan
progressão a escriturária-dactilógrafa princi
ceiro do Exército
pal do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Agosto de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 141 —2. Série, de 23 de Junho de 1986.)
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Por despacho de 7 de Julho de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Novembro de 1985:
Virgínia Jerónimo Matias Teixeira Nunes, primeiro-oficial do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Comissão de Contas e Apuramento
de Responsabilidades/Repartição de Contas
transita a primeiro-oficial do mesmo quadro e serviço, desde 29 de Maio de 1981,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «1» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 299— 2.

Série,

de 2$

de Dezembro

de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Abril de 1986:
Fernando Domingues freire, escriturário-dactilógrafo do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Infantaria
transita
a escriturário-dactilógrafo de 1. classe do mesmo quadro e ser
viço, desde 1 de Junho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «Q» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 13O—2. Série,

de

7 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Maio de 1986:
Liliete Pinheiro Monteiro Gonçalves, escriturária-dactilógrafa do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de Finan
transita a escriturária-dactilógrafa de 1.a classe do mesmo
ças
quadro e serviço, desde 1 de Junho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «O» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 13O—2. Série, de 7 de

Iunho

de 1986.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1986:
Alexandrina da Conceição Tavares de Almeida, auxiliar de serviço
de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Lanceiros de Lisboa
transita a auxiliar de serviço de
1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 130— 2. Série, de 7 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal d
Contas em 7 de Maio de 1986:
Amélia Maria Polaca, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Lanceiros de Lis
boa—transita a auxiliar de serviço de l. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 130— 2.’ Série, de 7 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1986:
Américo Vieira da Mota Sobral, auxiliar de serviço de f•a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Infan
taria
transita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 130— 2. Série, de 7 de Junho de 1986.)

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1986:
Filomena da Conceição Almeida, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Lanceiros
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de Lisboa
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mes
mo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 130— 2.’ Série, de 7 de

Junho de

1986])

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1986:
Lídia Alice Rodrigues dos Santos e Silva, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática
de Infantaria
transita a auxiliar de serviço de 1 .‘ classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 130—2.’

Série, de 7 de Junho de

1986])

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1986:
Maria Emília da Silva Fernandes, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Lanceiros
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo
de Lisboa
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 130—2.’ Série,

de 7 de Junho de

1986])

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1986:
Odete da Conceição Pichel Ferreira, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mes
de Queluz
mo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
—
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da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 130—2.’ Série, de 7 de Junho de 1986.0

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Álvaro da Conceição Pereira, auxiliar de serviço de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Enge
nharia
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 17 de Julho de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 130—2.’ Série, de 7 de Junho de 1986.J

Por despacho de 4 de Novembro de 1982, visado pelo Tribunal de
Contas cm 6 de Maio de 1986:
Ambrósio Leitão Paulo, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Centro Militar de Educação Física,
Equitação e Desportos
transita a auxiliar de serviço, desde 9
de Fevereiro de 1981, data a partir da qual tem direito ao ven
cimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 130—2? Série, de 7 de Junho de 1986.J

Por despacho de 28 de fevereiro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1986:
Benilde de Oliveira, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/ Regimento de Infantaria de Queluz
transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 130—2? Série, de 7 de Junho de 1986.)
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Tribunal de
Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo
Contas em 6 de Maio de 1986:
2. classe do Quadro
José Cardoso de Sé Pinto, auxiliar de serviço de
haria
do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Engen
quadro
mesmo
do
classe
2.
de
transita a auxiliar de serviço
tem
e serviço, desde 1 de Julho de 1981, data a partir da qual
entos.
vencim
de
direito ao vencimento da letra «T» da tabela
—

(São devidos emolumentos.)
1986
(Diário da República n. J30—2. Série, de 7 de Junho de

al de
Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribun
Contas em 7 de Maio de 1986:
do Quadro
Justina Madalena Martins, auxiliar de serviço de 2. classe
tran
ria
Infanta
de
Prática
ola
to/Esc
Exérci
do
l
Civil
Pessoa
do
ser
e
quadro
2.
mesmo
do
classe
sita a auxiliar de serviço de
tem
qual
da
partir
a
data
1980,
de
bro
Novem
viço, desde 27 de
entos.
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencim
—

(São devidos emolumentos.)
de 1986!)
(Diário da República n.° 130— 2. Série, de 7 de Junho

al de
Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribun
Contas em 6 de Maio de 1986:
2.a classe do Qua
Luísa Gomes Jorge Pereira, auxiliar de serviço de
dro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Cavalaria
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 130—2? Série, de 7 de Junho de 1986!)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1986:

Luís Manuel Furtado Marinho, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Enge
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nharia
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 8 de Junho de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de venci
mentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúblicct

n.°

130—2.’ Série, de 7 de Junho de 1986.11

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal
de
Contas em 7 de Maio de 1986:
Maria Amélia Jordão Carvalho Santos, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Infan
taria
transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe do mesmo
quadro e serviço, desde 19 de Janeiro de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emoktmentos.)
(Diário da República n.° 130—2.’ Série, de 7 de Junho de 1986.

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal dc
Contas em 7 de Maio de 1986:
Maria Amélia de Oliveira Mourão Barata, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do
Serviço de Saúde
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 19 de Janeiro de 1981, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 130— 2.

Série, de 7 de Junho de 1986.11

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1986:
Maria da Conceição Figuciredo da Silva Vicente
auxiliar de ser
viço de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
/Escola Prática de Infantaria
transita a auxiliar de serviço
de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 22 de Janeiro
—

—
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de 1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário dcl Reriúbtica n.° 130—2. Série, de 7 de Junho de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1986:
Maria da Conceição Luís Carvalho, auxiliar de serviço de 2.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de In
fantaria
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 27 de Novembro de 1980, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° I30—2. Série, de 7 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1986:
Maria Ferreira Lopes, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Engenharia
tran
sita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo quadro e ser
viço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n,° 130— 2. Série, de 7 de Junho de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1986:
Maria Gabriela Machado dos Santos Vicente, auxiliar de serviço de
2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática
de Infantaria
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
mesmo quadro e serviço, desde 8 de Janeiro de 1981, data a
—
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partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diátio da República

n.°

130— 2.’ Série, de 7 de Junho de 19860

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1986:
Maria Hélia Cardeira de Almeida, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
Financeira
quadro e serviço, desde 19 de Janeiro de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 130— 2.’ Série, de 7 de Junho de 19860

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1986:
Maria do Rosário Aurélia, auxiliar de serviço de 2. classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Infantaria
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 16 de Março de 1981, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 130—2.’ Série, de 7 de Junho de 19860

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Maria Virgínia Venâncio Jorge Coutinho, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prá
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
tica de Infantaria
do mesmo quadro e serviço, desde 22 de Janeiro de 1981, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 130—2.’ Série, de 7 de Junho de 19$6.
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Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1986:
Rosa dos Santos Alexandre ferreira, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Infan
taria
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 6 de Janeiro de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 130—2.’

Série,

de 7 de Junho de 1986

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1986:
Adozinda Maria Vinhais Baptista, auxiliar de serviço de 2.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regio
nal n.° 1
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 3 de Fevereiro de 1982, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 133

—

2.’

Série, de 12 de Junho de 19861)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1985:
Alcídia Alves Mendes da Conceição, auxiliar de serviço de 2.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Tribunal Militar Terri
torial de Tomar
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
mesmo quadro e serviço, desde 12 de Agosto de 1981, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diúrio da República n.’ 133

—

2.’

Série, de 12 de Junho de 19861)
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Por despacho de 7 de Outubro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1986:
Alda da Conceição Maria, auxiliar de serviço de 2.a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Tribunal Militar Territorial de
transita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo
Coimbra
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 133

—

2.’

Série,

de 12 de Junho de 1985.1

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1986:
Ana Maria da Conceição Lameiras Alberto Dias, auxiliar de
serviço de 2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
transita a auxiliar de serviço de
Hospital Militar Principal
2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 30 de Abril de 1981,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 133— 2. Série, de 12 de Junho de l986,

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1986:
Carminda da Natavidade Martins Pinheiro, auxiliar de serviço de
2.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior
do Exército
transita a auxiliar de serviço de 1.a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.’ 133—2.’ Série, de 12 de Junho de 1986.0

4.
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Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Francelina de Castro Moreira Macedo, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regio
nal n.° 1
transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe do mesmo
quadro e serviço, desde 22 de Abril de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 133— 2. Série, de 12 de Junho de 19860

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1986:
Georgina de Jesus Olival de Carvalho, auxiliar de serviço de
classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de venci
mentos.
.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 133

—

2. Série, de 12 de Junho de 19860

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1986:
Inácia Coladónia e Castro Godinho Paula, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior
do Exército
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 133— 2. Série, de 12 de Junho de 1986j)

Por despacho de 7 de Outubro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Maio de 1986:
José Marques Miranda, empregado de mesa do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Colégio Militar—transita a emprcgado de mesa
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de 1? classe na situação de supranumerário ao quadro, desde 4
de Outubro de 1979, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «P» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 133

—

2. Série,

de

12

de Junho de

19$6.

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Maria Cândida Ribeiro Carvalho dos Santos Fernandes, auxiliar de
serviço de 2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
transita a auxiliar de serviço
/Hospital Militar Regional n.° 1
de 2.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 22 de Abril de
1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 133

—

2.’

Série, de

Por despacho de 4 de Novembro de
Contas em 6 de Maio de 1986:

1983,

12

de Junho

de 1986.1

visado pelo Tribunal de

Maria Emília Campos de Magalhães, auxiliar de serviço de 2.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regio
transita a auxiliar de serviço de 2? classe do mesmo
nal n.° 1
quadro e serviço, desde 22 de Abril de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 133—2.’ Série, de 12 de Junho de 1986.1

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Maria de Fátima Ferreira da Silva Cardoso, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Mili
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe
tar Regional n.° 1
do mesmo quadro e serviço, desde 22 de Abril de 1981, data
—

4. Série
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a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
(São

devidos emolumentos.)

(Diário da República n.° 133

—

2.’ Série, de 12 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1986:
Maria Fernanda Martins Alves ferreira, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior
do Exército
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos,)
(Diário da República n.° 133

—

2.’

Série, de

12

de Junho de

1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Maria Júlia Nova Moreira da Rocha Barbosa, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Mili
tar Regional n.° 1
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
do mesmo quadro e serviço, desde 22 de Abril de 1981, data
s partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
São devidos emolumentos.)
—

Diário da República n.° 133

—

2.’ Série, de 12 de

Junho de

1986

Por &espacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Maril Manuela Azevedo da Cunha, auxiliar de serviço de 2.’ classe
tio Quadro Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional
n.° 1
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 22 de Abril de 1981, data a partir da
—

]
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qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de venci
mentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República nY 133— 2. Série, de 12 de Junho de 1986

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1986:
Maria Manuela Fernandes Abreu, auxiliar de serviço de 2.’ classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Region
11.0 1
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesm
quadro e serviço, desde 27 de fevereiro de 1981, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «1» da tabela ae
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 133— 2. Série, de 12 de Junho de 1986

/

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1986:
Maria Paula Ferreira Mota Ribeiro, auxiliar de serviço de 2. cbsse
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Rtgio
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe do mcsmo
nal n.° 1
quadro e serviço, desde 22 de Abril de 1981, data a partfr da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 133— 2.’ Série, de 12 de Junho de 19$6.J

Por despacho de 23 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Maio de 1986:
Filomena da Silva Magalhães da Cruz Durães, enfermeira de 2.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regio
nal n.° 1—transita a enfermeira grau 1, 2.° escalão, do n-smo
quadro e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da

4.’ Série
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qual tem direito ao vencimento da letra «1» da tabela de
ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 134—2.’ Série, de 14 de
Junho de 1986.)

Por despacho de 23 de Janeiro de 1986, visado pelo
Tribunal de
Contas em 2 de Maio de 1986:
Maria Cândida de Sousa Donas Boto, enfermeira de
2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército! Hospital Militar
Regio
nal n.° 1—transita a enfermeira grau 1, 2.° escalão,
do mesmo
quadro e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data
a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «1» da
tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 134—2.’ Série, de 14 de
Junho de 1986.)

Por despacho de 23 de Janeiro de 1986, visado
pelo Tribunal de
Contas em 2 de Maio de 1986:
Teresa de Jesus Pereira Alves da Cruz, enfermeira
de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar
Regional
1
transita a enfermeira grau 1, 2.° escalão, do
mesmo
quadro e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data
a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «1» da
tabela de venci
mentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 134—2.’ Série, de
14 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado
pelo Tribunal de
Contas em 16 de Maio de 1986:
António Alves Pinto, chefe de culinária do Quadro
do Pessoal Civil
do Exército! Regimento de Infantaria de Tomar
transita a
técnico auxiliar de culinária principal do mesmo
quadro e serviço,
—
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desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 137

—

2. Série, de 18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Conceição Mendes de Sousa dos Santos, primeiro-oficial do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria de Quetransita a primeiro-oficial do mesmo quadro e serviço,
luz
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «J» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 137—2. Série, de 18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 7 de Julho de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Dulce da Natividade Carvalho Pereira, primeiro-oficial do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão Financeira/Logís
transita a primeiro-oficial do mesmo quadro e serviço,
tica
desde 22 de Abril de 1981, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «J» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 137—2. Série, de 18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 7 de Julho de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Eduardo Manuel de Jesus Nunes, primeiro-oficial do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região Militar de
transita a primeiro-oficial do mesmo quadro e serviço,
Lisboa
Maio de 1981, data a partir da qual tem direito ao
de
30
desde
vencimento da letra «J» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 137—2. Série, de 18 de Junho de 1986.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Heitor Damas, primeiro-oficial do Quadro do Pessoal Civil do Exér
cito/Depósito Geral de Material de Guerra
transita a primeiro-oficial do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «J» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 1372.a

Série,

de 1$ de Junho de 1986.)

Por despacho de 7 de Julho de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Júlia Ramira Rosa da Silva Ruivo Dias André, primeiro-oficial do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do
Exército
transita a primeiro-oficial do mesmo quadro e serviço,
desde 21 de Maio de 1981, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «J» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 137

—

2. Série, de 18

de

Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Maria Adelaide dos Santos Teixeira Pinto, primeiro-oficial do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão financeira!
/Logística
transita a primeiro-oficial do mesmo quadro e ser
viço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «J» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 137— 2. Série, de 18 de Junho de
1986.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Vítor Manuel Morais Caldas, primeiro-oficial do Quadro do Pessoal
tran
Civil do Exército/Depósito Geral de Material de Guerra
sita a primeiro-oficial do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «1» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 137

—

2.

Série, de

18 de Junho

de

1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Maio de 1986:
Augusto Monteiro Novais Lopes, operário especial do Quadro do
tran
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n.° 1
1 de
desde
serviço,
e
quadro
mesmo
do
sita a operário principal
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 137— 2, Série, de 18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 27 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Ascensão de Jesus Ribeiro Domingues de Medeiros, segundo-oficial
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Infan
transita a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço,
taria
desde 2 de Março de 1982, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° ]37—2. Série, de 18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Jaime Lourenço Rodrigues, segundo-oficial do Quadro do Pessoal
transita a segundoCivil do Exército/Hospital Militar Principal
—

4. Série
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-oficial do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «L»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.”

137

—

2.

Série, de 18 de

Junho de

1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
José Manuel Jesus Rodrigues, segundo-oficial do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Regimento de Infantaria de Queluz
tran
sita a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «L» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n. 137— 2.

Série,

de 18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Maria Amélia de Barahona Cristina Santana, segundo-oficial do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria
de Queluz
transita a segundo-oficial do mesmo quadro e ser
viço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 137—2.’ Série, de 18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Maria Bertilde Flor Alves de Bastos, segundo-oficial do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão Financeira/Logís
tica
transita a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «L» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 137

—

2.’

Série, de

18

de Junho de

1986.)
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4.’ Série

al
Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribun de
Contas em 6 de Maio de 1986:
al do
Maria Fernanda Barata Silva Ramos Wanzeler, segundo-ofici
al
Princip
Militar
pital
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hos
,
desde
serviço
e
quadro
mesmo
al
do
o-ofici
transita a segund
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
Junho de 1986.)
(Diário da República n.° 137 —2.’ Série, de 1$ de
Tribunal de
Por despacho de 27 de Fevereiro de 1984, visado pelo
Contas em 6 de Maio de 1986:
do
Maria da Graça da Silva Fernandes, segundo-oficial do Quadro
gís
eira/Lo
Financ
Gestão
de
Pesoal Civil do Exército/Centro
transita a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço,
tica
desde 22 de Fevereiro de 1982, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
1986.)
(Diário da República n.° 137—2.’ Série, de 18 de Junho de

al de
Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribun
Contas em 6 de Maio de 1986:
Gilda Alves Serafina Soares Martins, terceiro-oficial do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região Militar de Lis
transita a terceiro-oficial do mesmo quadro e serviço,
boa
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «M» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 137 —2. Série, de 18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Luísa Maria Gonçalves Alexandre Soares, terceiro-oficial do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão Financeira/Lo
transita a terceiro-oficial do mesmo quadro e serviço,
gística
—

4. Série
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desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «M> da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 137— 2.’ Série, de 18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Maria Alexandra Bettencourt Riviere Noronha Tudella, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de
Artilharia de Lisboa
transita a terceiro-oficial do mesmo qua
dro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «M» da tabela de venci
mentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 137—2.’ Série, de 1$ de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Maria Eduardina Matos da Rocha Henriques da Silva, terceiro-oficial
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
cipal
transita a terceiro-oficial do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «M» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 137

—

2.’

Série, de

18 de

Junho

de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Maria Helena Duarte figueiredo Segurado, terceiro-oficial do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão Financeira Geral
transita a terceiro-oficial do mesmo quadro e serviço, desde
—
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1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao ven
cimento da letra «M» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 137— 2.’ Série, de 18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Maio de 1986:
Alda Veríssirno ferreira Simões, escriturária-dactilógrafa do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região Militar de
Lisboa
transita a escriturária-dactilógrafa principal do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 137—2.’ Série, de 18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal dc
Contas em 13 de Maio de 1986:
André Carlos, cozinheiro do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
/Colégio Militar (supranumerário)
transita a cozinheiro de
1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 27 de Fevereiro de
1980, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário

da

República n.° 137 —2.’ Série, de 18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1986:
Armindo da Ressurreição dos Santos, motorista do Quadro do Pes
tran
soal Civil do Exército/Direcção da Arma de Artilharia
sita a motorista de pesados de fa classe do mesmo quadro e
—

4. Série
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serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 157— 2’ Série, de 18 de Junho de 1926.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1986:
Briolanja Mendes Garcia Neves, cozinheira do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Regimento de Infantraia de Queluz
transita
a cozinheira de 1? classe do mesmo quadro e serviço, desde 9
de Janeiro de 1980, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 137 —2.’ Série, de 1$ de Junho de 1986.)

Por despacho de 23 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Maio de 1986:
Clarisse da Conceição Bajanca, empregada de mesa do
Quadro
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
transita a chefe
mesa do mesmo quadro e serviço, desde 10 de Novem
bro
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

do
de
de
da

(Diário da República n.° t37—2.’ Série, de 18 de Junho
de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribun
al de
Contas em 16 de Maio de 1986:
José Augusto Coelho Rodrigues, operário de 1 a classe
do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
transita
a ope
rário de 1 a classe do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencim
ento da
letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 137—2.’ Série, de 18 de
Junho de 1986.)
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Maio de 1986:
Luís dos Santos Correia, escriturário-dactilógrafo do Quadro do Pes
transita a
soal Civil do Exército/Escola Prática de Infantaria
escriturário-dactilógrafo principal do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 137— 2.’ Série, de 1$

de

Junho

de

1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de

Contas em 7 de Maio de 1986:
Olívia Joaquina Neto, cozinheira do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Regimento de Cavalaria de Santa Margarida transita
a cozinheira de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 22
de Abril de 1981, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

137 —2.’ Série,

de

18 de Junho de 1986.)

de
Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal
Contas em 16 de Maio de 1986:
Pessoal
Maria José Milheiro, escriturária-dactilógrafa do Quadro do
transita a escri
Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
turária-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao ven
cimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

137—2.’ Série,

de

18 de

Junho

de 1986.1

Tribunal dc
Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo
1986:
de
Maio
de
16
Contas em
a
Maria dos Prazeres Cardoso da Silva Pedro, escriturária-dactilógraf
Lis
de
Militar
ião
Exército/Reg
do
Civil
Pessoal
do
do Quadro
•a
transita a escriturária-dactilágrafa de 1 classe do mesmo
boa
—
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quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 137— 2. Série, de 18 de

Junho

de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Maio de 1986:
Maria Teresa Teixeira de Carvalho, escriturária-dactilógrafa do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Depósito Geral de Material
transita a escriturária-dactilógrafa principal do
de Guerra
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

137— 2.

Série, de

18 de

Junho

de 1986.)

Por despacho de 7 de Outubro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Maio de 1986:
António Américo dos Santos, empregado de mesa do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar (supranumerário)
transita a empregado de mesa de a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 17 de Janeiro de 1981, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «P» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 137— 2. Série, de 18 de Junho

de

1986.)

Por despacho de 7 de Outubro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Maio de 1986:
António Ressurreição Pires Dias de Carvalho, empregado de mesa
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar (supra
numerário)
transita a empregado de mesa de 1 a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 29 de Março de 1980, data a
—
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partir da qual tem direito ao vencimento da letra «P» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° f37—2.

Série, de

18

de Junho de

1986.1

Por despacho de 7 de Outubro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Maio de 1986:
Carlos Alberto Guerra Machado, empregado de mesa do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar (supranumerário)
transita a empregado de mesa de 1 a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 12 de Março de 1980, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «P» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n? 137— 2. Série,

de

18

de Junho

de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Liberto Eduardo de Jesus Carvalho do Nascimento, operário de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
transita a operário de 2. classe do
de Infantaria do Porto
desde
1 de Março de 1982, data a partir
serviço,
e
quadro
mesmo
da qual tem direito ao vencimento da letra «P» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 137—2. Série,

de

18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Maio de 1986:
Manuel Dias Violante, operário de 2. classe do Ouadro do Pessoal
Civil do Exército/Colégio Militar—transita a operário de 2. clas
se do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «P» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

137— 2. Série, de 18 de Junho de 1986.)
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Por despacho de 7 de Outubro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Maio de 1986:
Maria Águeda Nunes de Sousa, empregada de mesa do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar (supranurnerária)
transita a empregada de mesa de 1.a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 4 de Outubro de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «P» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República a.° 137—2.’ Série, de 18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 7 de Outubro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Maio de 1986:
Mário da Nazaré Caixado Couzinho, empregado de mesa do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar (supranumerário)
transita a empregado de mesa de 1.a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 4 de Outubro de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «P» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 137—2.’ Série, de 18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Maio de 1986:
Alice de Jesus Barata Lima Mosca, escriturária-dactilógrafa do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão do Serviço de Saúde
transita a escriturária-dactilógrafa de 1 •a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «Q» da tabela de venci
mentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 137 —2.’ Série, de 18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986:
Arnaldo Alves, vigilante de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Hospital Militar Principal
transita a vigilante de
—
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1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «O»
da tabela de vencimentos.

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 137— 2. Série, de 18 de

Junho

de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Maio de 1986:
Eduarda de Jesus Salgueiro Lopes, escriturária-dactilógraf a do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Artilharia
—transita a escriturária-dactilágrafa de 1.a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «Q» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 137—2.

Série,

de 18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Maio de 1986:
Juliana Rodrigues Alexandre Varandas Medeiros, escriturária-dacti
lógrafa do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática
de Artilharia
transita a escriturária-dactilógrafa de 1 •a classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «Q» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 137— 2. Série, de 18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribuna] de
Contas em 13 de Maio de 1986:
Manuel António Pires, vigilante de 2. classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a vigi
lante de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
—
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de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«Q» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.’ 137—2.’ Série, de 1$ de Junho de 1986.

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986:
Manuel dos Santos Pinto, vigilante de 2. classe do Quadro do Pes
soal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a
vigilante de l. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «O» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 137—2.’ Série, de 18 de Junho de
1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribun
al de
Contas em 16 de Maio de 1986:
Maria da Graça Sousa, escriturária-dactilógrafa do Quadro do
Pessoal
Civil do Exército/Regimento de Infantaria do Porto
transita
a escriturário-dactilógrafa de 1 a classe do mesmo quadro
e ser
viço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «Q» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República o.’ 137— 2.’ Série, de 18 de Junho
de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribun
al de
Contas em 16 de Maio de 1986:
Maria João Pereira Dias Moita, escriturária-dactilágrafa
do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Arquivo Histórico Militar
tran
sita a escriturário-dactilógrafa de l.’ classe do mesmo
quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem
direito ao vencimento da letra «O» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário

da

República n.° 137—2.’ Série, de 18 de Junho
de 1986.)
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986:
Reinaldo de Saies Ferreira Ribeiro, vigilante de 2.’ classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a vigilante de a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «Q» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 137 —2.’ Série, de 18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1986:
Ângelo Mário da Costa Bastos, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil
transita a
do Exército/Regimento de Infantaria de Espinho
barbeiro de 3.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «R» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 137 —2.’ Série, de 18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Maio de 1986:
José Francisco Emídio Duarte, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Escola Prática de Administração Militar
transita
a barbeiro de 3. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «R» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 137— 2. Série, de 1$ de Junho de 1986.

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Maio de 1986:
Irene do Egipto Gregário, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
transita a auxi
—
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fiar de serviço de 1:’ classe do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «S> da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 137

2.

Série,

de

18

de Junho de

1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Maio de 1986:
Agostinho Maçãs ferreira, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
transita a auxi
liar de serviço de 2.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde
7 de Abril de 1981, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.’ 137— 2.’ Série, de 18 de Junho de
1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal
de
Contas em 12 de Maio de 1986:
Alexandrina Rosa Santos Valério Sinagas, auxiliar de serviço de
2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática
de Infantaria
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Fevereiro de 1980, data
a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 137— 2.’ Série, de 18 de
Junho de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo
Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986:
Carlos António Ferreira Miranda, auxiliar de serviço
de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Militar
de Edu
cação física, Equitação e Despoi-tos
transita a auxiliar de
serviço de 2.a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 13 de
Dezembro de 1979, data a partir da qual tem direito
ao venci
mento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 137—2.’ Série, de
18 de Junho de 1986.)
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Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986:
Clementina Garcia Simão Frade, auxiliar de serviço de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
transita a auxiliar de serviço de
Informática do Exército
2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 16 de Outubro de
1980, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 137— 2. Série, de 1$ de Junho de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Maio de 1986:
Eduarda Maria Silvéria, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de Doenças Infectotransita a auxiliar de serviço de 2. classe do
-Contagiosas
mesmo quadro e serviço, desde 22 de Outubro de 1980, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 137— 2. Série, de 18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986:
Eva Leça Vieira, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do Pes
soal Civil do Exército/Quartel-General/Zona Militar da Madeira
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 15 de Setembro de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de venci
mentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 137—2. Série, de 18 de Junho de 1986)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Maio de 1986:
Ivone da Conceição Silva, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Infantaria
tran
—

4. Série

ORDEM DO EXERCITO N.° 7

491

sita a auxiliar de serviço de 2.a classe do mesmo quadro e ser
viço, desde 27 de Novembro de 1980, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúbtica n.° 137 —2. Série, de 18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986:
José da Silva Ramos Santana, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
transita
a auxiliar de serviço de 2.’ classe do mesmo quadro e serviço,
desde 7 de Abril de 1981, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 137

—

2.’ Série, de 18

de Junho de

1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986:
Liberta Serra Capricha ferreira, auxiliar de serviço de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Infan
taria
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 27 de Novembro de 1980, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário

da

República n.° 137—2.’ Série, de 18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986:
Maria Adelaide da Rosa Simões, auxiliar de serviço de 2. classe
do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de Doen
ças Infecto-Contagiosas
transita a auxiliar de serviço de
2.a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 6 de Março de
—
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1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diúrio tia Reptíbtica n.° 137— 2.’ Série, de 18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986:
Maria Cesaltina Faria Irra, auxiliar de serviço de 2. classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Engenharia
transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe do mesmo quadro
e serviço, desde 11 de Janeiro de 1982, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Reptíbtica n.° 137—2.’ Série, de 18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986:
Maria de Fátima dos Santos Ferreira, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regio
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
nal n.° 1
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
serviço,
e
quadro
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 137— 2.” Série, de 18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986:
Maria de Fátima de Sousa Pedrosa ferreira, auxiliar de serviço de
2? classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Mili
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
tar Regional n.° 1
do mesmo quadro e serviço, desde 2 de Agosto de 1982, data
—
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a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 137—2. Série, de 18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986:
Maria Fernanda dos Santos Bagulho Marques, auxiliar de serviço de
2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
Odivelas
quadro e serviço, desde 11 dc Fevereiro de 1981, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 137

—

2.

Série,

de 18

de Junho de

1986.)

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986:
Maria Júlia Carvalho Ferreira, auxiliar de serviço de 2.’ classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional
transita a auxiliar de serviço de 2? classe do mesmo
n.° 1
quadro e serviço, desde 19 de Novembro de 1981, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 137—2.’ Série, de 18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Maio de 1986:
Maria de Lourdes da Silva Charepa, auxiliar de serviço de 2.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de
Doenças Infecto-Contagiosas
transita a auxiliar de serviço de
2.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Março de 1980,
—
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data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T> da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da RepCtbtica

n.° 137— 2.’

Série,

de 18

de Junho de

1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Maio de 1986:
Maria Luísa Batalha, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do
tran
Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Infantaria
sita a auxiliar de serviço de 2? classe do mesmo quadro e ser
viço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 137—2.’ Série, de 18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986:
Maria Madalena Pereira Lima Rocha, auxiliar de serviço de 2? classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
transita a auxiliar de serviço de 2? classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 137—2.’ Série, de 18 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986:
Augusto José, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro do Pessoal
transita a auxi
Civil do Exército/Escola Prática de Artilharia
liar de serviço de 2? classe do mesmo quadro e serviço, desde
13 de Julho de 1982, data a partir da qual tem direito ao ven
cimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 138— 2. Série, de 19 de Junho de 1986.)
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visado pelo Tribunal de

Carlos Manuel Pereira da Silva, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Militar de Educação
Física, Equitaçilo e Desportos
transita a auxiliar de serviço
de 2.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 3 de Janeiro
de 1980, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 138 —2.’ Série, de 19 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Maio de 1985:
Custódia Gonçalves Lourenço Basílio, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exer
cito—transita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 138—2.’ Série, de 19 de Junho de 1986.1

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1964, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Maio de 1986:
Custódia Júlia felícia, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria de Queluz
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo qua
dro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de venci
mentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 138—2.’ Série, de 19 de Junho de 1986.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Maio de 1986:
Deolinda Pereira Teixeira, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
tran
do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
sita a auxiliar de serviço de 1. classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repáblica n.° 13$— 2.’ Série, de 19 de Junho de 1986.)

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986:
Felicidade Antunes Estêvão Alves, atixiliar de serviço de 2.2 classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de Doen
transita a auxiliar de serviço de
ças Infecto-Contagiosas
2.2 classe do mesmo quadro e serviço, desde 9 de Dezembro de
1980, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 13$— 2.

S&ie, de 19 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986:
Francisca Fernandes Aites, auxiliar de serviço de 2.2 classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria de
transita a auxiliar de serviço de 2.2 classe do mesmo
Chaves
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 138—2.’ Série, de 19 de Junho

de

1986.)

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986:
Laurentina da Silva Teixeira Rocha, auxiliar de serviço de 2.2 classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Trans-

ORDEM DO EXËRCITO N.° 7

4.’ Séríe

497

transita a auxiliar de serviço de 2.a classe do mesmo
missões
quadro e serviço, desde 21 de Abril de 1982, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 138— 2.’ Série, de 19 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Maio de 1986:
Leonor Rosa Simões Pontes, auxiliar de serviço de 2. classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Infantaria
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 138—2.’ Série, de 19 de Junho de 1986.)

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Maio de 1986:
Maria Esmeralda Sobreiro Anaia, auxiliar de serviço de 2.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exér
transita a auxiliar de serviço de l. classe do mesmo qua
cito
dro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 136—2. Série, de 19 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Maio de 1986:
Maria da Conceição Correia da Silva, auxiliar de serviço de 1.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regio
nal n.° 1
transita a auxiliar de serviço de f•a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
—
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qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 138

—

2. Série, de 19 de Junho de 1986.)

Por despacho de 4 de Janeiro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986:
Maria Fernanda Luzia dos Santos Dias, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção da Arma de
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mes
Artilharia
mo quadro e serviço, desde 27 de Fevereiro de 1981, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 138_2.a Série, de 19 de Junho de 19861)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986:
Maria Helena Simões Prior Dias, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
transita a auxiliar de serviço de
de Informática do Exército
2.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 4 de Dezembro de
1980, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 13$_2.a Série, de 19 de Junho de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986:
Maria José Matos Neto, auxiliar de serviço de 21’ classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Transmissões
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
—

4.’ Série
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e serviço, desde 7 de Julho de 1981, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 138

2.’ Série, de 19

de Junho de l985

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986:
Maria de Lourdes Silva Ribeiro Ramos, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática
de Engenharia
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
mesmo quadro e serviço, desde 30 de Novembro de 1981, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.” 138— 2.’ Série, de 19

de Junho de 19$6

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986:
Maria Luísa da Conceição Silva Terenas, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do
Serviço de Informática do Exército
transita a auxiliar de ser
viço de 2.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 9 de De
zembro de 1980, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.° 138— 2.’ Série, de 19 de Junho de 1986

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Maio de 1986:
Maria Margarida Cardoso Mesquita, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exér
cito
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
—
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qual tem direito ao vencimento da letra eS» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 138— 2.

Série, de 19 de Junho de 1986.

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986:
Maria dos Prazeres Marcelino Monteiro, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prá
tica de Transmissões transita a auxiliar de serviço de 2. classe
do mesmo quadro e serviço, desde 20 de Maio de 1981, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 138—2. Série, de 19 de

Junho de 1986.l

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Maio de 1986:
Maria Preciosa Baptista Alves ferreira das Neves Correia, auxiliar
de serviço de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
transita a auxiliar de serviço
/Escola Prática de Transmissões
de 2.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 20 de Maio de
1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 138—2. Série, de 19

de Junho de 1986..)

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986:
Matilde Teixeira Pereira Lima, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
n.° 1
quadro e serviço, desde 2 de Agosto de 1982, data a partir da
—

4. Série
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qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de venci
mentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 138— 2.’ Série, de 19

de

Junho

de

1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986:
Rosa Nobre Ferreira Perez, auxiliar de serviço de 2.a classe do Qua
Uro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
transita
a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro e serviço,
desde 16 de Agosto de 1982, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República a.’ 138— 2.’ Série, de 19 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Maio de 1986:
Rosa Pinto de Lima Teixeira Barros, auxiliar de serviço de l.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do mes
de Queluz
mo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 13$—2.’ Série, de 19 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986:
Suzete Simões Jorge Belas, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Infantaria
tran
sita a auxiliar de serviço de 2.’ classe do mesmo quadro e ser
viço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T> da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 138— 2.’ Série, de 19 de Junho de 1926.)
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Por despacho de 28 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Maio de 1986:
Vitalina Maria feijão Jorge, auxiliar de serviço de 2.’ classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Infan
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
taria
quadro e serviço, desde 9 de Março de 1982, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 138—2. Série, de 19 de Junho de 1986.J

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Maio de 1986:
Maria de Fátima da Costa Abelha Alves, terceiro-oficial do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Artilharia
tran
sita a terceiro-oficial do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «M» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 141

—

2.

Série, de

23

de Junho de

1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Maio de 1986:
Almerinda da Conceição Fernandes Alcaria Correia, escriturária
-dactilógrafa do Quadro do Pessoal Civil do Exército/ Estado-Maior do Exército
transita a escriturári a-dactilógrafa princi
pal do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 141—2.’ Série, de 23 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Maio de 1986:
Fernanda dos Prazeres Morais, escriturária-dactilógrafa do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n.° 1
tran
—

4.’ Série
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sita a escriturária-dactilógrafa principal do mesmo quadro e ser
viço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra t<N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 141

—

2.’ Série, de 23

de Junho de

1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Maio de 1986:
Josefa de Jesus Bico Teixeira de Aguiar Mesquita, escriturária-dac
tilágrafa do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do
Serviço de Fortificações e Obras do Exército
transita a escri
turária-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 141—2.’ Série, de 23

de Junho de

1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Maio de 1986:
Julieta Maria da Cruz Marques Monteiro, escriturária-dactilógraf a
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infan
taria de Queluz
transita a escriturária-dactilógrafa principal
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 141— 2.’ Série,

de

23 de

Junho de

1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Maio de 1986:
Marcolino Gomes, escriturário-dactilógrafo do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Escola Prática de Infantaria
transita a escri
turário-dactilógrafo principal do mesmo quadro e serviço, desde
—

4. Série
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1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 141 —2. Séríe, de 23 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Maio de 1986:
Manuel Francisco de Jesus, vigilante de 2.’ classe do Quadro do Pes
transita a
soal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
vigilante principal do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 141 —2. Série, de 23 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Maio de 1986:
Maria Fernanda dos Santos Rodrigues Pereira, escriturária-dactiló
grafa do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do
transita a escriturária-dactilógraf a principal do mes
Exército
mo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 141

—

2. Série, de 23 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Maio de 1986:
Maria de Lourdes da Cruz Leitão, escriturária-dactilógrafa do Quadro

do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de Justiça e
transita a escriturário-dactilógrafa principal do mes
Disciplina
mo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

141

—

2. Série, de 23 de Junho de 1986.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Maio de 1986:
Maria da Saudade Pinto Ferreira Mourato, escriturária-dactilógraf a
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exér.
cito
transita a escriturária-dactilógrafa principal do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 141

—

2. Série, de 23

de

Junho

de

1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Maio de 1986:
Orlanda Maria Carrilho Prata, escriturária-dactilógrafa do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria de Queluz
transita a escriturário-dactilógrafa principal do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra <tN» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 141

—

2.’ Série, de 23 de

Junho de

1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Maio de 1986:
Abílio Rodrigues Pereira, chefe de copa do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Colégio Militar
transita a copeiro de 1 .‘ clas
se do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «O» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 141 —2.’ Série, de 23 de Junho
de 1986.)
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1964, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Maio de 1986:
Alexandre da Cruz Santos, encarregado de depósito do Quadro do
transita a
Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
fiel de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «O» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 141

—

2. Série,

de

23

de Junho de

1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Maio de 1986:
Lucinda Míranda Marques, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro
transita
do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 141 —2.” Série, de 23 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Maio de 1986:
Maria da Conceição fevereiro da Cunha Sousa, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão do
transita a auxiliar de serviço de
Serviço Geral do Exército
a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 141

—

2.

Série, de

23

de

Junho de 1986.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 20 de Maio de 1986:
Maria do Rosário da Conceição Calado, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior
do Exército
transita a auxiliar de serviço de 1? classe do mes
mo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 141

—

2. Série, de 23 de Junho

de

1986.)

Por despacho de 7 de Julho de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Maio de 1986:
Maria José Bispo Correia Simões, segundo-oficial do Quadro do Pes
soal Civil do Exército/Regimento de Artilharia de Lisboa
tran
sita a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço, desde 19 de
Agosto de 1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 143— 2. Série, de 25 de Junho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal
de
Contas em 23 de Maio de 1986:
Mário Alberto Alves dos Santos, fiel de depósito do Quadro do
Pes
soal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
transita a
fiel principal do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Piário da República n.° 143— 2. Série, de 25 de
Junho de 1986.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1986:
Alberto Pinto Rema, motorista do Quadro do Pessoal Civil do Exér
transita a motorista de pesados
cito/Estado-Maior do Exército
de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 143

—

2. Série, de 25 de Junho de 1986.1

Por despacho de 8 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1986:
João Lopes Violante, vigilante de 2. classe do Quadro do Pessoal
transita a vigilante principal
Civil do Exército/Colégio Militar
do mesmo quadro e serviço, desde 21 de Agosto de 1981, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 143— 2. Série, de 25 de Junho de 1986.1

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de Maio de 1986:
Raimundo da Silva Varela, motorista do Quadro do Pessoal Civil
transita a motorista de
do Exército/Estado-Maior do Exército
pesados de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 143— 2.’ Série, de 25 de Junho de 1986.1
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal dc
Contas em 23 Maio de 1986:
Maria Laurinda de Sousa Bonifácio Pereira, auxiliar de serviço
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Distrito
Recrutamento e Mobilização de Leiria
transita a auxiliar
serviço de 2.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
letra «T» da tabela de vencimentos.
—

de
de
de
de
da

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 143— 2. Série, de 25 de Junho de I986

V

—

TRANSFERÊNCIAS

Armas e Serviços
Chefia do Serviço de Informática do Exército
Primeiro-oficial (91028968) António Manuel de Almeida Veiga, da
Direcção do Serviço de Pessoal.
Deve ser considerado nesta situação desde 20 de Maio de 1986.

Colégio Militar
Operária de 3. classe (costureira) (92018176) Maria Eugénia Mon
teiro da Silva Ferreira, da Escola Prática do Serviço de Material.
Deve ser considerada nesta situação desde 2 de Junho de 1986.

2.° Tribunal Militar Territorial do Porto
Segundo-oficial (92023577) Maria de Lurdes Chasqueira da Costa e
Cunha, do Centro Financeiro do Exército.
Deve ser considerada nesta situação desde 2 de Junho de 1986.
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Regimento de Infantaria de Abrantes
Adjunto Coordenação 2.’ classe (92054172) do QPME Maria Teresa
Ferreira Mota Pires da Rosa, do Depósito Geral de Material de
Intendência.
Deve ser considerada nesta situação desde 1 de Maio de 1986.

VI—DIVERSOS

Por despacho de 10 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
Maria Isabel Rodrigues Prazeres Falcão de Campos, professora efec
tiva do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar
ingressa na fase 3, escalão 1, desde 1
dos Pupilos do Exército
de Abril de 1985.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n° J29—2. Série, de 6 de Junho de 1986.)

Por despacho de 21 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Março de 1986:
Maria Helena Guimarães Vasconcelos Cardoso, professora efectiva
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
ingressa na fase 2, escalão 1, do ensino secundário, desde 31
de Agosto de 1985.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 141 —2.

Série, de

23

de Junho de

1986

4. Série
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Vil—DECLARAÇÕES
Rectificações:
Na Ordem do Exército n.° 11, de 1 de Novembro de 1985, página 339,
onde se lê «Vitorina da Conceição Duarte Ferreira
progressão
a escriturária-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço,
desde 31 de Março de 1983», deve ler-se «desde 31 de Outubro
de 1983».
—

(Diário da República n.° 44—2.’ Série, de 22 de Fevereiro de 1986.)

Na Ordem do Exército n.° 12, de 1 de Dezembro de 1985, página 355,
onde se lê «em 1 de Março de 1985», deve ler-se «em 5 de Feve
reiro de 1985».
(Diário da República n.° 102— 2.’ Série, de 5 de Maio de 1986.1

Na Ordem do Exército n.° 12, de 1 de Dezembro de 1985, página 359,

onde se lê «Maria Manuela de Matos Palácio Dias Pinto, exo
nerada, a seu pedido, desde 19 de Abril de 1984», deve ler-se
«Maria Manuela de Matos Palácio Dias Pinto, exonerada, a seu
pedido, desde 23 de Maio de 1985».
(Diário da República n.° 23— 2.’ Série, de 28 de Janeiro de 19$6

Na Ordem do Exército n.° 1, de 1 de laneiro de 1986, página 55, onde

se lê «Fernando Pinto de Castro, operário de 2. classe (electrici
dade) do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar,
transita àquela categoria desde 9 de Abril de 1981», deve ler-se
«transita àquela categoria desde 10 de Novembro de 1981».
(Diário da República n.’ 44—2.’ Série, de 22 de Fevereiro de 1986.1

Na Ordem do Exército n.° 2, de 1 de Fevereiro de 1986, página 151,
onde se lê «Deolinda da Silva Fernandes Rodrigues, auxiliar de

serviço de 1.a classe», deve ler-se «Dolinda da Silva ferreira Ro
drigues, auxiliar de serviço de 1.a classe».
(Diário da República n.° 102— 2.’ Série, de 5 de

Maio de 1986.)
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Na Ordem do Exército n.° 2, de 1 de Fevereiro de 1986, página 240,
onde se lê «Sérgio Vilela da Rocha, auxiliar de serviço de
2. classe, tem direito ao vencimento da letra «S», deve ler-se
«Sérgio Vilela da Rocha, auxiliar de serviço de 2. classe, tem
direito ao vencimento da letra «T».
(Diário da República n.° 59— 2. Série, de 12 de Março de 1986)

Na Ordem do Exército n.° 3, de 1 de Março de 1986, página 266,
onde se lê: «Ana Maria Ezequiel Lopes Gomes da Luz», deve
ler-se Ana Maria Ezequiel Lopes Gomes da Cruz».
(Diário da República n.° 107— 2. Série, de 10 de Maio de 1986.

Na Ordem do Exército n.° 3, de 1 de Março de 1986, página 269,
auxiliar de
onde se lê «Irene da Conceição da Silva Carvalho
serviço de 2.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Agosto de 1979», deve ler-se «Irene da Conceição da Silva Car
auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro e
valho
serviço, desde 1 de Julho de 1979».
—

—

(Diário da República n.° 179—2, Série, de 6 de Agosto de 1986D

VIII— PENSÕES DE APOSENTAÇÃO

De conformidade com o artigo lOO.° do Decreto-Lei n.° 498/72, de 9
de Dezembro (Estatuto de Aposentação), se publica que os subs
critores e ex-subscritores a seguir designados passam a ser
pagos das suas pensões pela Caixa Geral de Aposentações, a
partir do dia 1 do próximo mês de Julho:
Por despacho de 4 de Junho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito
e Previdência:
Isaura da Conceição Torres Carlos, auxiliar de serviço de 1. classe
13 176$00.
do Colégio Militar
—

4. Série
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Joaquim Marques, auxiliar de serviço de 1.’ classe do Colégio Mili
tar— 12 539$00.
José Maria Vieira, auxiliar de serviço de 1.a classe do Colégio Mili
tar— 12 122$00.

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge da Costa Satazar Braga, general
Está conforme:

O Ajudante-General

José Fernando Lopes Gomes Marques, general

O

1

?
(fUqO39flL qo

qo

JL

qc

?CL1.TD •U

4

cv: 1

•:t

11CL9

EXV.t!tO

rr;:.r.

.Ú

:JtT2C (.?,

(%Oit:tt!:.

çc4’Ji’.

‘t19

/fli:.

q,EN DO EX’SJ%CLLO Wo À

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONÁL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM

EXÉRCITO

DO

4’ SÉRIE
N.° 8/7 DE AGOSTO DE 1986

Publica-se ao Exército o seguinte:
1— ADMISSÕES
Por despacho de 15 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Junho de 1986:
Berta Maria Fontes Casegas Correia Rita, professora efectiva da
nomeada em comissão de ser
Escola Preparatória de Peniche
viço para o Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Mili
tar dos Pupilos do Exército, como professora do ensino prepa
ratório e secundário.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Rcptíbtica n.° 158— 2. Série, de 12 de Julho de 1986.)

Por despacho de 24 de Junho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Junho de 1986:
Filomena Maria Ascenção Lourenço
nomeada provisoriamente
como técnica auxiliar de 2.a classe (cardiografista) do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 173—2. Série, de 30 de Julho de 1986.)

Por despachos de 31 de Janeiro de 1986, visados pelo Tribunal de
Contas em 1$ de Julho de 1986:
Josefina Martinho Lourenço dos Santos e Lígía Maria Chaves de
Oliveira
nomeadas provisoriamente como escriturárias-dactiló.
—
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grafas de 2. classe para o Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/Regimento de Engenharia n.° 1.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 165— 2. Série, de 21 de Julho de 1986.)

Por despachos de 23 de Janeiro de 1986, visados pelo Tribunal de
Contas em 18 de Junho de 1986:
Maria Luísa Couceiro de Albuquerque Roque Valente Garcia, Maria
da Conceição Veríssimo Paralta, Mariana Micaela Rosado Go
dinho e Maria de Fátima Nunes Vieira
nomeadas provisoria
mente como escriturárias-dactilógrafas de 2.a classe para o Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Depósito Geral de Aquartela
mento, Estado-Maior do Exército, Hospital Militar Regional
ny 4 e Direcção do Serviço de fortificações e Obras do Exér
cito.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 165 —2. Série, de 21 de Julho de 1986.)

Por despachos de 27 de Janeiro de 1986, visados pelo Tribunal de
Contas em 18 e 19 de Junho de 1986:
Maria Preciosa Baptista Alves Ferreira das Naves Correia, Paula
Margarida de Matos feliz e José Carlos Paraíso Dinis Bastos
nomeados provisoriamente para o Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Hospital Militar Regional n.° 1, Batalhão de Caçadores
n.° 5 e Instituto de Odivelas, como escriturárias-dactilógrafas de
2. classe.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 165— 2. Série, de 21 de Julho de 1986.)

Por despacho de 19 de Junho de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Julho de 1986:
Paulo de Novais Teles de Faria Correia Bastos
contratado para
exercer o cargo de interno de Internato Geral além do quadro
do Hospital Militar Regional n.° 1. Auferirá a remuneração
—

4.

Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° $

517

mensal de 51 700$00 correspondente à letra «G» da tabela de
vencimentos (36 horas semanais).
(São devidos emolumentos.)
(Diário tia R’púhlica

n.° 155—2? Série, de 9 de Julho de 1986.)

Por despacho de 10 de Outubro de 1982, visado pelo Tribunal de
Contas em 5 de Junho de 1986:
António Viegas Beles Gaspar
contratado como professor adjunto
do ensino superior da Academia Militar com um horário de
6 horas dc atuas semanais e o vencimento correspondente a
60% do vencimento de tenente-coronel, em acumulação com as
funções que exerce no Instituto Português de Ensino à Distância.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário tia República n.° 158—2? Série, de 12 de Julho de 1986.J

Por despacho de 4 de Março de 1986, visado pelo Tribnal de
Contas em 17 de Junho de 1986:
António Augusto Machado Ferreira de Brito
contratado além do
quadro do Híspital Militar Regional n.° 1 como assistente hos
pitalar (urologia). Auferirá a remuneração mensal de 65 300$00,
correspondente à letra «D» da tabela de vencimentos (36 horas
sarnanais).
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n? 158—2? Série, de 12 de Julho de 19861)

Por despacho de 21 de Maio de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Junho de 1986:
Fernando Manuel Faria Martins, assistente além do quadro do Ins
tituto Superior Técnico
contratado como professor adjunto da
Academia Militar com o vencimento de 60% de tenente-coronel,
pela prestação de 6 horas de aulas semanais, em acumulação com
as funções que exerce no Instituto Superior Técnico.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 165 —2? Série, de 21 de Julho de 1986.)
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Por despacho de 4 de Fevereiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Junho de 1986:
Maria Paula Palma Nunes de Sousa
contratada para exercer as
funções de técnica auxiliar de 2. classe (cardiologia) no Hos
pital Militar Principal.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 167— 2.’

Série,

de 23 de

Julho de

1986.)

II— MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Por despacho de 15 de Maio de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Maio de 1986:
Francisca Ganhão Carvalho Teixeira Domingues, escriturária-dacti
lógrafa principal do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Distri
to de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
passou à situação
de licença ilimitada, a partir da 3 de Junho de 1986.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 148—2.’ Série,

de

1 de

Julho de

1986.D

Por despacho de 26 de Maio de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Junho de 1986:
José dos Anjos Lobo Garcês Palha, segundo-oficial do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de Finanças
exonerado do cargo de terceiro-oficial, desde 6 de Maio de
1986, data em que tomou posse da actual categoria.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

153—2.’ Série, de 7 de

Julho de

1986.)

Por despachos de 27 de Maio de 1986, anotados pelo Tribunal de
Contas em 16 de Junho de 1986:
Manuel Nunes Marques, José Ulisses Ribeiro Braga, Jorge Pereira
da Silva e Luís Steiger Garção, professores provisórios do Qua

4.’

Série
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dro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos
do Exército—exonerados, desde 1 de Outubro de 1984, data
em que tomaram posse como professores adjuntos do mesmo
quadro e serviço.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 158—2.’ Série,

de

12

de Julho de

1986.)

Por despacho de 9 de Junho de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de 1986:
Ilda Maria de Passos Martins da Silva Poças, técnica auxiliar de
1 •a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Mili
tar Principal
exonerada, a seu pedido, a partir de 29 de
Abril de 1986.
—

(Diário da Repúbtira n.° 162—2.’ Série, de 17 de Julho de 1986.)

Por despacho de 16 de Junho de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Junho de 1986:
Maria Luísa Judite Aiala Pereira Fonseca, segundo-oficial do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de Finanças
exonerada do cargo de terceiro-oficial do mesmo quadro e
serviço, desde 9 de Maio de 1986, data em que tomou posse
do actual cargo.
—

(Diário da República n.° 162—2.’ Série, de 17 de Julho de 1979.)

Por despacho de 16 de Junho de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Junho de 1986:
Ilídio Francisco de Lemos, escriturário-dactilógrafo principal do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
exonerado,
a seu pedido, a partir de 23 de Maio de 1986.
—

(Diário da Repúbtira n.° 162—2.’ Série, de 17 de Julho de 1986.)
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Por despacho de 17 de Junho de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Julho de 1986:
José Pestana Dinis da Fonseca, médico civil contratado além do qua
dro do Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército
rescindido
o contrato, a seu pedido, desde 1 de Julho de 1986.
—

(Diário da República n.° 173— 2. Série, de 30 de Julho de 19$6.)

Por despacho de 17 de Junho de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Julho de 1986:
Maria José Moura Dias de Oliveira, médica civil contratada além
rescindido o con
do quadro/Hospital Militar Regional n.° 1
trato, a seu pedido, desde 27 de Setembro de 1985.
—

(Diário da República n.° 173— 2, Série, de 30 de Julho de 1986.)

Por despacho de 16 de Abril de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Abril de 1986:
Ana Maria Maltez Cardeira da Silva, terceiro-oficial do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Chefia do Serviço de Material de
passa ao regime de trabalho a tempo parcial, a
Instrução
partir de 19 de Maio de 1986.
—

(Diário da República n,° 174_2.a Série, de 31 de Julho de 1986,)

III

—

PROMOÇÕES

Por despacho de 6 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de 1986:
Maria de Fátima da Costa Abelha Alves, terceiro-oficial do Quadro
pro
do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Artilharia
movida a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 157— 2.

Série,

de 11 de Julho

de

1986.)
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Por despacho de 6 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de 1986:
Maria de Lourdes do Carmo Gonçalves das Neves Carvalho, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do
Serviço de Pessoal/Repartição Técnica
promovida a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 157— 2.’ Série, de 11 de Julho de 1986.)

Por despacho de 7 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de 1986:
Adélia Moreira Carvalho AlIen, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Centro de Gestão Financeira Geral
promo
vida a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 157—2.’ Série, de 11 de Julho de 1986.)

Por despacho de 7 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de 1986:
Maria Amélia de Sousa, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Instituto de Altos Estudos Militares
promovida
a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 157 —2.’ Série, de 11 de Julho de 1926.)

Por despacho de 7 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de 1986:
Maria Antonieta de Campos Marques da Silva Nabais, terceiro-oficial
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção da Arma de
Engenharia
promovida a segundo-oficial do mesmo quadro
e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúbtica n.° 157 —2.’ Série, de 11 dc Julho de 1986.)
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Por despacho de 7 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de 1986:
Maria Guiomar Coelho Fallé e Costa Monsanto Fonseca, terceiro-oficial do Quadro de Pessoal Civil do Exército/Direcção de
promovida a segundo-oficial do mesmo quadro e
Transportes
serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 157 —2.’ Série, de 11 de Julho de 1986.)

Por despacho de 7 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de 1986:
Maria Henriqueta Cadaval Esteves Rocha Nunes Teixeira, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Mili
promovida a segundo-oficial do mesmo quadro
tar Principal
e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 157 —2.’ Série, de 11 de Julho de 1986.)

Por despacho de 7 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de 1986:
Maria Lizette Machado Martins Antunes, terceiro-oficial do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão Financeira/Geral
promovida a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 157— 2.’ Série, de 11 de Julho de 1986.)

Por despacho de 7 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de 1986:
Maria Manuela Modesto Aragão Teixeira Aguiar de Matos, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do
promovida a segundoServiço de Pessoal/Repartição Técnica
-oficial do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.’ 157—2.’ Série, de 11 de Julho de 1986.)

4. Série
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Por despacho de 7 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de 1986:
Noémia
do
de
do

Laura Rodrigues Mendes da Silva Teixeira, terceiro-oficial
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
Educação física do Exército
promovida a segundo-oficial
mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 157 _2. Série, de 11 de

Julho

de 1986.)

Por despacho de 7 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de 1986:
Virgínia Augusta Xarope Pires Silvério, terceiro-oficial do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do Exército
pro
movida a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.” 157 —2. Série, de 11 de Julho de 1986.)

Por despachos de 23 de Janeiro de 1986, visados pelo Tribunal de
Contas em 7 de Julho de 1986:
Maria José Magalhães de Almeida e Silva, Vanda Maria de Abreu
Gonçalves, Dulce fortunata Fortes Rodrigues, Maria da Graça
de Albuquerque Cabral Sacadura Castelino e Alvim, e Maria
Carlota Nogueira Miranda Simões, primeiros-oficiais codifica
doras do Quadro de Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro
promovidas a adjuntas codificadoras do mesmo
do Exército
quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 163— 2. Série, de 18 de Julho de 1986.)

Por despacho de 23 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de 1986:
Isabel Maria Martins Saldanha Palhoto Nobre Rodrigues, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de Ges
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tão financeira/Geral
quadro e serviço.

—
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promovida a segundo-oficial do mesmo

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 167— 2. Série, de 23 de Julho de 1986.)

Por despacho de 6 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de 1986:
Maria Helena Nunes Costa Machado Amaral, terceiro-oficial do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
promovida a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 167—2. Série, de 23 de lulho de 1986.)

Por despacho de 7 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de 1986:
Bento Raposo Rodrigues, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Direcção do Serviço de fortificações e Obras do
Exército
promovido a segundo-oficial do mesmo quadro e
serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 167

—

2.

Série, de 23

de Julho de 1986.)

Por despacho de 7 de laneiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de 1986:
Maria do Carmo Amado Bartolomeu Macedo e Silva, terceiro-oficial
do Quadro de Pessoal Civil do Exército/Regimento de Artilharia
promovida a segundo-oficial do mesmo quadro e
de Leiria
serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 167— 2. Série, de 23 de Julho de 1966.)
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Por despacho de 7 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de 1986:
Maria Celina Aires Cabral, terceiro-oficial do Quadro de Pessoal
promovida
Civil do Exército/Centro financeiro do Exército
a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúbtku n.° 167— 2. Série, de 23 dc Julho de 1986.)

Por despacho de 7 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de ]986:
Maria da Conceição Duran dos Santos Clemente, terceiro-oficial do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
promovida a segundo-oficial do mesmo quadro e
finanças
serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 167— 2. Série, de 23 de Julho de 1986.)

Por despacho de 7 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de 1986:
Maria Eduarda Prudêncio Pereira, terceiro-oficial do Quadro do Pes
pro
soal Civil do Exército/Centro Financeiro do Exército
e
serviço.
quadro
mesmo
do
segundo-oficial
movida a
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 167—2. Série, de 23 de Julho de 1986.)

Por despacho de 7 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de 1986:
Maria de Fátima Jardim Tchen Montezuma dos Santos, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do
promovido a segundo-oficial do mesmo
Serviço de Finanças
quadro e serviço.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 167 —2. Série, de 23 de Julho de 1986.)
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Por despacho de 7 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de 1936:
Maria de Fátima Pires de Matos Silva, terceiro-ofical do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de Finanças
pro
movida a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 167— 2.’ Sárie, de 23 de Julho de 1986.)

Por despacho de 7 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de 1986:
Maria Fernanda Amaral Fernandes Sequeira, terceiro-oficial do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do Exér
cito
promovida a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 167— 2.’ Série,

de

23 de Julho

de

1986.)

Por despacho de 7 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de 1986:
Maria Fernanda dos Santos Batista, terceiro-oficial do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Jnstituto Superior Militar
promo
vida a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 167

—

2.’ Série, de 23 de Julho de 1986.)

Por despacho de 7 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Junho de 1986:
Maria de Lurdes Marques Viegas, terceiro-oficial do Quadro do Pes
soal Civil do Exército/Instituto Superior Militar
promovida
a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 167— 2.’ Série, de 23 de Julho de 1986.)
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Por despacho de 23 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de 1986:
Maria Manuela de Almeida Marques Sá, terceiro-oficial do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Instituto Superior Militar
pro
movida a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 167

—

2.

Série, de

23

de Julho de

1986.)

Por despacho de 7 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de 1986:
Sara da Silva Tomás de Carvalho, terceiro-oficial do Quadro do Pes
soal Civil do Exército/Centro financeiro do Exército
promo
vida a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 167— 2. Série, de 23 de Julho de 1986.)

Por despacho de 23 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de 1986:
Zulmira Baptista Nunes dos Santos Pina, terceiro-oficial do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do Exército
promovida a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 167— 2. Série, de 23 de Julho de 1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Junho de 1986:
Jorge Bernardo Pratas, operário de 2. classe (electricista) do grupo
de pessoal operário qualificado do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Quartel-General/Região Militar do Sul
promovido a
operário de l.a classe (electricista) do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 173—2.’ Série, de 30 de Julho de 1986.)

4. Série

ORDEM DO EXERCITO N.° 8

528

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas cm 4 de Julho de 1986:
António Neto ferreira, desenhador cartógrafo de 2. classe do grupo
de cartografia (desenho) do Quadro do Pessoal Civil do Exér
promovido a desenhador
cito/Serviço Cartográfico do Exército
cartógrafo de 1 •a classe do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Reptíblica

11.0

173

—

2.0 Série, de 30 de Julho de 1986.)

Por despacho de 2 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Maio de 1986:
Maria Inês Bernardes Simões de Gouveia Machado, escriturária-dac
tilógrafa de 2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
progressão a escriturária
/Regímento de Artilharia de Costa
-dactilógrafa de 1 classe do mesmo quadro e serviço, desde 16
de Setembro de 1981, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «Q» da tabela de vencimentos.
—

.

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.°

154_2.0

Série, de 8 de Julho de 1986.)

Por despacho de 10 de Setembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Maio de 1986:
Júlia Margarida Barrinha Alegre, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática do Serviço de
progressão a auxiliar de serviço de a classe do mesmo
Material
quadro e serviço, desde 21 de Outubro de 1981, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.°

154_2,0

Série, de 8 de

Julho de

1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Maio de 1986:
Isabel do Nascimento da Costa, escriturária-dactilógrafa de 2.’ classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
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de fortificações e Obras do Exército
progressão a escriturária
-dactilógrafa de 1 .‘ classe do mesmo quadro e serviço, desde
26 de Maio de 1980, data a partir da qual tem direito ao ven
cimento da letra «Q» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 154—2.’ Série, dc 8 de Julho de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Maio de 1986:
Maria Fernanda Rodrigues Morgado Lourenço, escriturária-dactiló
grefa de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
Hospital Militar Principal
progressão a escriturária-dactilógrafa
de 1 •a classe do mesmo quadro e serviço, desde 23 de Julho de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«O» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 154— 2.’ Série, dc 8 dc Julho dc 1986.)

Por despacho de 23 de Setembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Maio de 1986:
Graciete da Nazaré de Oliveira Costilhas, auxiliar de serviço de
2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola
Prá
tica do Serviço de Material
progressão a auxiliar de serviço
de 1. classe, desde 1 de Outubro de 1981, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 154— 2.’ Série, dc 8 de Julho dc 1986.)

Por despacho de 25 de Março de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Maio de 1986:
José João Luís Monteiro, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa Mar
garida
progressão a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo
quadro e serviço, desde 13 de Fevereiro de 1983, data a partir
—
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da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 154— 2. Série, de 3 de Julho de 1986.)

Por despacho de 4 de Julho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Junho de 1986:
Deolinda Pires Martinho da Silva Valente, escriturária-dactilógrafa
de 1.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Chefia do
progressão a escriturária
Serviço de Material de Instrução
-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 29 de
Outubro de 1983, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra <tM» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentc.)
(Diário da República n.° l56—2. Série, de 10 de Julho de 1986.)

Por despacho de 23 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Junho de 1986:
Álvaro Pereira da Trindade, escriturário-dactilógrafo de .a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região
Militar do Centro
progressão a escriturário-dactilógrafo prin
cipal do mesmo quadro e serviço, desde 2 de Março de 1984,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 156— 2.

Série, de

10 de

Julho

de 1986.)

Por despacho de 29 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Junho de 1986:
Maria João Meio e Mota Dias Passos furtado, escriturária-dactilógrafa
de 1 a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
progressão a escriturária-dactilógrafa prin
Militar Principal
cipal do mesmo quadro e serviço, desde 21 de Fevereiro de
—
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1983, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 156— 2. Série,

de

10

de Julho

de 1986.)

Por despacho de 13 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Junho de 1986:
Ortelinda Anjos Rodrigues Tavares, escríturária-dactilógrafa de
1 a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Serviço Car
tográfico do Exército
progressão a escriturária-dactilógrafa
principal do mesmo quadro e serviço, desde 30 de Abril de
1982, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° l56—2. Série, de 10 de Julho de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 5 de Junho de 1986:
José Manuel fonseca Miguéns, escriturário-dactilógrafo de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Cavalaria
de Estremoz
progressão a escriturário-dactilógrafo de 1 a classe
do mesmo qtiadro e serviço, desde 1 de Janeiro de 1981, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «Q» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 156— 2. Série, de 10 de Julho de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal
de
Contas em 5 de Junho de 1986:
Maria Alice Marques Jorge, escriturária-dactilógrafa de 2.
classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão do Serviço
Geral do Exército
progressão a escriturária-dactilógrafa de
1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 9 de
Julho de 1979,
—
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data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «Q»
da tabela de vencimentos.

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 156— 2. Série, de 10 de Julho de 1986.)

Por despacho de 6 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1986:
Isolete de Jesus Rodrigues Morgado Giro, vigilante de 1 •a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Comissão de Contas de
progressão a vigilante prin
Apuramento e Responsabilidades
cipal do mesmo quadro e serviço, desde 3 de Março de 1986,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 162—2.’ Série, de 17 de Julho de 1986.)

Por despacho de 26 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Abril de 1986:
Maria Ludovina da Silva Malato Lopes Branco, enfermeira de
La classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
3.° escalão
transita a enfermeira grau 1
Militar Principal
do mesmo quadro e serviço, desde 5 de Junho de 1985, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «H» da
tabela de vencimentos.
—

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 120— 2. Série, de 26 de Maio de 1986.)

Por despacho de 21 de Julho de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Junho de 1986:
Manuel David Caciano Pereira Franco, desenhador de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Infanta
ria— transita a desenhador de 2? classe do mesmo quadro e
serviço, desde 27 de Fevereiro de 1980, data a partir da qual
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tem direito ao vencimento da letra <tM» da tabela de venci
mentos.

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 154—2.’ Série, de 8 de Julho de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Maio de 1986:
Ana Maria Costa Sousa, cozinheira do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Hospital Militar Regional n.° 1
transita a cozinheira
de 1? classe (supranumerário) do mesmo quadro e serviço, desde
28 de Julho de 1981, data a partir da qual tem direito ao ven
cimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.’ 153—2.’ Série, de 7 de Julho de 1986.1

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Junho de 1986:
Maria de Lourdes de Sousa Costa, cozinheira de 1.a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região Militar de
Lisboa
transita a cozinheira de 1 •a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 20 de Julho de 1981, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.’ 154—2.’ Série, de $ de Julho de 1986.)

Por despacho de 2 de Dezembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Junho de 1986:
Aires da Conceição Baptista, motorista do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Estado-Maior do Exército
transita a motorista de
pesados de 2.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 13 de
Maio de 1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «P» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 154— 2.’ Série, de 8 de Julho de 1986.)
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Junho de 1986:
José Augusto Bento Júnior, desenhador de 1.a classe do Ouadro do
Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de Fortificações
transita a desenhador de 1 •a classe do
e Obras do Exército
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «L» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República ri.’ 154— 2.’ Série, de 8

de Julho

de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Junho de 1986:
Ana Maria de Almeida Tavares da Costa da Silva Monteiro, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Repartição de
Justiça e Disciplina/Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
transita a terceiro-oficial do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «M» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 154— 2.’ Série, de 8 de Julho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Junho de 1986:
r
Maria da Encarnação Cabral de Tenes Borges, terceiro-oficial do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção da Arma de Cava
transita a terceiro-oficial do mesmo quadro e serviço,
laria
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «M» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

154— 2.’ Série, de 8 de

Julho

de 1986.)

Por despacho de 8 de Março de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Junho de 1986:
Maria Vitória dos Santos Barrocas, terceiro-oficial do Quadro do
transita
Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
—
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a terceiro-oficial do mesmo quadro e serviço, desde 28 de Maio
de 1982, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «M» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

154— 2.’ Série, de $ de Julho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Junho de 1986:
Benta Rosa Constância Monteiro, cozinheira do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Batalhão do Serviço de Transportes
tran
sita a cozinheira de 1. classe do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 154— 2.’ Série, de $ de Julho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Junho de 1986:
José Carlos Antunes de Almeida Franco, operário de 1.’ classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
transita
a operário de 1 a classe do mesmo quadro e serviço, desde 16 de
Março de 1982, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 154— 2.’ Série, de $ de Julho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Junho de 1986:
Nicolau João Monteiro, motorista do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Direcção da Arma de Cavalaria
transita a motorista
de pesados de 1.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 1
de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 154— 2,’ Série, de $ de Julho de 1986.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Junho de 1986:
Maria Clemência Oliveira da Costa, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Intituto de Odivelas
transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 154—2. Série, de 8

de Julho

de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Junho de 1986:
Maria Isabel Reis Sebastião, preparador de laboratório de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
transita a preparador de laboratório de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 29 de Junho de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «M» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 156— 2. Série, de 10 de

Julho de

1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Junho de 1986:
Norma Maria Lopes da Silva Garcia, escriturária-dactilógrafa do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão Finan
transita a escriturária-dactilógrafa principal do
ceira/Logística
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 156— 2.’ Série, de 10 de Julho de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Junho de 1986:
Olinda Maria Rodrigues Leitão Taborda, cozinheira do Quadro do
tran
Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Infantaria
—
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sita a cozinheira de 1 a classe do mesmo quadro e serviço, desde
4 de Agosto de 1981, data a partir da qual tem direito ao ven
cimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 156— 2.’ Série, de 10 de Julho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Junho de 1986:
António do Nascimento Cepeda, cozinheiro do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
transita a cozinheiro de l.a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 156—2.’ Série, de 10 de Julho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Junho de 1986:
David Matias fernandes, cozinheiro do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Escola Prática de Infantaria
transita a cozinheiro de
1.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 156— 2.’ Série, de 10 de Julho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Junho de 1986:
Maria do Céu Simões ferreira, cozinheira do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Batalhão do Serviço de Transportes
tran
sita a cozinheira de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(Diário da República n. 156— 2.’ Série, de 10 de Julho de 1986.)
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Junho de 1986:
António Sousa e Pereira, motorista do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Estado-Maior do Exército
transita a motorista de
pesados de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «P» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 156— 2. Série, de 10 de Julho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Junho de 1986:
António de Jesus Valentim, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Batalhão do Serviço Geral do Exército
transita
a barbeiro de 3.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «O» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 156— 2. Série, de 10

de

Julho de 1986.)

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Junho de 1986:
Maria Lúcia de Almeida Soares do Amaral Coelho, escriturária-dac
tilógafra do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção da
Arma de Cavalaria
transita a escriturária-dactilógrafa de
1 .‘ classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «Q»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 156— 2. Série, de 10 de Julho de 1986.)

Por despacho de 23 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Junho de 1986:
Guilherme de Albuquerque Nunes, barbeiro do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
transita a bar—

4.” Série
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beiro de 3.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 6 de Maio
de 1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «R» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 156— 2.” Série, de 10 de Julho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Junho de 1986:
Mário José Santiago, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do Exér
cito/Batalhão do Serviço de Transportes
transita a barbeiro
de 3.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«R» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 156— 2.” Série, de 10 de Julho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Junho de 1986:
Alcindo Martins Coutinho, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Escola Prática de Transmissões
transita a barbeiro
de 3•u classe do mesmo quadro e serviço, desde 21 de Janeiro de
1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«R» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 156— 2. Série, de 10 de Julho de 19$6.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal dë
Contas em 4 de Junho de 1986:
Manuel Augusto Alves, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Regimento de Infantaria de Castelo Branco
transita
a barbeiro de 3. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
—
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Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «R» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 156—2. Série, de 10 de Julho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Junho de 1986:
Manuel Ferreira Barroso, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Grupo de Artilharia de Guarnição n.° 1/Zona Militar
transita a barbeiro de 3.’ classe do mesmo quadro
dos Açores
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «R» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 156— 2. Série, de 10 de Julho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Junho de 1986:
Maria Bernardete Figueira Barradas, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo
cipal
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Reptíbhca n.° 158— 2. Série, de 12 de Julho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de 1986:
Gilberto Augusto de Magalhães, motorista do Quadro do Pessoal Civil
tran
do Exército/Depósito Geral de Fardamento e Calçado
sita a motorista de pesados de l.a classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diária da República n.° 161

—

2. Série, de 16 de Julho de 1986.J
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de 1986:
Artur Gil dos Santos, identificador de material de 1.a classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Depósito Geral de Material de
Guerra
transita a identificador de material de 1 a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «L» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 162—2,’ Série, de 17 de Julho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1964, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de 1986:
Jorge Luís dos Santos Monteiro, fiel de depósito do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
transita
a fiel de 1 ,a classe do mesmo quadro e serviço, desde 11 de
Fevereiro de 1981, data a partir da qual tem direito ao ven
cimento da letra «O» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 162— 2.’ Série, de 17 de lulho de 1979.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Junho de 1986:
Manuel da Costa Lour’eiro, encarregado de depósito do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
transita
a fiel de l. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «O» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.°

62—2.’ Série, de 17 de Julho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Junho de 1986:
José Maria Magalhães Aguiar, técnico de identificação de material
de 1.” classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Depósito
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Geral de Material de Guerra
transita à mesma categoria (car
reira a extinguir) do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «1» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 165— 2. Série, de 21 de

Julho

de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Junho de 1986:
Fernando de Almeida Saqueiro, técnico de identificação e classifi
cação de material de 2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Depósito Geral de Material de Guerra
transita à
mesma categoria (carreira a extinguir) do mesmo quadro e ser
viço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «K» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 165— 2, Série, de 21 de Julho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Junho de 1986:
Arlindo Germano, técnico de indentificação de material de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Depósito Geral de Ma
transita à mesma categoria (carreira a extin
terial de Guerra
guir) do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «K»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 165— 2. Série, de 21 de Julho de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Junho de 1986:
Clotilde da Silveira Anastácio, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
—

4.
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e serviço, desde 26 de Novembro de 1980, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 165— 2.’ Série, de 2! de Julho de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Junho de 1986:
Elisa feliciana da Costa, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
transita a
auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro e serviço,
desde 29 de Dezembro de 1980, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 165— 2.’ Série, de 21 de Julho de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Junho de 1986:
Guilherme Inácio Brazuna Carvalho, auxiliar de serviço de 2? classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 20 de Dezembro de 1980, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de venci
mentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 165

—

2.’ Série, de 21 de Julho de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Junho de 1986:
Ivone Adelaide Alves dos Reis Falcão, auxiliar de serviço de 2? classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de
Transmissões
transita a auxiliar de serviço de 2? classe do
mesmo quadro e serviço, desde 6 de Julho de 1981, data a
—
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partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 165

—

2.

Série,

de 21 de Julho de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Junho de 1986:
Maria Gestrudes da Silva, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
transita a
auxiliar de serviço de 2.a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 26 de Novembro de 1980, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 165—2.’ Série, de 21 de Julho de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Junho de 1986:
Rosa Garção Pires, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
transita a
auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro e serviço,
desde 17 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento a letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.” 165— 2.’ Série, dc 21 de Julho oe 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Junho de 1986:
Rosa da Purificação Luís, auxiliar de serviço de 2.a classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
tran
sita a auxiliar de serviço de 2.a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 17 de Dezembro de 1980, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

n.° 165—2.’ Série, de 21 de Julho de 1986.)
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Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Junho de 1986:
Sofia Rosa Cardoso Gameiro, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 11 de Fevereiro de 1981, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 165— 2. Série, de 21 de Julho de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de

Contas em 25 de Junho de 1986:
Zulmira Maria Veríssimo Silvestre, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 14 de Março de 1981, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de venci
mentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 165 —2. Série, de 21 de Julho de 1986.)

Por despacho de 25 dc Junho de 1984, visado pelo Tribunal de

Contas em 25 de Junho de 1986:
Darcília Rosa Martins Ramos, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
—transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 28 de Setembro de 1982, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 165— 2. Série, de 21 de Julho de 1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Junho de 1986:
Estêvão Marques Nunes, enfermeiro de 2.’ classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n.° 2
tran
—
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2. escalão do mesmo quadro e ser
sita a enfermeíro grau 1
viço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 167

2. Série, de 23 de

Julho

de 1986.)

Por despacho de 23 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Junho de 1986:
Maria Marques Teixeira da Silva, enfermeira de 2.’ classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n.° 1
transita a enfermeira grau 1
2.° escalão do mesmo quadro
serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
—

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 167—2. Série, de 23 de Julho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Junho de 1986:
Helena Maria Baptista Mendonça, segundo-oficial do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Depósito Geral de Material de Enge
nharia
transita a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

173—2. Série, de 30 de Julho de 1986.)

Por despacho de 23 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Junho de 1986:
Joaquim Amorim Dantas, cozinheiro do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Escola Prática de Infantaria
transita a cozinheiro
chefe do mesmo quadro e serviço, desde 13 de Fevereiro de
1980, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 173— 2. Série, de 30 de Julho de 1986.)

4.’
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Por despacho de 26 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Junho de 1986:
José Fernando Saraiva Teixeira, encarregado de depósito do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Depósito Geral de Material de
Guerra
transita a fiel principal do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 173

2.’

—

Série, de

30

de

Julho

de

1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Junho de 1986:
Maria Célia Alves dos Santos Rodrigues Centeno, segundo-oficial
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção da Arma de
Cavalaria
transita a segundo-oficial do mesmo quadro e ser
viço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 173 —2.’ Série, de 30 de Julho de 1986,)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Junho de 1986:
Maria da Conceição Baptista, segundo-oficial do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Direcção da Arma de Cavalaria
transita a
segundo-oficial do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «1,» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República

,0

173

—

2.’ Série, de 30 de Julho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Junho de 1986:
Maria Natália Quelhas da Silva Pereira Lopes, segundo-oficial do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão Finan
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transita a segundo-oficial do mesmo quadro
ceira/Logística
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 173

—

2. Série, de 30 de

Julho

de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Junho de 1986:
Maria Otiia Camameiro de Figueiredo da Costa Segadães, segundo
-oficial do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de Ges
transita a segundo-oficial do mesmo
tão Financeira/Logística
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «L» da tabela de ven
cimentos

.

—

-

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 173—2. Série. de 30

de

Julho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 1 de Julho de 1986:
Ana Rosa Biléu, cozinheira do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
transita a cozinheira de Ja ctasse
/Escola Prática de Artilharia
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 173— 2.

Série, de

30 de

Julho

de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Junho de 1986:
José Isidro Bernardo, motorista do Quadro do Pessoal Civil do Exér
transita a motorista de pesa
cito/Escola Prática de Infantaria
dos de 1. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
—

4.’

Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 8

549

de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra <tN» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 173—2.’ Série, de 30 de Julho de 1985.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribun
al de
Contas em 1 de Julho de 1986:
Maria Isabel Pinto, cozinheira do Quadro
cito/Escola Prática de Artilharia
1.a classe do mesmo quadro e serviço,
data a partir da qual tem dïreito ao
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)

—

do Pessoal Civil do Exér
transita a cozinheira de
desde 1 de Julho de 1979,
vencimento da letra «N»

(Diário da República n.° 173—2.’ Série, de 30 de Julho
de 1986.)

Por despacho de 22 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribun
al de
Contas em 27 de Junho de 1986:
Maria Júlia Lima Condenso, escriturária-dactilógrafa do Quadro
do
Pessoal Civil do Exército/Direcção da Arma de Cavalaria
tran
sita a escriturária-dactilógraf a principal do mesmo quadro e ser
viço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República o.’ 173— 2.’ Série, de 30 de Julho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribun
al de
Contas em 1 de Julho de 1986:
Maria Manuela Marques Bernardo, auxiliar de serviço
de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
tran
sita a operária de 3a classe (costura) do mesmo quadro e serviço
,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao
vencimento da letra «R» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 173— 2.’ Série, de 30 de Julho de
1986)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1986:
Custódia Maria Calhau, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro
tran
do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Artilharia
—

sita a auxiliar de serviço de J•a classe do mesmo quadro e ser
viço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 173—2. Série, de 30 de Julho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1986:
Maria da Conceição Almeida, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Artilharia
—transita a auxiliar de serviço de 1.a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 173—2. Série, de 30 de Julho de 1986.)

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1986:
Maria Joana, auxiliar de serviço de l. classe do Quadro do Pessoal
transita a auxi
Civil do Exército/Escola Prática de Artilharia
liar de serviço de 1? classe do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 173—2. Série, de 30 de Julho de 1q86.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1986:
Olívia Celeste Rombo Afonso Amaro, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Arti
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lhana—transita a auxiliar de serviço de 1? classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de venci
mentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 173

—

2. Série, de 30 de

Julho

de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 1 de Julho de 1986:
Carlos Alberto Lima Pereira, auxiliar de serviço de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 173— 2. Série, de 30 de Julho de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1963, visado pelo Tribunal de
Contas em 1 de Julho de 1986:
Clementina Maria Ferreira Lima da Silva, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Infantaria do Porto
transita a auxiliar de serviço de
2.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 4 de Maio de 1981,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 173— 2. Série, de 30 de Julho de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 1 de Julho de 1986:
Delfina da Conceição Ribeiro Joaquim Tavares, auxiliar de serviço
de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital
Militar de Doenças Infecto-Contagiosas
transita a auxiliar de
serviço de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 29 de
—
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Janeiro de 1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 173— 2. Série, de 30 de Julho de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1986:
Florisa Maria ferreira da Mota Ribeiro, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática
de Transmissões—transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe do
mesmo quadro e serviço, desde 20 de Maio de 1981, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República ri.0 173

—

de Julho de

2. Série, de 30

Por despacho de 4 de Novembro de 1983,
Contas em 1 de Julho de 1986:

visado

1986.)

pelo Tribunal de

Helena Maria de Magalhães Cardoso Carneiro da Silva, auxiliar de
serviço de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/ Regimento de Infantaria do Porto transita a auxiliar de ser
viço de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 4 de Maio
de 1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«T> da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

ri.’

173— 2. Série, de 30 de Julho de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1986:
Maria Adriana Torres Correia Pais, auxiliar de serviço de 2.’ classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
Transmissões
mesmo quadro e serviço, desde 13 de Agosto de 1981, data a
—
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partir da qual tem direito ao vencimento da letra
de vencimentos.

«T»

da tabela

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 173—2. Série, de 30 de Julho de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1986:

Maria Felicidade de Almeida, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de Doenças
Infecto-Contagiosas
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
do mesmo quadro e serviço, desde 10 de Dezembro de 1980,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 173—2.’ Série, de 30 de

Julho

de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1986:

Maria Florinda Marinho Moreira Santos, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
transita a auxiliar de serviço de
de Infantaria do Porto
2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 4 de Maio de 1981,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 173— 2.’ Série, de 30 de Julho de 1986.)
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Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1986:
Maria Helena Prior Marques, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Outubro de 1980, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de venci
mentos.
—

(Suo devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 173— 2. Série, de 30 de Julho de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1986:
Maria José Aldeia Rodrigues Luís, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 15 de Janeiro de 1981, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(Suo devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 173—2. Série, de 30 de Julho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1986:
Maria de Lurdes Souto Jeremias, auxiliar de serviço de 2.2 classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Artilharia
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
serviço,
e
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúblicci n.° 173—2. Série, de 30 de Julho de 1986.)
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Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1986:
Mariana Alves Ribeiro Canta, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Depósito Geral do Material
de Engenharia
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
mesmo quadro e serviço, desde 20 de Março de 1981, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repábtica n.° 173

—

2. Série, de 30 de Julho de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1986:
Perpétua Joaquina Correia Calhau, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 26 de Novembro de 1980, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da Repúbtica n.° 173—2. Série, de 30 de Julho de

986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1986:
Rosa Maria Castro Moreira, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria
do Porto
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mes
mo quadro e serviço, desde 4 de Maio de 1981, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 173— 2. Série, de 30 de Julho de 1986.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 1 de Julho de 1986:
Visitação Maria Parreira, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro
tran
do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Artilharia
sita a auxiliar de serviço de 2.” classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 173— 2.’ Série, de 30 de Julho de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Julho de 1986:
Alexandre José da Silva, operador de máquinas do Quadro do Pessoal
transita a ope
Civil do Exército/Escola Prática de Artilharia
rador de máquinas pesadas em terraplanagem de 1.a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 17 de Maio de 1981, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «M» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 174— 2.’ Série, de 31 de Julho de 1986,)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Julho de 1986:
João Simões Santos, contramestre (construção civil) do Quadro do
transita
Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Artilharia
Julho
de
1
desde
serviço,
e
quadro
mesmo
do
a encarregado
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«J» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 174—2.’ Série, de 31 de Julho de 1986.)

de
Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal
1986:
de
Contas em 4 de Julho
Pes
Maria Nemésia Brito de Sousa, primeiro-oficial do Quadro do
Lisboa
de
Territorial
Militar
Tribunal
soal Civil do Exército/3.°
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transita a primeiro-oficial do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «J» da tabela de vencimentos.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 174— 2. Série, de 31 de Julho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Julho de 1986:
José Inácio Freire, auxiliar de serviço de 1.a classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Artilharia
transita
a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 174— 2. Série, de 31 de Julho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Julho de 1986:
José Bernardino, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro
Civil do Exército/ Escola Prática de Engenharia
auxiliar de serviço de 1.” classe do mesmo quadro
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.

—

do Pessoal
transita a
e serviço,
direito ao

(São devidos emolumentos.)
(Diário cio República n.° 174— 2. Série, de 31 de Julho de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Julho de 1986:
Maria de Lurdes Cacilhas Lopes, auxiliar de serviço de 1.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Artilharia
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo quadro
—
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e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 174—2.’ Série, de 31 de Julho de 1986.)

V

—

DIVERSOS

Por despacho de 1 de Março de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Abril de 1986:
Albano Ribeiro Dias da Silva, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Região Militar do Norte, tem direito ao abono
de vencimento da letra «5» para a letra «Q» de 1 de Julho de
1979 a 28 de Novembro de 1981, por ter mais de cinco anos de
serviço na categoria de escriturário-dactilógrafo e da letra «Q»
para a letra «N» de 29 de Novembro de 1981, data em que com
pletou dez anos de serviço na categoria de escriturário-dactiló
grafo, até 26 de Agosto de 1982, data em que foi exonerado de
escriturário-dactilógrafo para tomar posse da actual categoria.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 126—2.’ Série,

de

3 de

Junho

de 1986.)

Por despacho de 1 de Março de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Abril de 1986:
Alberto Manuel Lourenço Garcês, terceiro-oficial do Quadro do Pes
soal Civil do Exército/Repartição Técnica, tem direito ao abono
de vencimento da letra «5» para a letra «Q» de 1 de Julho de
1979 a 30 de Outubro de 1981, por ter mais de cinco anos de
serviço na categoria de escriturário-dactilógrafo e da letra «Q»
para a letra «N» de 1 de Novembro de 1981, data em que com
pletou dez anos de serviço na categoria de escriturária-dactiló
grafo, até 5 de Setembro de 1982, data em que foi exonerado
para tomar posse na categoria actual.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 126—2.

Série,

de 3 de Junho de 1986.)

4.
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Por despacho de 21 de fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Abril de 1986:
Maria Antonieta Azevedo e Juncal Pereira Navalho, ex-escriturária
-dactilógrafa do Quadro do Pessoal Civil do Exército, tem direito
ao abono de vencimentos da letra «S» para a letra «Q» por ter
mais de cinco anos de serviço na categoria de escriturária-dacti
lógrafa de 1 de Julho de 1979 a 28 de Fevereiro de 1981 e da
letra «Q» para a letra «N> de 1 de Março de 1981, data em que
completou dez anos de serviço na categoria de escriturária-dac
tilógrafa, a 1 de Março de 1985, data em que foi desligada do
serviço.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 127— 2. Série, de 4 de Junho de 1986.)

Por despacho de 1 de Março de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Abril de 1986:
Alcina Gabriela da Conceição Albino dos Santos, terceiro-oficial do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
Finanças, tem direito ao abono de vencimento da letra «S» para
a letra «Q», de 1 de Julho de 1979 a 20 de Fevereiro de 1980,
por ter mais de cinco anos de serviço na categoria de escriturária
-dactilógrafa, e da letra «Q» para a letra «N» de 21 de Fevereiro
de 1980, data em que completou dez anos de serviço na cate
goria de escriturária-dactilógrafa, até 30 de Junho de 1982, data
em que foi exonerada para tomar posse na actual categoria.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 130— 2. Série, de 7 de Junho de 1986.)

VI— TRANSFERËNCIAS
Armas e serviços
Direcção do Serviço de Finanças
Terceiro-oficial (92189011) Isaura Paula de Castro Mendes, da Aca
demia Militar.
Deve ser considerada nesta situação desde 3 de Julho de 1986.
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Tribunal Militar Territorial de Elvas
Auxiliar de serviço de 1.a classe (92041277) Laurinda Trindade Cres
po, do Centro de Instrução da Polícia do Exército.
Deve ser considerada nesta situação desde 27 de Junho de 1986.
Instituto de Odivelas
Auxiliar de serviço de 2. classe (92003582) Lígia Maria Hamelberg
Pereira Thompson, do Regimento de Infantaria de Elvas.
Deve ser considerada nesta situação desde 1 de Julho de 1986.
Segundo-oficial (92009572) Amélia da Conceição Mendes dos Santos
Oliveira, do Regimento de Infantaria de Elvas.
Deve ser considerada nesta situação desde 21 de Julho de 1986.
Órgãos de execução dos serviços e outros elementos
Estabelecimentos hospitalares
Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas
Escriturária-dactilógrafa principal (92048273) Maria José Brito Ar
cângelo Brito, da Direcção do Serviço de Finanças.
Deve ser considerada nesta situação desde 16 de Junho de 1986.
Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército
Segundo-oficial (91019480) António Filipe Gomes, da Direcção do
Serviço de Finanças.
Deve ser considerado nesta situação desde 16 de Julho de 1986.

VII— PENSÕES DE APOSENTAÇÃO
De conformidade com o artigo lOO.° do Decreto-Lei n.° 498/72, de 9
de Dezembro (Estatuto de Aposentação), se publica que os subs
critores e ex-subscritores a seguir designados passam a ser pagos

4.’
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das suas pensões pela Caixa Geral de Aposentações a partir do
dia 1 do próximo mês de Agosto:
Por despacho de 10 de Julho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito
e Previdência:
Amílcar de Carvalho Grijá, professor do Colégio Militar, 38 719$00.
Francisco Dias, operário de 1? classe do Agrupamento Base de Santa
Margarida, 16 792$00.
Luís Maria Machado, cozinheiro de 1.’ classe da Escola Militar de
Electromecânica, 32 391$00.
Sara Rosa inça, auxiliar de serviço de l.’ classe da Escola Militar de
Electromecânica, 28 517$00.

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge da Costa Satazar Bragct, general
Está conforme:

O Ajudante-General

José Fernando Lopes Gomes Merques, general

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAJOR DO EXÉRCITO

ORDEM

DO

4 SÉRIE

EXÉRCITO

N. 9/1 DE SETEMBRO DE 1986
Publica-se ao Exército o seguinte:
1— ADMISSÕES
Por despacho de 23 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Junho de 1986:
José Carlos de Sousa Beja Manaças, professor efectivo da Escola Pre
paratória da Guia
Pombal
nomeado em comissão de ser
viço para o Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar
dos Pupilos do Exército, para o exercício de funções docentes.
—

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 175—

2. Série, de 1 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 26 de Fevereiro de 1986. visado pelo Tribunal de
Contas em li de Julho de 1986:
Maria Adília Gandaio felício de Almeida

nomeada provisoria
mente como auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do Pes
soal Civil do Exército/Centro de Selecção de Coimbra.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 189— 2, Série, de 19 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 6 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Julho de 1986:
Cremilda de Jesus Lopes furtado
nomeada provisoriamente como
auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exército.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n. 189— 2. Série, de 19 de Agosto de 1986.)
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Por despacho de 13 de Fevereiro de 1986. visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Julho de 1986:
Maria de Fátima Gomes da Silva Caetano—nomeada provísoria
mente como auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do Pes
soal Civil do Exército/Depósito Geral de Material Sanitário.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 189—2.’ Série, de 19 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 6 de fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Julho de 1986:
Joana Francisca Perú da Cruz Serra
nomeada provisoriamente
como auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Instituto de Odivelas.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 189— 2.’ Série, de 19 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 13 de fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Julho de 1986:
Leonor Sara Correia Nogueira da Silva
nomeada provisoriamente
como auxiliar de serviço de 2.” classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Depósito Geral de Material de Aquartela
mento.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 189—2.’ Série, de 19 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 13 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal dc
Contas em 11 de Julho de 1986:
Maria Agostinha Matias Borges
nomeada provisoriamente como
auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Depósito Geral de Material de Aquartelamento.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 189—2.’ Série, de 19 de Agosto de 1986.)
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Por despacho de 22 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 21 de Julho de 1986:
João Eduardo da Fonseca e Sá Fernandes
nomeado em comissão
de serviço corno professor efectivo do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exército.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

o.°

193— 2.0 Série, de 23 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 13 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1986:
Manuela de Fátima Aguiar dos Santos

nomeada provisoriarnente
como auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Depósito Geral de Material de Aquartela
mento.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

196— 2. Série, de 27 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 3 de Dezembro de 1985, visado
pelo Tribunal de
Contas em 28 de Julho de 1986:

Luís António Ventura Pires
nomeado provisoriamente como pre
parador de laboratório de 2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Colégio Militar.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República o.” 196— 2.0 Série, de 27 de Agosto de
1986.)

Por despacho de 23 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal
de
Contas em 25 de Julho de 1986:
Isabel Maria Henriques franco Marques Duarte Massas
nomeada
provisoriamente como escriturária-dactilógrafa de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de Gestão finan
ceira/Região Militar do Sul.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 196—

2.0

Série, de 27 de Agosto de 1986.)
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Por despacho de 23 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1986:
nomeada provisoriamente como
Isabel María Rodrigues ferreira
escriturária-dactilógrafa de 2.a classe do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Centro Militar de Educação Física, Equitação e
Desportos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 196—2.’ Série, de 27 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 23 de Janeiro de 1966, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1986:
nomeado provisoriamente como escriturárioJosé Alves da Silva
-dactilógrafo de 2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exér
cito! 1.0 Tribunal Militar Territorial do Porto.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° (96— 2. Série, de 27 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 23 de Janeiro de 1986. visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho dc 1986:
Maria Beatriz Vaz Raimundo
nomeada provisoriamente como escri
turária-dacti]ógrafa de 2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Centro de Gestão financeira da Região Militar do Sul.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 196— 2.’ Série. de 27 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 23 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1986:
nomeada provisoriarnente como
Maria dc Jesus Barreiros Marques
escriturúria-dactilógrafa de 2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Centro Militar de Educação Física, Equitação e
Desportos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 196— 2. Série, de 27 de Agosto de 1986.)
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Por despacho de 27 de janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1986:
Arminda da Conceição Teixeira da Silva
nomeada provisoriamente
como escrituríria-dactflógrafa de 2. classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Hospital Militar Regional n.° 1.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 196— 2. Série, de 27 de Agosto de 1986,)

Por despacho de 27 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1986:
Maria Emília Cordeiro Bento
nomeada provisoriamente como escri
turária-dactilógrafa de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Hospital Militar Regional n.° 1.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 196—2.’ Série,

de

27 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 27 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1986:
Orminda da Conceição Nunes Martins Marinheira
nomeada provi
soriamente como escriturária-dactilógrafa de 2.a classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de Forti
ficações e Obras do Exército/Delegação de Coimbra.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 196—2.’ Série, de 27 de Agosto

de

1986.)

Por despacho de 3 de fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1986:
Grancinda de Jesus Freitas Marques
nomeada provisoriamente
como escriturária-dactilágrafa de 2. classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Centro de Selecção de Coimbra,
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúbtica

n.’

196

—

2.’ Série,

de

27

de

Agosto de 1986.)
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Por despacho de 13 dc Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Julho de 1986:
nomeado provisoriamente como barbeiro de
José Carlos Valente
3 classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de
Artilharia da Serra do Pilar.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 199— 2.’ Série, de 30 de Agosto de 1986.)

Por despachos de 13 de Dezembro de 1985, visados pelo Tribunal de
Contas em 29 de Julho de 1986:
José Eugénio da Conceição Augusto e António José da Silva Pereira
nomeados provisoriamente como barbeiros de 3.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Engenha
ria e Centro de Instrução de Condução Auto n.° 1.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 199— 2.’ Série, de 30 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 23 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Agosto de 1986:
nomeado provisoriamente como barbeiro de
Manuel Joaquim Lopes
3.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática
de Artilharia.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 199— 2.’ Série, de 30 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 21 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 1 de Julho de 1966:
Maria José Rondão Cândido Mendes da Silva, professora provisória
contratada a meio
da Escola Secundária de Caldas da Rainha
tempo para a Escola de Sargentos do Exército, como professora
do ensino secundário.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 175— 2.’ Série, de 1 de Agosto de 1986.)
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Por despacho de 26 de Junho de 1981, visto extemporâneo:
Philippe Aymé Jean Laurens
contrato executado e formalizado para
todos os efeitos, como professor provisório do ensino prepara
tório e secundário do Colégio Militar.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 175— 2.’

Série,

de 1 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 4 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Julho de 1986:
Maria Isabel da Graça Parente Marques Cadete de Henriques Faria
contratada além do quadro do Hospital Militar Principal,
como assistente hospitalar (radiologia). Auferirá a remuneração
mensal de 65 300$00, correspondente à letra «D» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 18$— 2.’

Série de

18

de

Agosto

de

1986.)

Por despacho de 4 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Julho de 1986:
Maria Margarida Souto Soares Henriques
contratada além do
quadro do Hospital Militar Principal, como assistente hospitalar
(pediatria). Auferirá a remuneração mensal de 65 300$00, cor
respondente à letra «D» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 18$— 2.’ Série, de 18 de Agosto de 1986.)

Por despachos de 20 de Março de 1986, visados pelo Tribunal de
Contas em 11 de Julho de 1986:
Alvaro Jorge da Fonseca Gomes do Souto, Fernando Gil Almeida
Lobato Faria, João Salgueiro Pinto Ribeiro e Roberto Ferreira
Durão, professores provisórios do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Colégio Militar
contratados com a mesma categoria
para o ano de 1985-86.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 191—2.’ Série, de 21 de Agosto

de

1966.)
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Por despachos de 4 de Março de 1986, visados pelo Tribunal de
Contas em 22 de Julho de 1986:
José Manuel de Sousa Bacelar (otorrinolaringologia), Rogério Carre
gai Lourenço (medicina interna), Arlindo da Conceição Carvalho
(ginecologia e obstetrícia), Ricardo Jorge Graça Correia da fon
seca (ginecologia e obstetrícia) e Maria José figeiredo Masca
contratados além do qtiadro/Hospital Mili
renhas (radiologia)
tar Principal como assistentes hospitalares. Auferirão a remu
neração mensal de 65 300S00, correspondente à letra «D» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 192—2. Série,

de

22 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 4 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Jtilho de 1986:
contratada além do
Maria Eduarda Correia Rodrigues Machado
Quadro do Hospital Militar Regional n.° 1, como assistente hos
pitalar (anestesiologista). Auferirá a remuneração mensal de
65 300$00, correspondente à letra «D» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 193 —2. Série, de 23 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 4 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Julho de 1986:
contratado além do quadro do Hos
António Bulha Dias Ferreira
pital Militar Principal, como assistente hospitalar (otorrinolarin
gologia). Auferirá a remuneração mensal de 65 300$00, corres
pondente à letra «D» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 193—2. Série, de 23 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 30 de Julho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Julho de 1986:
contratada além do
Maria Teresa Roque de Oliveira Pinto Rosas
quadro/Hospital Milital Regional n.° 1, como assistente hospita
—
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lar (análises clínicas). Auferirá a remuneração mensal de
65 300$00, correspondente à letra «D» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 193— 2.

Série,

de 23 de Agosto

de

1986,)

Por despacho dè 4 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 1 de Agosto de 1986:

contratado além do qua
Ricardo Jorge Pereira Tavares Ferreira
dro/Hospital Militar Principal, como assistente hospitalar (car
diologia). Auferirá a remuneração mensal de 65 300$00, corres
pondente à letra «D» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 196—2. Série, de 27 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 4 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Agosto de 1986:
contratado além do quadro
Manuel Joaquim Dionísio Borges
como assistente hospitalar (ortopedia) para o Hospital Militar
Principal. Por despacho de 20 de Março de 1986, do Chefe do
Estado-Maior do Exército entrou no exercício de funções, por
urgente conveniência de serviço, a partir de 20 de Março de 1986.
Auferirá a remuneração correspondente à letra «D» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário

da

República

n.° 199— 2. Série, de 30

de Agosto de

1986.)

Por despacho de 17 de fulho de 1985. visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Julho de 1986:
prorrogado o contrato por mais um ano
Carlos Manuel Esteves
como operário de 2. classe (mecânico auto) para o Regimento
de Engenharia de Lisboa. O contrato produz efeito a partir de
1 dc Maio de 1985.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 191

—

2. Série, de 21 de

Agosto de

1986.)
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Por despachos de 17 de Julho de 1985, visados pelo Tribunal de
Contas em 17 de Julho de 1986:
Emília Maria da Conceição Vaz Afonso Teixeira e Teresa Maria
Pires Ribeiro de Jesus, contratadas como escriturários-dactilógra
fas de 2.L classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regi
mento de Engenharia de Lisboa—prorrogados os contratos por
mais um ano, desde 7 de Abril de 1985.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 196—2. Série, de 27 de Agosto de 1986.)

Por despacho de $ de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1986:
Joaquim Pereira Gonçalves, professor da Escola Preparatória do
Feijó
requisitado para o Quadro do Pessoal Civil do Exército/
/Colégio Militar, para o ano lectivo de 1985/86.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 175— 2. Série, de 1 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 24 de fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1986:
Nuno Maria Moreira Gomes Marques, professor da Escola Secundá
ria de Afonso Domingues
requisitado como professor do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar, para o ano
lectivo de 1985-86.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 175—2. Série, de 1 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 27 de Julho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Julho de 1986:
Maria de Lordes Viegas Godinho de Sousa Tavares, na situação de
licença ilimitada
regressa ao Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas, como
auxiliar de serviço de 1.a classe.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 198,—2.’ Série de 29 de Agosto de 1986.)
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II— MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Por despacho de 23 de Julho de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Agosto de 1986:
Ana Maria Cepa Baptista Leitão Alegre, escriturária-dactilógrafa de
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Infantaria de Elvas
passou à situação de licença ilimitada
a partir da 21 de Julho de 1986.
—

(Diário da República n.° 199— 2.’ Série, de 30 de Agosto de 1986.)

Por despachos de 24 de Junho de 1986, anotados pelo Tribunal de
Contas em 11 de Julho de 1986:
Walter José Rodrigues de Carvalho, José João Machado Carneiro de
Brito, Jacinto Augusto dos Mártires Falcão, Igeménio Eduardo
Gomes Névoa Tadeu e Rogério da Costa Casanova, professores
provisórios do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
exonerados destas funções, desde 1 de Outubro de
Militar
1984, data em que tomaram posse do lugar de professores
adjuntos.
—

(Diário da República n.° 178—2.’ Série, de 5 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 24 de Junho de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 11 de Julho de 1986:
Tomás Ruivo de Oliveira, professor provisório do Quadro do Pes
soal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exército
exonerado destas funções, desde 1 de Outubro de 1984, data
em que tomou posse do cargo de professor adjunto.
—

(Diário da República n.° 178— 2.’ Série, de 5 de Agosto de 1986.)

Por despacho dc 7 de Julho de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 15 de Julho de 1986:
Romeu de Campos Faustino, primeiro-oficial do Quadro do Pessoal
exonerado,
Civil do Exército/Direcção do Serviço de Material
a seu pedido, a partir de 17 de Junho de 1986.
—

(Diário da República n° 185

—

2.’ Série, de 13 de Agosto de 1986.)
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Por despachos de 30 de Julho de 1986, anotados pelo Tribunal de
Contas em 12 de Agosto de 1986:
Maria Fernanda dos Santos Batista, Maria de Lurdes Marques Viegas
e Maria Manuela de Almeida Marques Sá, segundos-oficiais do
Quadro do Pessoal Cívil do Exército/Instituto Superior Militar
exoneradas do cargo de terceiros-oficiais, desde 23 de Julho
de 1986, por terem tomado posse das actuais funções.
—

(Diário da República n,° 199— 2. Série, de 30 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 30 de Julho de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Julho de 1986:
rescindido o contrato de direito
Maria Donzília Peixoto Macedo
público como técnica auxiliar de 2.’ classe, desde 21 de Maio de
1986, data em que ingressa no Quadro do Pessoal Civil do
Exército.
—

(Diário da República n.° 185— 2. Série, de 13 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 10 de Julho de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1986:
Manuel Moutinho Teixeira Lopes, assistente hospitalar do Centro de
rescindido o contrato por ter
Selecção do Porto (18 horas)
tomado posse do cargo de assistente hospitalar (36 horas) para
o Hospital Militar Regional n.° 1.
—

(Diário da República n.° 191 —2. Série, de 21 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 24 de Julho de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Agosto de 1986:
João Manuel Camacho Bértolo, contratado como operário de 2.a classe
rescindido o contrato, a
do Regimento de Engenharia n.° 1
1986.
Julho
de
de
4
de
partir
pedido,
a
seu
—

(Diário da República n.° 197

—

2. Série, de 28 de Agosto de 1986.)
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Por despacho de 12 de Junho de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Julho de 1986:
António Luiz Meio dos Santos, professor efectivo em comissão de
regressa ao Ministério da Educação
serviço no Colégio Militar
em 1 de Outubro de 1986.
—

(Diário tia República n.° 178— 2. Série,

de

5

de

Agosto de 1986.)

Por despacho de 22 de fevereiro de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1986:
Artur Luís de Oliveira Carvalho
renuncia à investidura do cargo
de fiel de depósito de 2. classe, de nomeação provisória, do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Depósito Geral de Material
de Guerra.
—

(Diário da República n. 191 —2. Série, de 21 de Agosto de 1986.)

III

—

PROMOÇÕES

Por despacho de 27 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em lO de Julho de 1986:
Maria Amália da Silva fonseca Cardoso, regente de internato de
2.” classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de
Odivelas
promovida a agente de internato de 1 a classe do
mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 195—2.

Série, de 26 dc Agosto de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Julho de 1986:
Isilda Augusta Pinho Duarte da Silva, escriturária-dactilógrafa de
l.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Superior Militar
progressão a escriturária-dactilógrafa princi
pal do inciino quadro e serviço, desde 15 de Abril de 1983, data
—
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a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela dc vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.’ 175— 2.’ Série, de 1 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal dc
Contas em 7 de Julho de 1986:
Maria Henriqueta Nascimento de Sousa fonseca Calado, escriturária
-dactilógrafa de 1? classe do Quadro do Pessoal Civil do Exér
cito/Direcção do Serviço de fortificações e Obras do Exército
progressão a cscriturária-dactilógrafa principal do mesmo qua
dro e serviço, desde 27 de Maio de 1981, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Reptíblica

n.° 175— 2.’ Série, de 1 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 4 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Julho de 1986:
Maria Olímpia da Silva Sousa, escriturária-dactilógrafa de 1? classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/ Distrito de Recruta
mento e Mobilização do Porto
progressão a escriturária-dac
tilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 10 de Maio
de 1982, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 175— 2.’ Série, de 1 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 10 de Setembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 1 de Julho de 1986:
Lavra
2.’
do
1 •a

Gouveia de Carvalho Correia, escriturária-dactilágrafa de
classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática
Serviço de Material
progressão a auxiliar de serviço de
classe do mesmo quadro e serviço, desde 29 de Outubro de
—
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1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«S» da tabela de vencimentos
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 175 —2. Série, de 1 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal
de
Contas em 13 de Maio dc 1986:
Maria Margarida Peta Pua Alface, escriturária-dactilógraf
a de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Distrito de
Recrutamento e Mobilização de Setúbal
progressão a escritu
rária-dactilágrafa de y,a classe do mesmo quadro e serviço, desde
16 de Setembro de 1981, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 179—2.’ Série, de 6 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 8 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal
de
Contas em 16 de Julho de 1986:
Maria José Simões Alves de Brito, escriturária-dactilógrafa de 1.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
Pessoal/Repartição de Sargentos
progressão a escriturária-dac
tilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 29 de
Janeiro de 1984, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 190—2.’ Série, de 20 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 8 dc Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Julho de 1986:
Margarida Cristina de Jesus Miranda Azevedo Coutinho, escriturária
dactilágrafa de 1 classe do Quadro do Pessoal Civil do Exér
cito/Quartel-General/Região Militar do Norte
progressão a
escriturária-dactih5grafa principal do mesmo quadro e serviço,
.

—
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desde 28 de Fevereiro de 1984, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 190— 2. Série, de 20 de Agosto de 19$6.)

Por despacho de 27 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal dc
Contas em 10 dc Julho dc 1986:
Maria da Luz Beato Moreira, escriturária-dactilógrafa de 1. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria
de Queluz
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do
mesmo quadro e serviço, desde 12 de fevereiro de 1982, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° J90—2. Série, de 20 de Agosto de 19$6.)

Por despacho de 27 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1986:
Emília Rosa Santos Freitas Borges Bravo, escriturária-dactilógrafa de
l.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do
Serviço de Justiça e Disciplina
progressão a escriturária-dac
tilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 14 de
Novembro de 1983, data a partir da qual tem direito ao ven
cimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° t90—2. Séric, de 20 dc Agosto de 19$6.

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Maio de 1986:
Maria da Conceição Andrade, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército! Escola Prática de Adminis
tração Militar
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
—
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mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 138—2.’ Série, de 19 de Junho de 1986.)

Por despacho dc 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1986:
Maria da Luz Dias Panga, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
transita a
auxiliar de serviço de 2.’ classe do mesmo quadro e serviço,
desde 15 de Setembro de 1982, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’

173— 2.’ Série, de 30 de Julho de

1986.)
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Abel Estêvão Pinto Saraiva Caldeira
Afonso José Carvalho Sacadura Maldonato
Alberto Antunes
Alfredo Barata Carvalhão Tavares
António da Arede Fernandes
António Joaquim de Canes Mariz Ferreira da Silva
António José Paz Monteiro
António Maria dos Anjos Galego
António Pessoa Mendes Belo Correia
António Rodrigues Pereira
Aurélio Jorge Silva Macedo e Cunha
Carlos Adérito Vaz Pinto
Carlos Alberto Correia Tavares
David ferreira Cardoso
Dorvalina Tomé de Andrade Vaz de Morais
Estêvão Delgado Pereira
Francisco Inácio de Oliveira Pimentel Torres
Francisco José dos Santos Galvão
Henrique Alberto dos Santos Rodrigues
Henrique Aureliano Vieira Gomes
João Aires da Costa Figueirinhas
João do Sacramento Vieira Buisel
João Manuel Barreto Vieira da Luz
Joaquim Cardoso Magalhães
Joaquim Fernandes Vasconcelos Júnior
Joaquim José Elvas Ribeiro da Cunha
José Alpedrinha Jácome Ramos
José Czolgosz Guedes de Bacelar
José Fonseca e Silva Cota
José Francisco do Souto

Nome

Clínico geral
Gastroenterologia
Otorrino
Estomatologia
Clínico geral
Anestesia
Clínico geral
Clínico geral
Gastroenterologia
Medicina interna
Otorrino
Otorrino
Radiologia
Clínico geral
Oftalmologia
Clínico geral
Ortopedia
Clínico geral
Clínico geral
Clínico geral
Reumatologia
Clínico geral
Cirurgia
Otorrino
Pneumotisiologia
Ortopedia
Clínico geral
Psiquiatria
Oftalmologia
Estomatologia

Categoria anterior

G
E
E
E
G
E
G
G
E
E
E
E
E
G
E
G
E
G
G
G
E
G
E
E
E
E
G
E
E
E

Letra

Assistente de clínica geral
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Consultor de clínica geral
Assistente hosp. c/ grau de chefe
Assistente de clínica geral
Consultor de clínica geral
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hosp. c/ grau de chefe
Clínico geral
Assistente hospitalar
Assistente de clínica geral
Assistente hospitalar
Clínico geral
Assistente de clínica geral
Consultor de clínica geral
Assistente hospitalar
Clínico geral
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Clínico geral
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar

Categoria actual

D (a)
D (d)
D (a)
D (b)
B (a)
C (a)
D(a)
B (c)
D(c)
D(e)
D (a)
D(e)
C (b)
E (e)
D (b)
D (a)
D (a)
E (e)
D(e)
B (a)
D(a)
E (b)
D (a)
D (e)
D (b)
D(e)
E (c)
D (b)
D(f)
D(e)

Letra

Por despachos de 3, 7 e 21 de Fevereiro de 1986 e 20 de Março de 1986, visados pelo Tribunal de Contas em 6, 22, 26 e 27 de Maio de 1986, 25, 27 e 30 de
Junho de 1986 e 2 e 4 de Julho de 1986:
Transitam para as novas categorias de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.° 368/85, de 16 de Setembro, com efeitos a partir de 21 de Setembro de 1985,
os seguintes médicos contratados além do Quadro do Pessoal Civil do Exército:

00

ÇD

o
z

o

ri

o
o

ri,

o

CD

o,

12 horas semanais.

horas
horas
horas
horas

semanais.
semanais.
semanais.
semanaís.

(Diário da República n.° 175— 2. Série, de 1 de Agosto de tY$6.)

(São devidos emolumentos.)

24
30
1$
9

36 horas semanais.

Cirurgia
Oftalmologia
Otorrino
Pneumotisiologia
Ginecologia
Estomatologia

Categoria anterior

E
E
E
E
E
E

Letra

Assistente hospitalar
Chefe do serv. hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Chefe do serv. hospitalar

Categoria actual

D
B
D
D
D
B

(a)
(a)
(e)
(e)
(e)
(e)

Letra

Categoria anterior

Radiologista
Cirurgia
Medicina interna
Pediatria
Medicina interna
Medicina interna
Anestesia
Anestesia

(Diário da República n.° 178— 2.’ Série, de 5 de Agosto de 1986.)

(São devidos emolumentos.)

12 horas semanais.

Ãlvaro Silvestre Barroca
António de Matos da Silva Pratas
José Augusto Xavier
José Manuel Robles Teixeira de Oliveira
Luís da Costa Marçal
Manuel Domingos Angélico
Mário Alberto Mesquita Soares Nunes Oliveira
Silvina da Conceição Graça Xavier

Nome

C
E
E
C
E
E
E
C

Letra

Chefe de serv. hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Chefe de serv. hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Chefe de serv. hospitalar

Categoria actual

3
D
D
B
D
D
D
B

Letra

30 de junho e 4 de Julho de 1986:
Por despachos de ‘0 de Março de 186, vlsdos pelo Tribunal de Ccnta em 25
Transitam para as novas categorias, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.° 368/85, de 16 de Setembro, com efeitos a partir de 21 de Setembro de 1985, os
seguintes médicos contratados além do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n.° 4.

(a)
(b)
(e)
(d)
(e)
(f)

Luís Alberto Barreto Damas Mora
Manuel Ferreira Louceiro
Manuel Moutinho Teixeira Lopes
Maria Alice Lamarão Barbosa Rodrigues Pereira
Mário Fernandes Gomes Rodrigues
Sérgio Magno dos Reis

Nome

z

o

m

o

o

J1
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Por despacho de 23 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Junho de 1986:
Assunção de Brito Dores Fontes Pereira de Meio, enfermeira de
1 classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Mili
tar Principal
transita a enfermeira grau 1 3.° escalão do
mesmo quadro e serviço, desde 27 de Maio de 1985, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «H» da tabela
de vencimentos.
.

-

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 190— 2. Série, de 20 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Junho de 1986:
António Eugénio de Almeida, enfermeiro de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/ Colégio Militar
transita a enfer
meiro grau 1 3.° escalão do mesmo quadro e serviço, desde
7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «H» da tabela de vencimentos.
—

-

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 190— 2. Série, de 20 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 23 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Junho de 1986:
Luisa da Purificação Morgado, enfermeira de 1 a classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Flospital Militar Principal
transita
a enfermeira grau 1 3.° escalão do mesmo quadro e serviço,
desde 22 de Julho de 1985, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «H» da tabela de vencimentos.
—

-

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 190—2. Série, de 20 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 26 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1986:
Arminda Rosa de Sousa, enfermeira de 1.a classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita
—
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a enfermeira grau 1 3.° escalão do mesmo quadro e serviço,
desde 17 de Abril de 1985, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «H» da tabela de vencimentos.
-

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 190— 2.’ Série, de 20 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 23 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1986:
Maria inocência Batista Domingos Braga, enfermeira de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional
transita a enfermeira grau 1 2.° escalão do mesmo qua
n.° 1
dro e serviço, desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
-

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

190—2.’

Série, de 20 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 26 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1986:
Gisela de Sousa Rosa Antunes Pessoa, enfermeira de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a enfermeira grau 1 2.° escalão do mesmo quadro e
serviço, desde 25 de Junho de 1984, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
-

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 190—2.’ Série, de 20 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 23 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1986:
Maria da Conceição da Silva Ribeiro Gomes, enfermeira de 2? classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regio
transita a enfermeira grau 1 2.° escalão do mesmo
nal n.° 1
desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual
serviço,
e
quadro
tem direito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
—

-

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 190— 2.’ Série, de 20 de Agosto de 1986.)
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Por despacho de 23 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1986:
Maria do Céu Oliveira Costa, enfermeira de 2. classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n.° 1
tran
sita a enfermeira grau 1 2.° escalão do mesmo quadro e serviço,
desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
—

-

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 190— 2. Série, de 20 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 26 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Julho de 1986:
Amável dos Santos Aleixo Sequeira Barata, enfermeira de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Princi
pal
transita a enfermeira grau 1 2.° escalão do mesmo quadro
e serviço, desde 30 de Julho de 1984, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
—

-

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 190— 2. Série, de 20 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Julho de 1986:
Rosa Duran Guerreiro, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
tran
do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Artilharia
sita a auxiliar de serviço de f.a classe do mesmo quadro e ser
viço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 193— 2. Série, de 23 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Julho de 1986:
classe do Quadro
Maria Custódia Coelho, auxiliar de serviço de
tran
do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Artilharia
—
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sita a auxiliar de serviço de 1 ,a classe do mesmo quadro e ser
viço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diúrio da República n.° 193

—

2.’ Série,

de

23

de

Agosto de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Julho de 1986:
Celeste Pereira Aguiar Correia, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Artilha
transita a auxiliar de serviço de 1 •a classe do mesmo quadro
ria
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
serviço,
e
direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 193

—

2.’ Série,

de

23 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Julho de 1986:
Laura dos Santos Almeida Granja, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército! Regimento de Transmis
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
sões
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 193 —2. Série, de 23 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Julho de 1986:
Rosa Maria Coelho Xavier, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Transmissões
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 193

—

2. Série, de 23 de Agosto

de

1986.)
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Por despacho de 26 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Julho de 1986:
Bárbara Maria Pereira, enfermeira de 2. classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Hospital Militar Príncipal
transita a enfer
meira grau 1 2.° escalão do mesmo quadro e serviço, desde 14
de Dczcmbro de 1984, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos
—

-

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúbtica n.° 195— 2. Série, de 26 de Agosto de 1986.)

Por despacho dc 26 de Marco de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Julho de 1986:
Maria da Luz Ramos Rodrigues, enfermeira de 2. classe do Quadro
cio Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
tran
sita a enfermeira grau 1 2Y escalão do mesmo quadro e serviço,
desde 23 de Junho de 1985, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
—

-

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 196—2. Série, de 27 de Agosto de 1986.)

Por despacho dc 26 dc Março dc 1986, visado peLo Tribunal dc
Contas em 28 de Julho de 1986:
Luísa Mourão Ribeiro da Costa 1-lenriques, enfermeira de 2? classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a enfermeira grau 1 2.° escalão do mesmo quadro
e serviço, desde 31 de Outubro de 1984, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
—

-

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 196

—

2. Série, de 27 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 26 de Março de 1986, visado pclo Tribunal dc
Contas em 28 de Julho de 1986:
Isabel Rosa Coelho Batista, enfermeira de 2? classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita
—
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a enfermeira grau 1 2.° escalão do mesmo quadro e serviço,
desde 7 de Maio de 1984, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
-

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n’o 196— 2. Série, de 27 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 26 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Julho dc 1986:
Hortência de Jesus Vicente Rios Garcia, enfermeira de 2.’ classe do
Ouadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a enfermeira grau 1 2.° escalão do mesmo quadro e
serviço, desde 14 de Dezembro de 1984, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
-

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 196— 2.’ Série, de 27 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 26 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Julho de 1986:
Maria das Dores Lourenço Frederico Cunha Vieira, enfermeira de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Mili
tar Principal
transita a enfermeira grau 1 2.° escalão do
mesmo quadro e serviço, desde 23 de Maio de 1985, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «1» da tabela de
vencimentos.
-

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 196— 2.’ Série, de 27 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 26 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas cm 2$ de Julho de 1986:
Zulmira da Silva Machado Leitão Borges, enfermeira de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Prin
transita a enfermeira grau 1 2.° escalão do mesmo qua
cipal
—

-
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dro e serviço, desde 30 de Julho de 1984, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 196— 2.’ Série, de 27 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 26 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Julho de 1986:
Rosa Maria Meirinho Pires da Silva, enfermeira de 2. classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a enfermeira grau 1 2.° escalão do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Setembro de 1985, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

-

(Diário da República n.° 196— 2.’ Série, de 27 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Agosto de 1986:
João Rosa Brás, motorista do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/Regimento de Infantaria de Vila Real
transita a motorista de
pesados de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «P» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República a.’ 198,—2. Série de 29 de Agosto de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 5 de Agosto de 1986:
Manuel José Pereira Gonçalves, motorista do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Estado-Maior do Exército
transita a motorista de
pesados de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República a.’ 198,— 2.’ Série de 29 de Agosto de 1986.)
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IV

—

DIVERSOS

Por despacho de 3 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Julho de 1986:
António Santos Carvalho, professor efectivo do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exército
ingressa na fase 2, escalão 1, desde 24 de Janeiro de 1984.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

V

—

n.°

175— 2. Série, de 1 de Agosto de 1986.)

PENSÕES DE APOSENTAÇÃO

De conformidade com o artigo 100.° do Decreto-Lei n.° 498/72, de 9
de Dezembro (Estatuto da Aposentação), se publica que os subs
critores e ex-subscritores a seguir designados passam a ser pagos
das suas pensões pela Caixa Geral de Aposentações, a partir do
dia 1 do próximo mês de Setembro:
Por despacho de 4 de Agosto de 1986 da Caixa Geral de Depósitos,
Crédito e Previdência:
Aliem James Maule Parry, professor da Academia Militar, 24 711$00.
Deolinda de Jesus Silva, técnica auxiliar de culinária principal do
Hospital Militar Principal, 29 371$00.
Eugénia de Abreu Pereira Vieira, técnica auxiliar de
Hospital Militar Principal, 31 350$00.

a

classe do

florinda Maria Afonso, auxiliar de serviço de 2. classe do Hospital
Militar de Doenças Infecto-Contagiosas, 11 320$00.
cY

Maria Luisa Marques Gaspar, auxiliar de serviço de 1 •a classe do
Colégio Militar, 11 320$00.
Maria de Lurdes da Silva Charepa, auxiliar de serviço de 2 a classe
do Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas, 11 320$00.
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O Chefe do Estado-Maior do Exercito
Jorge da Costa Salazar Braga, general
Está conforme:
O Ajudante-General

José Fernando Lopes Gomes Marques, general
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EXERCITO.

4. SÉRIE
N.° 10/1 DE OUTUBRO DE 1986
Publica-se ao Exército o seguinte:

1— ADMISSÕES

Por despacho de 6 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Agosto de 1986:
Maria Teresa Barreiros Esteves Nunes Gil Condes, professora efectiva
da Escola Secundária dc Anselmo Duarte
nomeada em comis
são dc serviço para o Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/lnstituto Militar dos Pupilos do Exército, como professora efec
tiva do ensino secundário.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 209— 2. Série, de 11 de Setembro de 1986.)

Por despacho de 6 de Fevereiro de 186. visado pelo Tribunal de
Contas em 5 de Setembro de 1986:
Isabel Maria dos Santos Ferreira Pacífico
nomeada provisoriamente
auxiliar de serviço de 2? classe do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exército.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 225— 2. Série, de 30 de Setembro de 1986.)
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Por despacho de 6 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1986:
Maria Luísa Nunes Vieira
nomeada provisoriamente para auxiliar
de serviço de 2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/lnstituto Militar dos Pupilos do Exército.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 255

—

2.’ Série, de 30 de Setembro

de

1986.)

Por despacho de 4 de Fevereiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Agosto de 1986:
contratada por um
Maria de Fátima Baptista Pinheiro Nogueira
ano, como técnica auxiliar de 2. classe (cardiografista), para o
Hospital Militar Principal.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 209—2.’ Série, de 11 de Setembro de 1986.)

Por despacho de 13 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Agosto de 1986:
contratado por um ano, como
Francisco Inácio Martins Gonçalves
vigilante de 2. classe, para o Museu Militar de Bragança.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 209— 2.’ Série, de 11 de Setembro de 1986.)

Por despacho de 1$ de Dezembro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Agosto de 1986:
contratado como professor provisó
Andrew Nigel Leyland Smith
rio do ensino preparatório e secundário para o Quadro do Pes
soal Civil do Exército/Colégio Militar, para 1985-1986.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.’ 209—2.’ Série, de 11 de Setembro de 1986.)
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Por despacho de 13 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Agosto de 1986:
Francisco Luís Cordeiro
contratado por um ano, por contrato de
direito público, para o Mttseu Militar de Bragança, como vigi
lante de 2. classe.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 221

—

2.’ Série, de 25 de Setembro de 1986.)

Por despacho de 22 de Abril de 1986, visado pelo Tribunal de

Contas em 30 de Julho de 1986:

Arménio Aidos Ferreira, juiz auditor do 1.0 Tribunal Militar Terri
torial de Lisboa
prorrogada a comissão de serviço por um
triénio, com início em 1 de Junho de 1986.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 203— 2.’ Série, de 4 de Setembro de 1986.)

Por despacho de 22 de Agosto de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 dc Agosto de 1986:
Maria Helena Anciães Amaro
prorrogado o contrato de direito
público até 4 de Novembro de 1986, como telefonista de 2. classe
—

para o Instituto de Odivelas.
(São devidos emolumentos.)

(Diário da República n.° 209— 2.’ Série, de 11 de Setembro de 1986.)

Por despacho de 18 de Fevereiro de 1985, visado pelo Tribunal de

Contas em 14 de Agosto de 1986:

Carlos Alberto Nascimento Abreu
prorrogado o contrato de direito
público até 1 de Janeiro de 1986, como fiel de 2. classe, para
—

o Depósito Geral de Material de Aquartelamento.

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 209—2.’ Série, de 11

de Setembro de 1986.)
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Por despacho de 1$ de fevereiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas cm 14 dc Agosto de 1986:
prorrogado o contrato de direito pú
Mário Bandeira Guimarães
blico como fiel de 2. classe, até 2 de Janeiro de 1986, para o
Depósito Geral de Material de Aquartelamento.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 209—2.’ Série, de 11 de Setembro de 1986.)

Por despacho de 22 de Agosto de 1985, visado pelo Tribunal de

Contas em 27 dc Agosto dc 1986:
prorrogado o contrato de direito público por
Rosa Pires Marques
mais um ano, na categoria de auxiliar de serviço de 2. classe,
para o Instituto de Odivelas, com início em 5 de Novembro
de 1985.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 221

—

2.’ Série, de 25 de Setembro de 1986.)

Por despacho de 25 de Setembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Agosto de 1986:
Manuel Augusto Almeida da Silva, desenhador de 2.’ classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército na situação de licença ilimitada
regressa ao quadro, para o Depósito Geral de Material de
Transmissões.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 203

—

2.’ Série, de 4 de Setembro de 1986.

II— MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Por despacho de 23 de Julho de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Abril de 1986.
António Aires Fonseca Trigo de Sousa, professor adjunto do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do
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situaçüo de licença ilimitada, desde 2 de Julho

(Diário da República n.° 209— 2.’ Série, de 11 de Setembro de 1986.)

Por despacho de 21 de Agosto de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Setembro de 1986:
Lídia da Silva Pereira, empregada de mesa de 1 ,a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do
Exército
passa à situação de licença ilimitada, desde
de
Outubro de 1986.
—

(Diário da República a.’ 221 —2. Série, de 25 de Setembro de 1986.)

Por despacho de 10 de Julho de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Julho de 1986:
António Aires fonseca Trigo de Sousa, professor provisório do Insti
tuto Militar dos Pupilos do Exército
exonerado, a seu pedido,
desde 1 de Outubro de 1984, data em que tomou posse como
professor adjunto do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Ins
tituto Militar dos Pupilos do Exército.
—

(Diário da República n.° 201—2.’ Série, de 2 de Setembro de 1986.)

Por despacho de 10 de Julho de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Julho de 1986:
Francisco da Silva Pires, professor provisório do Instituto Militar dos
Pupilos do Exército—exonerado, desde 1 de Outubro de 1985,
data em que foi contratado como professor provisório a tempo
parcial.
(Diário da República n.° 201

—

2. Série, de 2 de

Setembro de

1986.)

Por despacho de 10 de julho de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Julho de 1986:
Rui Horúcio da SUva Pires, professor efectivo do Quadro do Pessoal

Civil do Exército/Colégio Militar
desde 1 de Outubro de 1986.

—

exonerado, a seu pedido,

(Diário da República n.° 201 —2.’ Série, de 2 de Setembro de 1986.)
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Por despacho de 8 de Agosto de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Agosto de 1986:
Berta Conceição Soares Pereira, auxiliar de serviço de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região
Militar do Norte/Museu Militar do Porto
exonerada, a seu
pedido, desde 25 de Agosto de 1986, data em que tomou posse
como terceiro-oficial no Hospital Geral de Santo António.
—

(Diário da República n.° 215—2. Série, de 18 de Setembro de 1986.)

Por despacho de 18 de Agosto de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Agosto de 1986:
Inês Selinda Pimentel Pires, terceiro-oficial do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Direcção de Transportes
exonerada, a seu
pedido, desde 9 de Outubro de 1980.
—

(Diário da República n.° 215 —2. Série, de 18 de Setembro de 1986.)

Por despacho de 21 de Agosto de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Setembro de 1986:
Almiro António Neves Rodrigues, adjunto administrativo do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Distrito de Recrutamento e Mobili
exonerado, desde 1 de Julho de 1986, data
zação do Porto
em que tomou posse como técnico verificador de 2. classe do
Quadto da Direcção-Geral das Alfândegas.
—

(Diário da República n.° 221—2. Série, de 25 de Setembro de 1986.)

Por despacho de 7 de Agosto de 1966, anotado pelo Tribunal de
Contas em 21 de Agosto de 1986:

Maria da Conceição Veríssimo Peralta, contratada como dactilógrafa
de 2. classe, por contrato de direito público
rescindido o con
trato, desde 21 de Julho de 1986, data em que tomou posse como
escriturria-dactiIógrafa de 2. classe do Quadro do Pessoal Ci
vil do Exército/Estado-Maior do Exército.
—

(Diário da República n.° 221

—

2.’

Série, de

25

de Setembro de

1986.)

4.’ Série
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III— PROMOÇÕES
Por despacho de 13 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Março de 1986:
Maria Arlete da Conceição Marques, escriturária-dactilógrafa de
a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Batalhão de
Caçadores n.° 5
progressão a escriturária-dactilógrafa princi
pal do mesmo quadro e serviço, desde 19 de Novembro de 1981,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 77

—

2.’

Série, de

3

de Abril de

1986.)

Por despacho de 4 de Julho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Março de 1986:
Ana Maria Garcia Mendes dos Santos Capela, escriturária-dactiló
grafa de 1 •a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Quar
tel-General/Região Militar de Lisboa
progressão a escriturária
-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde $ de
Agosto de 1982, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «N> da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

$7

—

2.’

Série,

de 15

de Abril de

1986.)

Por despacho de 1 de Julho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Março de 1986:
Gertrudes Iria Martins Carreta da Silva Pires, escriturária-dactilógrafa
de f•a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de
Estudos Psicotécnicos do Exército
progressão a escriturária
-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 16 de
Março de 1984, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 87—2.’ Série, de 15 de Abril de 1986.)

Por despacho de 21 de Agosto de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Março de 1986:
Leonel Moreira Carvalho, escriturário-dactilógrafo de 1.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Altos Estudos
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Militares
progressão a escriturário-dactilógrafo principal do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de fevereiro de 1981, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 87— 2. Série, de 15 dc Abril de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Março de 1986:
Maria Rosa de Sousa Amaral Arnaro, escriturária-dactilógrafa de
1 classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do
do Exército
mesmo quadro e serviço, desde 22 de Maio de 1980, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela
de vencimentos.
.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 87— 2. Série, de 15 de Abril de 1986.)

Por despacho de 29 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Maio de 1986:
Jaime Leonardo Teixeira, escriturário-dactilógrafo de 1? classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de Instrução de
progressão a escriturário-dac
Artilharia Antiaérea de Cascais
tilógrafo principal do mesmo quadro e serviço, desde 30 de
Janeiro de 1984, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 129— 2. Série, de 6 de Junho de 1986.)

Por despacho de 26 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Agosto de 1986:
Maria Lúcia Matado Mestre Godinho, enfermeira grau 1 2.° escalão
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de
progressão a enfermeira grau 1
Doenças Infecto-Contagiosas
3.° escalão, desde 29 de Julho de 1984, data a partir da qual
-

—

-

4. Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.

10

601

tem direito ao vencimento da letra «H» da tabela de venci
mentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 209—2. Série, de 11 de Setembro de 1986.)

Por despacho de 27 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Agosto de 1986:
Rosa Maria dos Santos Almeida Calado, escriturária-dactilógrafa de
fa classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Mili
tar Principal
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do
mesmo quadro e serviço, desde 20 de Outubro de 1983, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 222— 2. Série, de 26 de Setembro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Março de 1986:
João Freitas Ribeiro, encarregado
Civil do Exército/Academia
do mesmo quadro e serviço,
partir da qual tem direito ao
de vencimentos.

de depósito do Quadro do Pessoal
Militar
transita a fiel principal
desde 1 de Julho de 1979, data a
vencimento da letra «L» da tabela
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 96— 2. Série, de 26 de Abril de 1986.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Março de 1986:
Manuel Leocínio Carvalho, operador de máquinas do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Campo de Tiro de Alcochete
tran
sita a operador de máquinas pesadas e ou terraplanagem de
1 ,a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «M»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 96— 2.’ Série, dc 26 de Abril de 1986.)
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Março de 1986:
Manuel Abrantes Gonçalves, operário de 1.a classe (pintura) do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional
transita a operário de 1? classe do mesmo quadro e ser
n.° 2
viço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 96— 2.’ Série, de 26 de Abril de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Março de 1986:
Manuel António da Graça Anjos, fiel de depósito do Quadro do Pes
transita a fiel de
soai Civil do Exército/Academia Militar
1.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 3 de fevereiro de
1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«O» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 96—2.’ Série, de 26 de Abril de 1986.)

Por despacho de 28 dc Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Março de 1986:
Orlando Barata Pereira Monteiro, escriturário-dactilógrafo do Qua
dio do Pessoal Civil do Exército/Distrito de Recrutamento e
transita a escriturário-dactil&
Mobilização de Castelo Branco
grafo de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «Q» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 96— 2.’ Série, de 26 de Abril de 1986.)
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Por despacho de 4 de Novembro de 1982, visado pelo Tribunal de
Contas em 13 de Novembro de 1982:
Rui Manuel franco Filipe, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pcssoal Civil do Exército/Centro Militar de Educação Física
Equitação e Desportos
transita a auxiliar de serviço de
1 a classe, do mesmo quadro e serviço, desde 13 de Fevereiro de
1980, data em que passa a vencer pela letra «S», ficando nulas
e de nenhum efeito as publicações constantes no Diário da Repú
blica n.° 2, 2.a Série, de 3 de Janeiro de 1986 e n.° 204, 2.B Série,
de 5 de Setembro de 1986.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 204—2.’ Série, de 5 de Setembro de 1986.)

Por despacho de 23 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Agosto de 1986:

Manuel Pinto de Lemos, adjunto técnico de serviços gráficos do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior do Exército
transita a técnico de 1.a classe, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «H»
da tabela dc vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n’ 221

—

2. Série, de 25

de

Setembro dc 1986.)

(Diário da Repúbtica n.° 201

—

2.’ Série, de 2 de Setembro de 1986.)

(São devidos emolumentos.)

(a) 12 horas semanais.
(b) 18 horas semanais.
(c) 24 horas semanais.

Acácio Manuel Miranda Cordeiro Ferreira
Alberto Manuel de Almeida Trigueiros Sampaio
António Alberto da Maia Ferreira
António de Carvalho Alves de Matos
António Mota Neiga Casal Simões de Castro Pina
Apolinário Joaquim Fortunato Barcelos Vaz
Arménio Ferreira Pinto de Carvalho
Augusto Manuel Barreira Navas da Fonseca
Aureliano Alves de Sousa
Carlos Alberto Durão Maurício
Carlos Duarte César do Carmo de A. Salvador Fernandes
Carlos Henriques Prata Dias da Costa
Eduardo Moradas Ferreira
Euclides Fernandes Costa
Francisco Manuel Alcântara Mota Ferreira
Horácio Paulo José da Silveira
João Manuel Leote Nobre
José Augusto Jardim Simões
José Manuel Antunes Gameiro Cardoso
Josefa Maria Rodrigues Viegas Pires
Luís Alberto da Cruz Martins
Manuel Rodrigues Martins
Maria Teresa Ferreira da Silva Carvalho Pinto Marques
Maneta Nina de Soveral Rodrigues
Natália Carminda Monteiro Rodnigues Viegas
Nélson Ferreira Rodrigues Viegas
Orlando Rodrigues Macedo Costa
Victor Herberto Sequeira

Nome
anterior

Cirurgião plástico
Ginecologista
Clínico geral
Psiquiatra
Pediatra
Urologista
Urologista
Dermatologista
Otorrino
Neurocirurgião
Cirurgião geral
Cirurgião geral
Neurocirurgião
Ginecologista
Ortopedista
Ortopedista
Cirurgião geral
Cirurgião geral
Psiquiatra
Dermatologista
Medicina interna
Neurocirurgião
Clínico geral
Anestesista
Analista
Dermatovenerologista
Psiquiatra
Oftalmologista

Categoria

E
E
O
C
E
E
C
E
E
E
E
E
C
E
E
E
E
E
E
E
E
C
G
E
E
E
E
E

Letra

Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Consultor de clínica geral
Chefe de serviço hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Chefe de serviço hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Chefe de serviço hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Chefe de serviço hospitalar
Clínica geral
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar

Categoria actual

D (a)
D (a)
3 (b)
B (a)
D (b)
D (a)
B (a)
D (c)
D (b)
D (a)
D (b)
D (c)
B (a)
D (a)
D (b)
D (a)
D (a)
D (a)
D (li)
D (b)
D (c)
B (a)
E (c)
D (a)
D (c)
D (c)
D (a)
D (b)

Letra

Por despachos de 18 de Fevereiro de 1986. visados pelo Tribunal de Contas em 6, 12, 13, 15,
16 e 22 de Maio de 1986:
Transitam para as novas categorias, de acordo com o estabelecido no Decreto- Lei n.° 368/85,
de 16 de Setembro, com efeitos a partir de 21 de Setembro de 1985,
os seguintes médicos contratados além do Quadro do Pessoal Civil do Exército:

CI)

o

o
z

ri

o

o

1

(Didrio da República n.° 201

—

2.

Série, de 2 de Setembro de

18 horas semanais.
12 horas semanais.
36 horas semanais.
Exonerado desde 10 de Abril de 1986.

(São devidos emolumentos.)

(a)
(5)
Cc)
(d)

Categoria anterior
Estomatologista
Cardiologista
Pediatra
Cardiologista
Pediatra
Ortopedista
Medicina interna
Cardiologista
Estomatologista
Ortopedista
Radiologista
Anestesista
Cardiologista
Pediatra
Gastroenterologista
Neuropsiquiatra
Psiquiatra
Ginecologista
Obstetra
Cirurgião
Oftalmologista
Ortopedista
Cirurgião geral
Otorrino
Neurocirurgião
Urologista
Dermatologista
Estomatologista
Anestesista
Ortopedista
Anestesista
Patologia clínica
Cirurgião
Obstetra

1986.)

Adérito Garrido Carrapatoso
Albino Alexandre Domingues Ataíde Saraiva de Refóis e Sá
Álvaro Rodrigues Jardins
António Alberto Marques Monteiro
António Batalha Macedo
António Henriques de Pinho Marques
António João Miranda de Moura Marques
António José Chorão de Aguiar
António Manuel Perestrelo Boteffieiro Cavaco
António Maria Ponty Oliva
Américo Francisco Bexiga Ponces
Aquiles Borronha Gonçalo
Augusto Moreira da Silva
Carlos Pereira da Silva
Eduarda Maria Baptista Ganho Ávila Costa
Francisco Eduardo Allen Barreto Gomes
Frederico Fernandes Gomes
Hasmuklal
Hermes da Rosa Valentim Peguinho
João André Moreno Cd)
Jorge Manuel Fernandes dos Reis
José de Almeida Rocha
José David Gomes
José Dias
José Francisco Forjaz de Freitas Ribeiro
José Manuel Agostinho de Campos Pinheiro
José Manuel Dias Moreira Cortesão
José Paulo do Nascimento Cardoso
Luís Cardoso Loureiro Abrantes
Manuel Duarte da Cruz Barreto
Manuel de Jesus Mendes
Manuel Luís Correia de Matos Beja
Manuel Rodrigues Cardoso
Maria dos Prazeres do Nascimento Pimentel Roque Ferreira

Nome
E
E
C
E
E
E
E
C
E
C
E
E
E
E
E
E
C
E
E
C
E
E
C
C
C
C
E
E
E
E
E
C
E
E

Letra
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Chefe de serviço hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Chefe de serviço hospitalar
Assistente hospitalar
Chefe de serviço hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar com grau de chefe
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Chefe de serviço hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Chefe de serviço hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Chefe de serviço hospitalar
Chefe de serviço hospitalar
Chefe de serviço hospitalar
Chefe de serviço hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Chefe de serviço hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar

Categoria actual

D (a)
D (a)
B (b)
D (b)
D(c)
D (b)
D (b)
B (b)
D (a)
B (1,)
D(a)
C (b)
D (b)
D (b)
D(c)
D (b)
B (b)
D (b)
D (5)
B (b)
D(c)
D (b)
B (b)
B (b)
3 (li)
B (5)
D (b)
D(a)
D (b)
D (b)
D (5)
B (b)
D (b)
D(a)

Letra

Por despachos de 18 de fevereiro de 1986, visados pelo Tribunal de Contas em 15, 20, 23 e 27 de Maio de 1986, e 4 de Junho de 1986:
Transitam para as novas categorias, de acordo com o estabelecido no Decreto- Lei n.° 368/85, de 16 de Setembro, com efeitos a partir de 21 de Setembro de 1985,
os seguintes médicos contratados além do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n.° 2:

o

z

-

o

o

trl

o

Categoria anterior
Psiquiatra
Otorrino
Reabilitação
Clínico geral
Otorrino
Otorrino
Psiquiatra
Analista
Pneumologista
Oftalmologista
Interno

(Diário da Repúbtica n.° 222— 2. Série, de 26 de Setembro de 1986.)

(São devidos emolumentos.)

(b) 12 horas semanais.
(c) 24 horas semanais.

(a) 18 horas semanais.

António dos Reis Marques
António Manuel Diogo de Paiva
António Manuel Silveira Delgado da Rocha
Carlos Manuel Sabino Beirão
Fausto José Dias Duarte Santos
Francisco Garcia da Rosa
José Carlos Delgado Lameiras
José Eduardo de Carvalho Ribeiro Costa
José Humberto Santos Paiva de Carvalho
Mário Jorge Figueiredo da Silva
Rui Fernando do Vale Caseiro

Nome

E
E
D
G
E
D
E
E
E
E
G

Letra
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Chefe de serviço hospitalar
Consultor de clínica geral
Assistente hospitalar
Chefe de serviço hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Clínico geral

Categoria actual

D (a)
D (b)
3 (b)
B (a)
D (b)
3 (a)
D (a)
D (1,)
D (a)
D (e)
E (e)

Letra

Por despachos de 3, 7 e 16 de Fevereiro de 1986 e de 22 de Abril de 1986, vis ados pelo Tribunal de Contas em 23 e 31 de Julho de 1986 e 1 de Agosto de 1986:
Transitam para as novas categorias, de acordo com o estabelecido no Decreto- Lei n.° 368/85, de 16 de Setembro, com efeitos a partir de 21 de Setembro de 1985.
os seguintes médicos contratados além do Quadro do Pessoal Civil do Exército:
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TRANSFERNCIAS

Armas e serviços

Direcção do Serviço de Informática do Exército
Escriturária-dactilógrafa principal (92006270) Beatriz Martins Alves
Miguez, do Centro financeiro do Exército.
1)cve ser considerada nesta situação desde 5 de Setembro de 1986.
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco
Escriturária-dactilógraf a de 2.’ classe (92008786) Maria Luísa Cou
ceiro de Albuquerque Roque Valente Garcia, do Depósito Geral
de Material de Aquartelamento.
Deve ser considerada nesta situação desde 12 de Setembro de 1986.
Colégio Militar
Auxiliar de serviço de 2. classe (92000881) Maria Celeste da Costa
Teodoro, do Instituto Militar dos Pupilos do Exército.
Deve ser considerada nesta situação desde 11 de Agosto de 1986.
Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Sul
Escriturário-dactilógrafo principal (91093771) José Eduardo Carvalho
de Mira Vaz, da Direcção do Serviço de finanças.
Deve ser considerado nesta situação desde 15 de Setembro de 1986.

V

—

DIVERSOS

Por despacho de 22 de Abril de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Agosto de 1986:

Rosária da Silva Francisco
transita da letra «U» para a letra «T»,
por tet- menos de cinco anos de serviço na categoria de auxiliar
—

6t0

ORDEM DO EXI2RCITO N.’ 10

4.’ Série

de serviço de 2.’ classe, de 1 de Julho de 1979 a 14 de Setembro
de 1981. Da letra «1» para a letra «S», desde 15 de Setembro de
1981, data em que passou à categoria de auxiliar de serviço de
1.a classe, até 28 de fevereiro de 1986, data em que foi desli
gada para aposentação num total de 1 351 312$00.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúbtica n.° 220— 2.’ Série, de 24 de Setembro de 1986.)

Por despacho de 22 de Abril de 1986, visado pelo Tribunal de

Contas em 25 de Agosto de 1986:
transita da letra «U» para a letra «T»,
Maria Helena Jorge Machado
por ter menos de cinco anos de serviço na categoria de auxiliar
de serviço de 2. classe, de 1 de Julho de 1979 a 14 de Setem
bro de 1981. Da letra «T» para a letra «5», desde 15 de Setem
bro de 1981, data em que passou à categoria de auxiliar de
serviço de 1.a classe, até 28 de Fevereiro de 1986, data em que
foi desligada para aposentação num total de 1 450 513$00.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 220—2.’ Série, de 24 de Setembro de 1986.)

VI

—

PENSOES DE APOSENTAÇÃO

De conformidade com o artigo 100.0 do Decreto-Lei n.° 498/72, de 9
de Dezembro (Estatuto de Aposentação), se publica que os subs
critores e ex-subscritores a seguir designados passam a ser pagos
das suas pensões pela Caixa Geral de Aposentações a partir do
dia 1 do próximo mês de Outubro.
Por despacho de 15 de Setembro da Caixa Geral de Depósitos, Cré
dito e Previdência:
Dulce Lucas Antunes, auxiliar de serviço de 1.a classe do Colégio
Militar, 11 320$00.

4. Série
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Fernando Manuel da Silva Santos, médico do Hospital Militar Prin
cipal, 40 892$00.
Maria Antonieta Pessanha Santos, professora do Instituto de Odive
las, 41 400$00.
O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge da Costa Salazar Braga, general
Está conforme:

O Ajudante.General

José Fernando Lopes Comes Marques, general

MINISIÉRO DA DEFESA NACIONÁL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM

EXÉRCITO

DO

4 SÉRIE

N.° 11/1 DE NOVEMBRO DE 1986
Publica-se ao Exército o seguinte:
1— ADMISSÕES

Por despacho de 17 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 4 de Agosto de 1986:
nomeado provisoriamente bar
Carlos Fernando Ferreira de Barros
beiro de 3.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/Batalhão de Administração Militar.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 227

—

2.’ Série, de 2 de Outubro de 1986.)

Por despachos de 13 de Dezembro de 1985, visados pelo Tribunal de
Contas em 29 de Julho de 1986:
lvo Manuel Trindade de Oliveira e António Manuel Pina Barbosa
nomeados provisoriamente barbeiros de 3.a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exércto/Escola Prática de Serviço de Trans
portes e Escola Prática de Transmissões.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República a.° 227—2.’ Série, de 2 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 15 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Julho de 1986:
nomeado provisoriamente barbeiro de
Tomás Noválio Fretes
3. classe do Quadro do Pessoal Civil/Regimento de Artilharia
de Costa.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 227— 2.’ Série, de 2 de Outubro de 1986.)
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Por despacho de 13 de Dezembro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1986:
Maria da Conceição Caldas Sousa Rebelo
nomeada provisoria
mente para auxiliar de serviço de 2.a classe do Quadro do Pes
soal Civil do Exército/Depósito Geral de Material de Aquar
telamento.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 227— 2. Série, de 2 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 26 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Julho de 1986:
Maria da Conceição Taborda Domingues Figueiredo
nomeada pro
visoriamente para auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Depósito Geral de Material de
Aquartelamento.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 227 —2.’ Série, dc 2 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 13 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal dc
Contas em 5 de Setembro de 1986:
Maria Teresa Vieira Afonso
nomeada provisoriamente auxiliar de
serviço de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/Distrito de Recrutamento e Mobilização de Abrantes.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 227— 2. Série, de 2 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 6 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal dc
Contas em 17 de Setembro de 1986:
Maria da Graça Araújo Coelho
nomeada provisoriamente auxiliar
de serviço de 2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 241 —2. Série, de 18 de Outubro de 1986.)

4.’

Série
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Por despacho de 6 de fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Setembro de 1986:
Maria Teresa fernandes de Almeida Pereira Martins de Almeida
nomeada provisoriamente auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola de Sargentos do
Exército.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 241—2.’ Série, de 18 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 13 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Setembro de 1986:
nomeada provisoriamente
Maria Albertina Dias dos Santos Nelhas
auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Depósito Geral de Material de Aquartelamento.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 241—2.’ Série, de 18 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 13 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Setembro de 1986:
nomeada provisoriamente auxiliar
Maria Odete Almeida Olivera
2.
classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
de serviço de
/Centro de Selecção de Coimbra.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 241—2.’ Série, de 18 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 13 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Setembro de 1986:
nomeada provisoriamenet auxi
Mara Teresa Lopes Simões Silvério
liar de serviço de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/ Agrupamento Base de Santa Margarida.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 241 —2.’ Série, de 18 de Outubro de 1986.)
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Por despacho de 13 de fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Setembro de 1986:
nomeada provisoria
Maria Rosinda Salvador Marques Francisco
mente auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exército.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 249

—

2.’ Série, de 28 de Outubro de 1986.)

Por despachos de 13 de Fevereiro de 1986, visados pelo Trbunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
nomea
Maria do Carmo Correia Vinagre e Ivone Maria do Amaral
das provisoriamente auxiliares de serviço de 2. classe para o
Agrupamento Base de Santa Margarida e Depósito Geral de Ma
terial de Guerra.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 249— 2.’ Série, de 28 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 18 de Dezembro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1986:
João firmino Paulinho Cabral, professor efectivo de educação física
contratado em acumulação,
da Escola Secundária da Amadora
para o Instituto Militar dos Pttpilos do Exército, em tempo par
cial, para o desempenho de funções docentes como professor do
Ensino Secundário.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 226— 2.’ Série, de 1 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 6 de Maio de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 15 de Setembro de 1986:
Maria Emilia Gomes Martins Santos
contratada por um ano, para
exercer as funções de contínua de 2. classe no Colégio Militar.
Entrou no exercício de funções, por urgente conveniência de
serviço, em 6 de Maio de 1986.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúbtica n.° 238— 2.’ Série, de 15 de Outubro de 1986.)

4.’ Série
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Por despacho de 6 de Maio de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 15 de Setembro de 1986:

contratada por um ano, para
Paula Cristina da Silva Almeida
exercer as funções de telefonista de 2.a classe no Colégio Militar.
Entrou no exerccio de funções, por urgente conveniência de ser
viço, em 6 de Maio de 1986.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 238—2.’ Série, de 15 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 6 de Maio de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 15 de Setembro de 1986:
contratado por um ano, para exer
Victor Manuel da Silva Janeiro
cer as funções de porteiro de 2. classe no Colégio Militar.
Entrou no exercício de funções, por urgente conveniência de
serviço, em 6 de Maio de 1986.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 238— 2.’ Série, de 15 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 29 de Janeiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 15 de Setembro de 1986:
contratado além do quadro
Manuel Augusto Cardoso de Oliveira
do Hospital Militar Regional n.° 1, como assistente hospitalar
(cirurgia), com direito a 1/3 do vencimento da letra «D» pela
prestação de 12 horas semanaís.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 241 —2.’ Série, de 18 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 13 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Setembro de 1986:
contratado para
Carlos Manuel Fernandes Domingues Antunes
exercer as funções de operário de 3. classe (electricidade) no
Hospital Regional n.° 2.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 241

—

2.’ Série, de 18

de Outubro de

1986.)
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Por despacho de 25 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Setembro de 1986:

Fernando José Martins Velez
contratado para exercer o cargo de
contínuo de 2? classe no Instituto de Altos Estudos Militares.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 241—2.’ Série, de 18 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 25 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Setembro de 1986:
João Paulo Fernandes Agostinho dos Santos
contratado para exer
cer o cargo de contínuo de 2? classe no Instituto dos Altos
Militares Militares.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 241

—

2.’

Série, de 18 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 30 de Agosto de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1986:
António Aurélio da Silva fernandes
contratado até 30 de Setembro
de 1986, como professor do Instituto Superior Mlitar, em acumu
lação com as funções qtte exerce na Escola Secundária de José
Estêvão, com direito a 2/3 do vencimento da letra «C» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 249— 2.’ Série, de 28 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 29 de Abril de

1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1986:

Fernando José Carrera Carbó
contratado além do quadro do Hos
pital Militar Principal, como assistente hospitalar (Nefrologia),
com a remuneração mensal de 32 650$00, correspondente a
18 horas de serviço, letra «D» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 249—2.’ Série, de 28 de Outubro de 1986.)

4.’ Série

ORDEM DO EXIIRCITO N.° 11

619

Por despacho de 25 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Setembro de 1986:
contratado para exercer o cargo
Carlos Manuel Pereira fernandes
de contínuo de 2. classe no Instituto de Altos Estudos Militares.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 249— 2.’ Série, de 28 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 17 de fevereiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
contratada para exercer as funções
Maria Virgínia do Carmo Horta
de auxiliar de serviço de 2. classe no Depósito Geral de Mate
rial de Aquartelamento (1. prorrogação).
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 249— 2.’ Série, de 28 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 17 de Fevereiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
contratada para exercer as funções de
Regina Rodrigues Pinheiro
auxiliar de serviço de 2. classe no Depósito Geral de Material
de Aquartelamento (1.’ prorrogação).
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 249—2.’ Série, de 28 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 17 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas eii 30 de Setembro de 1986:
contratado além do quadro do
Jorge Manuel dos Santos Pontes
Hospital Militar Regional n.° 2, como assistente hospitalar (me
dicina física e reabilitação), com a remuneração de 65 300$00,
correspondente à letra «D» (36 horas semanais) da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 249 —2.’ Série, de 28 de Outubro de 1986.)
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Por despacho de 17 de Julho de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Agosto de 1986:
Luís Andrade Silva
prorrogado o contrato a partir de 17 de Maio
de 1985, para exercer as funções de operário de 3. classe
(serralheiro) no Regimento de Engenharia de Lisboa.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 227

—

2.

Série, de

2 de

Outubro de

1986.)

Por despacho de 18 de fevereiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1986:
João Manuel Abreu Vieira
renovado o contrato por mais um ano,
para exercer as funções de operário de 3? classe (carpintaria)
no Depósito Geral de Material de Aquartelamento.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 249— 2. Série, de 28 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 17 de fevereiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
Ana Cristina de Jesus Duarte Dias da Silva
renovado o contrato
por mais um ano, para exercer as funções de terceiro-oficial
no Depósito Geral de Material de Aquartelamento.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 249— 2. Série, de 28 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 17 de fevereiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
Maria José Chambel Almeida Abreu
renovado o contrato por mais
um ano, para exercer as funções de escriturária-dactilógrafa de
2? classe no Depósto Geral de Material de Aquartelamento.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 249

—

2. Série,

de

28 dc Outubro de 1986.)
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Por despacho de 17 de Fevereiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
renovado o contrato por mais um ano,
Hélder dos Santos Grave
para exercer as funções de operário de 2. classe (serralharia) no
Depósito Geral de Material de Aquartelamento.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 249—2.’ Série, de 28 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 17 de Fevereiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
Francisco Maria Pereira Tigeleiro
renovado o contrato por mais
um ano, para exercer as funções de fiel de 2. classe no Depó
sito Geral de Material de Aquartelamento.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 249— 2.’ Série, de 28 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 23 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Agosto de 1986:
Maria José do Rosário Santos Pões, na situação de licença ilimitada
regressa ao quadro, como escriturária-dactilógrafa de 1 a classe
no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 227

—

2.’ Série, de 2 de

Outubro

de 1986.)

Por despacho de 10 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
Ana Maria Monteiro Pereira da Cruz Jacinto, professora efectiva do
Ministério da Educação e Cultura, em comissão de serviço no
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pu
pilos do Exército
confirmada no cargo.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 249— 2.’ Série, de 28 de Outubro de 1986.)
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Por despacho de 10 de Outubro dc 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 50 de Setembro de 1986:
Maria Edite Horta da Silva Valente de Almeida, professora efectiva
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
Pupilos do Exército
confirmada no cargo.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 249— 2. Série, de 28 de

Outubro de

1986.)

Por despacho de 10 de Outubro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
Tomás Ruivo Oliveira, professor efectivo do ensino secundário do
Ministério da Educação e Cultura em comissão de serviço no
Instituto Militar dos Pupilos do Exército
confirmado no cargo.
Regressa, a seu pedido, ao Ministério da Educação e Cultura
em 1 de Outubro de 1986. fica assim rectificado o constante
nos Diários dci Repúb1ia n.°5 178 e 201, 2. Série, de 5 de
Agosto e 2 de Setembro de 1986.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 249— 2. Série, de 28 de Outubro de 1986.)

II— MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Por despacho de 12 de Setembro de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Setembro de 1986:
Maria 1-lelena Paiva Cristóvão Correia, escriturária-dactilágrafa prin
cipal do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar
Principal
passou à situação de licença ilimitada, a partir de
1 de Outubro de 1986.
—

(Diário da República n.° 244—2.’ Série, de 22 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 17 de Setembro de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Setembro de 1986:
Maria da Conceição Dui-an dos Santos Clemente, segundo-oficial do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de

4.
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finanças
exonerada do cargo de terceiro-oficial, desde 24 de
Julho de 1986, data em que tomou posse do actual cargo.
—

(Diário da República

n.°

241

—

2.’ Série, de 18 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 10 de Julho de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Julho de 1986:

Manuel Moutinho Teixeira Lopes, assistente hospitalar do Centro de
Selecção do Porto
rescindido o contrato anterior, a seu pedido,
por ter tornado posse no Hospital Militar Regional n.° 1, man
tendo-se o constante do Diário da República n.° 136, 2. Série,
de 17 de Junho de 1986.
—

(Diário da República n.° 226—2.’ Série, de 1 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 15 de Setembro de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Setembro de 1986:
Joaquim Manuel Vieira Condeço Paixão, contratado como encarre
gado de serviço de 2.’ classe para a Escola Prática de Engenharia
rescindido o contrato, a seu pedido, a partir de 3 de Setem
bro de 1986.
—

(Diário da República n.° 241—2.’ Série, de 18 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 1 de Setembro de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Setembro de 1986:
Guy Reger Meitinger, professor provisório do ensino preparatório e
secundário do Colégio Militar
rescindido o contrato, desde 30
de Setembro de 1986.
—

(Diário da República

n.°

244— 2.’ Série, de 22 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 1 de Setembro de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 26 de Setembro de 1986:
Andry Niger Leyland Smith, professor provisório do ensino prepara
tório e secundário do Colégio Militar
rescindido o contrato,
com efeitos desde 1 de Outubro de 1986.
—

(Diário da República n.° 244— 2.’ Série, de 22 de Outubro de 1986.)
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Por despacho de 8 de Agosto de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 25 de Agosto de 1986:
Francisco de Fótima Peixoto Stein de Lira, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Supe
autorizada a comissão de serviço,
rior dos Pupilos do Exército
desde 18 de Agosto de 1986, na Junta Autónoma das Estradas,
ficando assim rectificado o constante no Diário da República
n.° 215, 2.’ Série, de 18 de Setembro de 1986.
—

(Diário da República n.° 244— 2.’ Série, de 22 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 21 de Maio de 1986, anotado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Setembro de 1986:
Manuel Galante Alves da Cruz, operário de 1.a classe do Quadro
demi
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
tido por abandono de lugar.
—

(Diário da República n.’ 241—2.’ Série, de 18 de Outubro de 1986.)

III

—

PROMOÇÕES

Por despacho de 26 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Agosto de 1986:
João Manuel de Meio Ribeiro Albuquerque, especialista auxiliar de
1 •a classe (administrativo) do Quadro do Pessoal Militarizado do
Exército/Depósito Geral de Fardamento e Calçado
promovido
a encarregado de sector do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 227—2.’ Série, de 2 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 26 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Agosto de 1986:
Teresa Constância Araújo Santos Quintão Ferreira, especialista auxi
liar de 1. classe (administrativo) do Quadro do Pessoal Militari

4. Série
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zado do Exército! Depósito Geral de Fardamento e Calçado
promovida a encarregado de sector do mesmo quadro e ser
viço.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 227

—

2. Série, de 2 de

Outubro

de 1986.)

Por despacho de 26 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Agosto de 1986:
Vasco Pereira Teixeira, especialista auxiliar de l.a classe (adminis
trativo) do Quadro do Pessoal Militarizado do Exército/De
promovido a encarregado
pósito Geral de Material de Guerra
de sector do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 227— 2. Série, de 2 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 12 de Maio de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1986:
Edmundo Albino dos Vultos, especialista auxiliar de La classe (admi
nistrativo) do Quadro do Pessoal Militarizado do Exército/De
promovido a encarregado
pósito Geral de Material Sanitário
de sector do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 245— 2. Série, de 23 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 12 de Maio de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1986:
António félix da Silva Machado, especialista auxiliar de )a classe
(administrativo) do Quadro do Pessoal Militarizado do Exército!
/Depósito Geral de Material de Guerra
promovido a encarre
gado de sector do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 245

—

2.

Série, de

23

de Outubro de

1986.)
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Por despacho de 26 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1986:
António Francisco fonseca Albuquerque Ruas, terceiro-oficial do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Depósito Geral de Farda
mento e Calçado
promovido a segundo-oficial do mesmo qua
dro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

11.0

252— 2.’ Série, de 31 de

Outubro de

1986.)

Por despacho de 26 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1986:
Isabel Maria Alves Quintino Pinheiro de Abreu, terceiro-oficial do
Quadro de Pessoal Civil do Exército/Direcção da Arma de
Engenharia
promovida a segundo-oficial do mesmo quadro e
serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

252—2.’ Série, de 31 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 1 de Abril de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1986:
Carlos Manuel de Sousa e Moura, terceiro-oficial do Quadro de Pes
soai Civil do Exército/Batalhão do Serviço de Transportes
promovido a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252—2.’ Série, de 31 dc Outubro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de J985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Agosto de 1986:
Maria José da Silva Dias Costa Rosa, escriturária-dactilógrafa de
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exés-cito/Batalhão do
Serviço de Saúde
progressão a escriturária-dactilógrafa prin
cipal do mesmo quadro e serviço, desde 30 de Junho de 1983,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra <tN»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 228—2.’ Série, de 3 de Outubro de 1986.)
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Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 dc Agosto de 1986:
Maria da Luz Martins Mateus fonseca, escriturária-dactilógrafa de
1 a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Mili
tar Principal
progressão a escriturária -dactilógrafa principal
do mesmo quadro e serviço, desde 22 de Janeiro de 1983, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 228— 2. Série, de 3 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 4 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Agosto de 1986:
Anabela da Costa Raimundo dos Santos Cardoso, escriturário-dacti
lógrafa de 1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/
progressão a escriturária-dac
/Batalhão do Serviço de Saúde
tilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 29 de Maio
de 1984, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 228—2.’ Série, de 3 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 4 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Agosto de 1986:
Maria Flor Alcobia Martins Ferreira Nunes, escriturária-dactilágrafa
de 1 .‘ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Conselho
progressão a
Fiscal dos Estabelecimentos Fabris do Exército
escriturária-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço,
desde 19 de Agosto de 1984, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 228— 2. Série, de 3 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 27 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Agosto de 1986:
Fernanda Gonçalves ferreira Campião Correia, escriturária-dactiló
grafa de l.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hos

ORDEM DO EXÉRCITO N.° 11

628

4.’ Série

progressão a escriturária-dactilógrafa
pital Militar Principal
principal do mesmo quadro e serviço, desde 25 de Novembro de
1983, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 228—2.’ Série, de 3 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 27 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Agosto de 1986:
José Manuel Álvares Soares de Moura, escriturário-dactilógrafo de
1 a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de
Infantaria de Queluz
progressão a escriturário-dactilógrafo
principal do mesmo quadro e serviço, desde 16 de Abril de 1982,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 22$ —2.’ Série, de 3 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 27 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Agosto de 1986:
Maria Emília Fernandes Oliveira Tadeu de Almeida, escriturária-dac
tilógrafa de 1 a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/Regimento de Infantaria de Queluz
progressão a escriturária
-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 30 de
Setembro de 1983, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 228—2.’ Série, de 3 de Outubro de 1966,)

Por despacho de 8 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Agosto de 1986:
Maria Margarida Ferreira Sorritas dos Santos, escriturária-dactilógrafa
de a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio
Militar
progressão a escriturória-dactilógrafa principal do
—
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mesmo quadro e serviço, desde 2 de Agosto de 1983, data a
partir da qual tem direito ao vencimento «N» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 228— 2. Série, de 3 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Agosto de 1986:
Bento Baranita Lameiro, escriturário-dactilógrafo de 1.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exércíto/Instituto de Altos Estudos
progressão a escriturário-dactilógrafo principal do
Militares
mesmo quadro e serviço, desde 8 de Julho de 1981, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúbtica n.° 228— 2. Série, de 3 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Agosto de 1986:
Maria Emília da Silva Santos, escriturária-dactilógrafa de 1. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Altos Estu
progressão a escriturária-dactilógrafa principal
dos Militares
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1980, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 228— 2. Série, de 3 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Agosto de 1986:
Maria Fernanda da Eira Costa, escriturária-dactilógrafa de 1.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Re
gião Militar do Norte
progressão a escriturária-dactilógrafa do
—
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mesmo quadro e serviço, desde 1 de Setembro de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 228— 2.’ Série, de 3 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 4 de Janeiro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Agosto de 1986:
Fernanda da Conceição Santos Gonçalves, escriturária-dactilógrafa
de 1 a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Chefia do
progressão a escriturária
Serviço de Material de Instrução
-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Outubro de 1983, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 228— 2.’ Série, de 3 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 21 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Agosto de 1986:
Raquel da Costa Ferreira, escriturária-dactilógrafa de 1.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de
Santa Margarida
progressão a escriturária-dactilógrafa princi
pal do mesmo quadro e serviço, desde 29 de Outubro de 1982,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 228—2.’ Série, de 3 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1986:
Ana Maria de Bastos Cardoso, escriturária-dactilógrafa de 1.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço
de Finanças
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do
—
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mesmo quadro e serviço, desde 1 de Maio de 1981, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúbtica n.° 22$— 2.’ Série, de 3 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1986:
Maria José Coutinho Fortes, escrituráriadactilógrafa de 1.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do
Finanças
mesmo quadro e serviço, desde 16 de Março de 1980, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

228—2.’ Série, de 3 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1986:
Aida Maria dos Santos Antunes, escriturária-dactilógrafa de 1 a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do
Finanças
mesmo quadro e serviço, desde 18 de Junho de 1984, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 228—2.’ Série, de 3 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 4 de Deezmbro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1986:
Ana Maria Dias Canha Barreto, escriturária-dactilógrafa de 1.a classe
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
progressão a
escriturária-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço,
desde 21 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 228 —2.’ Série, de 3 de Outubro de 1986.)
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Por despacho de 4 de Deezmbro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1986:
Julieta de Fátima Carreira Machado Bento, escriturária-dactilógrafa
de 1 •a Classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
progressão a escriturária-dactilógrafa
de Artilharia Ligeira
principal do mesmo quadro e serviço, desde 31 de Dezembro de
1983, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 228 —2.’ Série, de 3 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 4 de Deezmbro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1986:
Maria Leonor Vaz Amaro da Quadrada da Costa Pais, escriturária
-dactilógrafa de fa classe do Quadro do Pessoal Civil do Exér
cito/Direcção do Serviço de Finanças
progressão a escriturária
-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 11 de
de Maio de 1982, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 228— 2.’ Série, de 3 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 26 de fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Agosto de 1986:
Celeste Maria Teixeira dos Santos, escriturária-dactilógrafa de
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior
do Exército
progressão a escriturária-dactilágrafa principal do
mesmo quadro e servÏço, desde 15 de fevereiro de 1984, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 228— 2.’ Série, de 3 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Setembro de 1986:
Lourdes
a

de Fátima Carvalho Silva, escriturária-dactilágrafa de
classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do
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Serviço de finanças progressão a escriturária-dactilógrafa prin
cipal do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Outubro de 1980,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúbtica

n.° 22$— 2.’ Série, de 3

de Outubro de

1986.)

Por despacho de 23 de Setembro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Agosto de 1986:
António Joaquim, barbeiro de 3. classe do Quadro do Pesoal Civil
progressão a bar
do Exército/Escola Prática de Engenharia
beiro de 2.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 15 de
Setembro de 1981, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «Q» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 228— 2.’ Série, de 3 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 27 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Agosto de 1986:
António Julião Silva da Encarnação, barbeiro de 3.’ classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Campo de Tiro de Al
cochete
progressão a barbeiro de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Junho de 1982, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «Q» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 228—2.’ Série, de 3 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 8 de laneiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Agosto de 1986:
Carlos Alberto de Sousa Amado, barbeiro de 3. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Agrupamento Base de Santa Mar
garida
progressão a barbeiro de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 28 de Outubro de 1983, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «Q» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 22$— 2.’ Série, de 3 de Outubro de 1986.)
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Por despacho de 19 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1986:
Maria Angélica Dias Ribeiro, escriturária-dactilógrafa de 1.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de
Fortificações e Obras do Exército
progressão a escriturária
-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 14 de
Maio de 1984, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «N> da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 245—2.’ Série, de 23 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1986:
António Agostinho dos Santos, escriturário-dactilógrafo de 1 a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Altos Estu
dos Militares
progressão a escriturário-dactilógrafo principal
do mesmo quadro e serviço, desde 19 de Março de 1981, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 245 —2.’ Série, de 23 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1986:
Maria Virgínia Mendes Alvarenga Bernardo, escriturária-dactilógrafa
de 1.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Repartição
de Recrutamento/Direcção do Serviço de Pessoal
progressão
a escriturária-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço,
desde 28 de Abril de 1980, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 245—2.’ Série, de 23 de Outubro de 1986.)

Por despacho dc 14 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
Manuel Mendes Ribeiro, fiel de depósito de 1 •a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
progressão a fiel
—
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principal de depósito e armazém do mesmo quadro e serviço,
desde 22 de Novembro de 1983, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «L» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

11°

250— 2. Série, de 29 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 14 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de

Contas em 20 de Outubro de 1986:
Manuel da Mota Nunes, fiel de 1. classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Colégio Militar
progressão a fiel principal
de depósito e armazém do mesmo quadro e serviço, desde 22 de
Novembro de 1983, data a partir da qual tem direito ao ven
cimento da letra «L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 250—2. Série, de 29 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 27 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Outubro de 1986:
Gilbério Costa Marques, escriturário-dactilógrafo de ? classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria
de Faro/Destacamento de Tavira
progressão a escriturário-dactilógrafo principal do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Dezembro de 1983, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 250—2. Série, de 29 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1986:
Maria Cândida Paulo Lourenço da Silva Lopes Gabriel, escriturária
-dactilógrafa de 1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exér
cito/Centro Financeiro do Exército
progressão a escriturária
-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 31 de
Agosto de 1980, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 250— 2. Série, de 29 de Outubro de 1986.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Setembro de 1986:
Armando Gonçalves da Silva Oliveira, barbeiro do Quadro do Pes
transita
soal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n.° 1
a barbeiro de 3. classe do mesmo quadro e serviço, desde 2 de
Fevereiro de 1981, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «R» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 226— 2. Série, de 1 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Setembro de 1986:
David Francisco da Luz, operário da 1? classe (não qualificado) do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional
transita a operário de 1.a classe do mesmo quadro e ser
n.° 1
viço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «Q» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 226— 2. Série, de 1 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Setembro de 1986:
José Monteiro Gomes, operador de cinema de 1 a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
transita a ope
rador de cinema de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 226— 2. Série, de 1 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Setembro de 1986:
Manuel de Jesus Oliveira, empregado de mesa do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Colégio Militar
transita a empregado de
—
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mesa de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 12 de
Março de 1980, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «P» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 226—2. Série, de 1 de Outubro de 1986.)

Por despachos de 28 de fevereiros de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 3 de Setembro de 1986:
Adalberto Maurício Gomes, José Joaquim de Castro, Arnaldo João
Barraco Piçarra e Alberique António Ventura Mestre, barbeiros
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Militar de Edu
cação Física, Equitação e Desportos, Regimento de Transmis
sões, Quartel-General/Região Militar do Sul e Batalhão do Ser
transitam a barbeiros de 3.’ classe do mesmo
viço de Saúde
quadro e serviços, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual têm direito ao vencimento da letra «R» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 227

—

2. Série, de 2

de Outubro

de 1986.)

Por despacho de 26 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Setembro de 1986:
Isabel Dinis Agostinho de Campos, enfermeira de 2. classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita a enfermeira grau 1 2.° escalão do mesmo quadro
e serviço, desde 23 de Maio de 1985, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
-

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 227

—

2.’

Série,

de 2 de

Outubro de

1986.)

Por despacho de 26 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Setembro de 1986:
Maria de Fátima Ferreira Gornes Frazão Nazareth, enfermeira de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Mili
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tar Regional n.° 1
transita a enfermeira grau 1 2.° escalão
do mesmo quadro e serviço, desde 11 de Janeiro dc 1986, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «1» da tabela
de vencimentos.
—

-

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 227—2.’ Série, de 2 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 26 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Setembro de 1986:
Maria Henriqueta Goulão Marques, enfermeira de 2. classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do Serviço de Finan
ças
transita a enfermeira grau 1 2.° escalão do mesmo qua
dro e serviço, desde 30 de Julho de 1984, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
—

-

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 227 —2.’ Série, de 2 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 26 de Abril de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1986:
Maria Julieta Pereira Cardoso de Aguiar, preparadora de laboratório
de 2? classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas
transita a preparadora de laboratório de 2? classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Outubro de 1981, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «M» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 238—2.’ Série, de 15 de Outubro de 1986.)

Por despachos de 28 de Fevereiro de 1984, visados pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1986:
Armando Manuel Cantante da Rocha e Rosa Maria da Silva Dias,
escriturários-dactilógrafos do Quadro do Pessoal Civil do Exér
cito/Escola Prática do Serviço de Transportes
transitam a
escriturários-dactilógrafos de a classe do mesmo quadro e ser
viço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual têm direito
ao vencimento da letra «O» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 238— 2.’ Série, de 15 de Outubro de 1986.)
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Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1964, visado pelo Tribunal de
Contas em 16 de Setembro de 1986:
Maria Inácia Marques Correia de Vasconcelos fernandes, escritu
rária-dactilógrafa do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Re
gimento de Engenharia de Lisboa
transita a escriturária-dac
tilógrafa de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «O» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 238— 2.’ Série, de 15 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Setembro de 1986:
António Manuel da Silva Rosado, desenhador de 2. classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Artilharia
transita a desenhador de 2. classe do mesmo quadro e ser
viço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «M» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 238—2.’ Série, de 15 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Setembro de 1986:
António da Silva Moreira, operário de 2. classe (carpintaria) do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional
n.° 1
transita a operário de 2. classe do mesmo quadro e
serviço, na situação de supranumerário, desde 7 de Setembro
de 1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «P> da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 238— 2. Série, de 15 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Setembro de 1986:
Américo Fernando Marques Pimenta, operário de 2.> classe (electri
cidade) do Quadro do Pessoal Civil do Exército! Regimento
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transita a operário de 2. classe do
de Artilharia de Lisboa
mesmo quadro e serviço, na situação de supranumerário, desde
24 de Novembro de 1981, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «P> da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 238— 2. Série, de 15 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 7 de Maio de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Setembro de 1986:
José Daniel do Nascimento, operário especial (carpintaria) do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional
transita a operário principal do mesmo quadro e serviço,
n.° 1
na situação de supranumerário, desde 11 de Janeiro de 1982,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «L» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 238— 2. Série, de 15 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Setembro de 1986:
Abel Lopes Ferreira, operário especial (serralharia) do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n.° 1
transita a operário principal do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho dc 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 238—2. Série, de 15 de Outubro de 1986.)

Por despacho dc 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Setembro de 1986:
João Carlos Louro dos Santos, litógrafo de 1.a classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Infantaria
transita
a operário de 1.a classe (litografia) do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 238— 2. Série, de 15 de Outubro de 1986.)
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Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Setembro de 1986:
Manuel Ventura Moreira, operário especial (fogueiro) do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n.° 1

transita a operário principal do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «L> da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 238— 2.’ Série, de 15 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Setembro de 1986:
Victor Manuel Pereira da Silva, contramestre (serralharia) do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Centro Militar de Educação
transita a encarregado do mes
Física, Equitação e Desportos
—

mo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «J» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 238— 2.’ Série, de 15 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 17 de Setembro de 1986:
Lília Gonçalves dos Santos, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Qua

dro do Pessoal Civil do Exército/Regimento da Artilharia de
Costa—transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Setembro de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 241

—

2.’ Série, de 18 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de

Contas em 19 de Setembro de 1986:
Manuel Pereira, operário de 1.a classe (construção civil) do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n.° 1
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transita a operário de 1 classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
.‘

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 249— 2.

Série, de

28

de Outubro de

1986.)

Por despacho de 27 de Julho de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1986:
Alfredo Domingues Soares, operário de 2. classe (electricidade) do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região
Militar de Lisboa
transita a operário de 2. classe cio mesmo
quadro e serviço, desde 3 de Agosto de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «P» da tabela de venci
mentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 249— 2.’ Série, de 28 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 25 de Julho de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1986:
José Gomes Vieira, operário de 2.’ classe (serralharia) do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Cavalaria de Braga
transita a operário de 2.’ classe do mesmo quadro e serviço,
desde 31 de Outubro dc 1981, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «P» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 249—2.’ Série, de 28 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1986:
António Magalhães Mesquita, operário de 2.’ classe (serralharia) do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria
de Chaves
transita a operário de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 5 de Maio de 1981, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «P» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 249—2.’ Série, de 28 de Outubro de 1986,)
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Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
Irene Duarte Soares Ferreira, auxiliar de serviço de 2_a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento dc Transmis
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
sões
quadro e serviço, desde 17 de Março de 1980, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T.> da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 249—2.’ Série, de 28 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
Beatriz Fernanda Fernandes dos Santos Franco, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de
Transmissões
transita a auxiliar de serviço de 2. classe desde
17 de Março de 1980, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 249—2.’ Série, de 28 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
Maria Victória Alves Baltazar Ramos, auxiliar de serviço dc 2.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Trans
missões
transita a auxiliar de serviço de 2? classe do mesmo
quadro e serviço, desde 17 de Março de 1980, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a,’ 249—2.’ Série, de 28 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
Alice Maria Nunes dos Santos, auxiliar de serviço dc 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do E”ército/Regimento de Transmis
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transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
sões
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 249— 2.’ Série, de 2$ de Outubro de 1986.)

Por despacho de 26 de Março de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
Maria Elisabete Cosme Fernandes, enfermeira de 2. classe do Qua
Uro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n.° 2
transita a enfermeira grau 1 2.° escalão do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Dezembro de 1984, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
-

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 250—2.’ Série, de 29 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 23 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
Rita Ramunni, enfermeira de 2.’ classe do Quadro
do Exército/Hospital Militar Regional n.° 1
meira grau 1 2.° escalão do mesmo quadro e
de Maio de 1984, data a partir da qual tem
mento da letra «1» da tabela de vencimentos.

—

-

do Pessoal Civil
transita a enfer
serviço, desde 7
direito ao venci

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 250—2.’ Série, de 29 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 24 de Abril de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
Maria Inês Nogueira da Cunha e Batista, enfermeira de 2.’ classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional
n.° 1
transita a enfermeira especialista grau 3 do mesmo qua
—
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Uro e serviço, desde 28 de Setembro de 1984, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «H» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 250— 2.’ Série, de 29 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 28 dc fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
José dos Reis Alfaite, cozinheiro do Quadro do Pessoal Civil do
transita a cozinheiro de 1 a classe do
Exército/Colégio Militar
mesmo quadro e serviço, desde 15 de Dezembro de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 250— 2.’ Série, de 29 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
Maria Ângela fernandes Antunes, cozinheira do Quadro do Pessoal
tran
Civil do Exército/Regimento de Engenharia de Lisboa
sita a cozinheira de 1 a classe do mesmo quadro e serviço, desde
18 de Julho de 1981, data a partir da qual tem direito ao ven
cimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 250—2.’ Série, de 29 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
Maria Rosa Carmo Pedro, empregada de mesa do Quadro do Pes
soal Civil do Exército/Colégio Militar
transita a empregada
de mesa de 1.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de
—
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Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «P» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 250— 2.’ Série, de 29 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Setembro de 1986:
José de Jesus Correia, auxiliar de serviço de 1.’ classe do Quadro do
tran
Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Artilharia
sita a auxiliar de serviço de .‘ classe do mesmo quadro e ser
viço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 250— 2. Série, de 29 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
Ilda Rosa Dias Carneiro, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Qaudro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento da Artilharia de Costa
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro e
serviço, desde 16 de Janeiro de 1981, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 250— 2.’ Série, de 29 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
Julieta da Conceição Vitória Caetano ferreira, auxiliar de serviço
de 2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
de Odivelas
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 252—2.’ Série, de 31 de Outubro de 1986.)

4. Série

647

ORDEM DO EXÉRCITO N. 11

IV

—

DIVERSOS

Por despacho de 27 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Setembro de 1986:
Miguel da Silva Carneiro, professor efectivo do Quadro do Pessoal
ingressa na fase 2, esca
Civil do Exército/Colégio Militar
lão 1, desde 1 de Setembro de 1984.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 226— 2. Série, de 1 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 7 de Abril de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 15 de Setembro de 1986:
Amílcar de Carvalho Grijó, professor adjunto do Quadro do Pessoal
ingressa na fase 4, esca
Civil do Exército/Colégio Militar
lão II, do ensino preparatório e secundário, desde 1 de Outubro
de 1984, ficando assim rectificado o constante no Diário da Re
pública n.° 209, 2.’ Série, de 11 de Setembro de 1986.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 244— 2. Série, de 22 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 7 de Maio de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
José João Machado Carneiro de Brito, professor adjunto do Quadro
ingressa na fase 2,
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
escalão II do ensino preparatório e secundário, desde 1 de Outu
bro de 1984.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 249— 2. Série, de 28 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 21 de Maio de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Setembro de 1986:
Deolinda de Jesus da Silva, da letra «1» para a letra «1» pela tran
sição da categoria de chefe de culinária a técnico auxiliar de
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culinária principal, desde 1 de Julho de 1979 até à data em que
passou à aposentação conforme publicação efectuada no Diário
da República n.° 131, 2. Série, de 6 de Junho de 1984.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n? 250— 2.’ Série, de 29 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 21 de Maio de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Setembro de 1986:
Emília da Silva Correia, da letra «U» para a letra «R» pela transição
da categoria de auxiliar de serviço a operdor de lavandaria de
3a classe, desde 1 de Julho de 1979 até à
data em que passou à
situação de aposentação.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 250— 2.’ Série, de 29 de Outubro dc 1986.)

Por despacho de 21 de Maio de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Setembro de 1986:
Ilda Fernandes Simões da Silva, da letra «T» para a letra «5» desde
31 de Dezembro de 1981, data em que completou cinco anos
de serviço na categoria de auxiliar de serviço, a 27 de Dezembro
de 1985 por ter sido admitida na cateogria de fiel de 2. classe.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.’ 250— 2.’ Série, de 29 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 30 de Maio de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
Florinda Maria Afonso,
Abril de 1985, data
goria de auxiliar de
foi desligada do serviço

da letra «T» para a letra «S» desde 28 de
em completou cinco anos de serviço na cate
serviço a 23 de Março de 1986, data em que
para aposentação.

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 250—2.’ Série, de 29 de Outubro de 1966.)
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Por despacho de 23 de Maio de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1986:
Maria Amélia de Jesus Silva Laço, da letra «5» para a letra «O»
por ter mais de cinco anos de serviço na categoria de escriturária
-dactilógrafa, de 1 de Julho de 1979 a 1 de Junho de 1983. Da
letra «O» para a letra «N» de 2 de Junho de 1983, data em que
completou dez anos de serviço na categoria, a 8 de Maio de
1984, data em que foi exonerada para tomar posse na actual
categoria.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 250— 2. Série, de 29 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 23 de Maio de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 24 de Setembro de 1986:
Maria Isabel Capelas Lourenço, da letra «5» para a letra «O» por
ter mais de cinco anos de serviço na categoria de escriturária
-dactilógrafa, de 1 de Julho de 1979 a 23 de Janeiro de 1984.
Da letra «O» paar a letra «N» de 24 de Janeiro de 1984, data
em que completou dez anos de serviço na categoria, a 9 de Abril
de 1984, data em que foi exonerada para tomar posse na actual
categoria.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 250—2.’ Série, de 29 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 11 de Junho de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
Maria Rosa da Piedade Gonçalves, da letra «T» para a letra «S»,
desde 1 de Janeiro de 1982, data a partir da qual tem direito
à categoria de auxiliar de serviço de 1.’ classe, até à data em
que passou à situação de aposentação, conforme Diário da Repú
blica n.° 246, 2.a Série, de 25 de Outubro de 1985.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 250— 2.’ Série, de 29 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 11 de Junho de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
Vasco António de Almeida Ferreira Gabriel, da letra «T» para a
letra «5», desde 10 de Novembro de 1981, data em que com-
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pletou cinco anos de serviço na categoria de auxiliar de serviço,
até 7 de Janeiro de 1986, por em 8 de Janeiro de 1986 ter
tomado posse da categoria de fiel de 2. classe.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 250—2.’ Série, de 29 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 21 de Maio de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Setembro de 1986:
Maria Rodrigues Pereira, da letra «T> para a letra «S», pela pro
gressão à categoria de auxiliar de serviço de 1.a classe, de 22
de Outubro de 1981, data em que completou cinco anos de ser
viço, até à data em que passou à situação de aposentação, con
forme publicação efectuada no Diário da República n.° 296,
2.a Série, de 24 de Dezembro de 1985.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 250—2.’ Série, de 29 de Outubro de 1986.)

V

—

PENSÕES DE APOSENTAÇÃO

De conformidade com o artigo 100.0 do Decreto-Lei n.° 498/72, de 9
de Dezembro (Estatuto de Aposentação), se publica que os subs
critores e ex-subscritores a seguir designados passam a ser pagos
das suas pensões pela Caixa Geral de Aposentações, a partir do
dia 1 do próximo mês de Novembro:
Por despacho de 13 de Outubro de 1986 da Caixa Geral de Depósitos,
Crédito e Previdência:
Emília da Silva Queiroz, cozinheira chefe do Centro de Instrução
de Operações Especiais, 24 577$00.
João Augusto fonseca e Silva, professor do Colégio Militar, 81 500$00.
José

Constantino Baleizão Palma, barbeiro de 1.a classe do Hospital
Militar Principal, 40 100$00.
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José João Luís Monteiro, auxiliar de serviço de 1.a classe do Agru
pamento Base de Santa Margarida, 11 320$00.
Laurinda dos Santos Costa Nascimento, auxiliar de serviço de
2. classe do Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas,
8 113$00.
Manuel José Calado Alves, encarregado (tipografia) da Escola Prá
tica de Engenharia, 45 191$00.
Maria da Conceição Castro Navarro Magro, auxiliar de serviço de
1.a classe do Hospital Militar Principal, 11 320$00.
Maria de Lurdes Dinis Veloso, auxiliar de serviço de 2. classe do
Instituto Militar dos Pupilos do Exército, 11 320$00.
Maria Ramalho Barnabé Pires, auxiliar de serviço de 1 •a classe do
Colégio Militar, 28 198$00.
Palmira Santos Lebre Romariz, encarregada de serviço de 1.a classe
do Instituto de Odivelas, 16 040$00.
(Diário da República n.° 250—2.’ Série, de 29 de Outubro de 1986.)

VI— OBITUÁRIO
1986:
Adjunto administrativo, Egas Luís Ferrão Claro, do CFE.
Julho, 20
Especialista auxiliar de 2.’ classe, José Gonçalves Bar
Agosto, 29
bosa Rodrigues, do DGME.
Agosto, 30
Desenhador principal, Fernando Martins Teixeira Ri
beiro, do CM.
Agosto, 30
Motorista de pesados de 1 a classe, José Maria dos San
tos, da DSM.
Setembro, 10—Auxiliar de serviço de 1.a classe, Maria Meu Sousa
Brazão. do RIf.
—

—

—

—
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Setembro, 14 — Auxiliar de serviço de 2.a classe, Maria de Lurdes
Esteves Pinto, do CGF/LOG.
Setembro, 16
Encarregado de serviço de 2. classe, Manuel Crispim
Ramos, do IMPE.
Setembro, 20— Operário de 3•a classe (jardineiro) João Chave, do
HMDIC.
Setembro, 26—Auxiliar de serviço de f•a classe, Maria Isabel Ban
deira dos Santos, do HMR 1.
Outubro, 9
Auxiliar de serviço de 1 a classe, Eduardo Fonseca de
Menezes, do CM.
—

—

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Jorge da Costa Satazar Braga, general

Está conforme:
O Ajudante-General

José Fernando Lopes Comes Marques, general

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM

DO
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N.° 12/1 DE DEZEMBRO DE 1986
Publica-se ao Exército o seguinte:
1— JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações:
Ministério da Defesa Nacional
Estado-Maior do Exército
Por portaria de 28 de Maio de 1986:

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar, com a
Patrono do
medalha de 2.’ classe de D. Afonso Henriques
Exército, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 1.0 e 4.°
do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, o director da
5. Delegação da Direcção-Geral da Contabilidade Pública, junto
do Exército, José Manuel da Paz Pereira Mendes.
—

Por portaria de 18 de Junho de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar, com a
Patrono do
medalha de 2. classe de D. Afonso Henriques
Exército, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 1.0 e 4.°
do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, o Dr. Samuel A.
Rice, dos Estados Unidos da América.
—

Por portaria de 28 de Agosto de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar, com a
Patrono do
medalha de 2. classe dc D. Afonso Henriques
—
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Exército, por ter sido considerada ao abrigo dos artigos 1.0 e 4•o
do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, a subdirectora do
Instituto de Odivelas, Dr.a Ofélia Moreira de Sena Martins.

Por portaria de 17 de Setembro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar, com a
Patrono do
medalha de 2. classe de D. Afonso Henriques
Exército, por ter sido considerada ao abrigo dos artigos 1.0 e 4.°
Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, a Dr.a Silvina da
Conceição Graça Xavier, médica chefe do serviço de anestesio
logia, do Hospital Militar Regional n.° 4.
—

Por portaria de 29 de Setembro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar, com a
medalha de 2. classe de D. Afonso Henriques—Patrono do
Exército, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 1.0 e 4.°
do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, o procurador-geral
-adjunto, Dr. José Anselmo Dias Rodrigues.

Por portaria de 3 de Outubro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar, com a
Patrono do
medalha de 2.a classe de D. Afonso Henriques
Exército, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 1.0 e 4.°
do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, o médico civil
contratado (91986411) José Augusto Xavier, do Hospital Militar
Regional n.° 4.
—

Por portaria de 3 de Outubro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar, com a
medalha de 2? classe de D. Afonso Henriques
Patrono do
Exército, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 1.0 e 4.°
do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, o médico civil
contratado (91005186) Luís da Costa Marçal, do Hospital Mili
tar Regional n.° 4.
—
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Por portaria de 20 de Junho de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar, com a
Patrono do
classe de D. Afonso Henriques
medalha de
Exército, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 1.° e 4.°
do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, o especialista
auxiliar de 1.a classe (91061372) João António Araújo Amaral.
—

Por portaria de 20 de Junho de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar, com a
Patrono do
medalha de 4.a classe de D. Afonso Henriques
1.0 e 4•0
artigos
dos
abrigo
ao
Exército, por ter sido considerada
do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, a terceira-oficial
(92107073) Maria Luísa Marques Portela Pires Rego.
—

Por portaria de 13 de Agosto de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar, nos termos
do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro,
Patrono do Exército,
com a medalha de D. Afonso Henriques
de 4? classe, por ter sido considerada ao abrigo do artigo 1.0
do mesmo decreto, a encarregada de serviço de 1.a classe
(92033977) Maria Celeste Mendes Patrício.
—

Por portaria de 3 de Setembro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar, nos termos
do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro,
Patrono do Exército,
com a medalha de D. Afonso Henriques
de 4? classe, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 1.0
do mesmo decreto, o primeiro-oficial (91014273) Alfredo Manuel
Montezuma Carvalho Santos.
—

Por portaria de 3 de Outubro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar, com a
Patrono do
medalha de 4? classe de D. Afonso Henriques
Exército, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 1.0 e 4,°
—
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do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, à segunda-oficial
administrativa do Quadro do Pessoal Civil do Exército (92029373)
Maria do Rosério Delgado Mercelino Alves.
Pcr portaria de 3 de Outubro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar, com a
medalha de 4. classe de D. Afonso Henriques— Patrono do
Exército, por ter sido considerada ao abrigo dos artigos 1.0 e 4•o
do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro, o cozinheiro civil
de ;•a classe (90419111) Manuel Rafael da Conceição Demetrio,
do Hospital Militar Regional n.° 4.
Por portaria de 13 de Outubro de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar, nos termos
do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 397/85, de 11 de Outubro,
com a medalha de D. Afonso Henriques
Patrono do Exército,
de 4•a classe, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 1.0
do mesmo decreto, o segundo-oficial do Quadro do Pessoal Civil
do Exército (90749411) Manuel da Silva Caiano.
—

Louvores:

Por portaria de 28 de Maio de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército louvar o director da
5. Delegação da Direcção da Contabilidade Pública, junto do
Exército, José Manuel da Paz Pereira Mendes, pela forma dedi
cada como vem exercendo as difíceis e delicadas funções de
director daquela Delegação.
No período difícil como tem sido o decorrido nos últimos anos
dadas as grandes dificuldades orçamentais com que o Exército
se tem debatido, as sucessivas restrições que têm sido impostas
e as modificações introduzidas na legislação que regula a maté
ria administrativa, tem o director Pereira Mendes conseguido,
graças à sua elevada competência e dedicação, desempenhar as
suas funções de molde a merecer deste ramo das forças Arma
das o máximo respeito e consideração.
Parte significativa da melhoria que tem sido possível introduzir
no Exército, fundamentalmente em questões de gestão orçamen
tal, tem de ser reconhecida como resultante do apoio e coope
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ração da 5•a Delegação da Direcção-Geral da Contabilidade Pú
blica, com especial destaque para o seu director, que tem demons
trado ser um perfeito conhecedor do esquema de gestão finan
ceira implantado, o que muito tem contribuído para que, res
peitando sempre e corno é óbvio normas legais, se obtenha do
mesmo a máxima eficiência.
Por estas razões tornou-se o director Pereira Mendes merecedor
deste público louvor.
Por portaria de 28 de Agosto de 1986:
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército louvar a Excelentíssima
Senhora Dra. Ofélia Moreira de Sena Martins, subdírectora do
Instituto de Odivelas, por, ao longo dos 44 anos de serviço
naquele Estabelecimento Militar de Ensino, ter desempenhado as
suas funções, quer na qualidade de subdirectora, quer no exer
cício cumulativo das funções docentes, sempre dando provas
inequívocas de entrega total à sua missão de professora e edu
cadora, denotando espírito de sacrifício, raros dotes de inteligên
cia, elevada cultura e intuição pedagógica, bem como devotado
amor à Instituição que tão denodadamente serviu.
Os diversos louvores que lhe foram concedidos durante a sua
longa carreira comprovam os serviços distintos, a dádiva total
à obra a que se consagrou, o entusiasmo e competência profis
sional e pedagógica que contribuíram para que se notabilizasse
enquanto professora e subdirectora do Instituto de Odivelas,
dando grande contributo para a dignificação deste Estabeleci
mento de Ensino.
Como consequência da sua doação total à organização e fun
ção e na sequência lógica dos louvores recebidos, foi conde
corada com o grau de Oficial da Ordem Militar de Cristo em
1950 e com a medalha de Serviços Distintos, de prata em 1964
e de ouro em 1981, graus da Medalha Militar só muito excep
cionalmente concedidos a civis, sendo neste momento a única
personalidade não militar que ostenta aquela medalha de ouro.
Não obstante manter intactas as mesmas qualidades que tão
excepcionalmente a distinguiram, a verdade é que, por impera
tivo legal, a Ex.ma Senhora Dr.a Ofélia Moreira de Sena Martins
é obrigada agora a abandonar o serviço activo, deixando pois as
funções que tão dignamente desempenhava a bem da Instituição
Militar.
É pois da maior justiça, nesta data, mais uma vez testemunhar
e dar público louvom da elevada competência e completa entrega
à função desta Senhora que bem poderá servir de paradigma
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não só às alunas do Instituto de Odívelas, mas ainda a todos os
funcionários que servem o Exército e as Forças Armadas, pela
elevada competência técnico-profissional, extraordinário empenho
e relevantes qualidades pessoais demonstradas de maneira cons
tante e evidente ao longo de uma carreira devotada à causa
pública, sublinhando novamente que o seu mérito pessoal e os
serviços distintos que prestou contribuíram para a eficiência,
prestígio e cumprimento da missão do Exército no contexto
nacional.

II— ADMISSÕES
Por despacho de 23 de Outubro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Ana Maria Gonçalves Sanmarful Rosado Gonçalves, professora efec
nomeada em comissão
tiva da Escola Secundária da Amora
de serviço, para o Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto
Militar dos Pupilos do Exército
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 262— 2.’ Série, de 13 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 6 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1986:
Adelina Rosa Correia Miranda Madeira
nomeada provisoriamente
auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Tribunal Militar Territorial de Elvas.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 263—2.’ Série, de 14 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 13 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1986:
Alcina Maria de Figueiredo Víeito Lopes
nomeada provisoria
mente auxiliar de serviço de 2.a classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Centro de Selecção de Coimbra.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 263 —2.’ Série, de 14 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 6 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
nomeada provisoriamente
Ana Maria dos Reis Simões Mendes
auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Centro de Selecção de Coimbra.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 263— 2.’ Série, de 14 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 6 de Fevereiro de 1926, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986:
nomeada provisoriamente
Armanda Madalena Faria Lima Barros
auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exército.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 263— 2.’ Série, de 14 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 13 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1986:
nomeada provisoriamente
Arminda Rodrigues da Silva Martins
do Pessoal Civil do
do
Quadro
classe
2.’
de
auxiliar de serviço
Exército/Depósito Geral de Material de Guerra.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 263— 2.’ Série, de 14 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 6 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1986:
nomeada provisoriamente auxi
Guilhermina Maria Aldeias Martins
liar de serviço de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Hospital Militar Regional n.° 4.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 263— 2.’ Série, de 14 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 6 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1986:
nomeada proviso
Maria Cecília do Rosário dos Santos Anastácio
riamente auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exército.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 263

2,’ Série, de 14 de Novembro de 1986.)

—

Por despacho de 6 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986:
nomeada proviso
Maria Eduarda Silva Rosa Moreira Conceição
riamente auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 263

—

2.’ Série, de 14 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 6 de fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1986:
Maria de Fátima de Moura Teixeira
nomeada provisoriamente
auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Centro de Selecção do Porto.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 263—2.’ Série, de 14 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 3 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1986:
Maria Noémia Duarte Lopes Cordeiro
nomeada provisoriamente
auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Depósito Geral de Material de Guerra.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 263 —2.’ Série, de 14 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 6 de fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1986:
Maria Teresa Magalhães Sampaio
nomeada provisoriamente auxi
liar de serviço de 2.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exér
cio/1.° Tribunal Militar Territorial do Porto.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 263— 2.’ Série,

de 14 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 6 de fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de

Contas em 7 de Outubro de 1986:

Alcina de Jesus Ribeiro
nomeada provisoriamente auxiliar de ser
viço de 2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Insti
tuto Militar dos Pupilos do Exército.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.’ 264—2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 3 de Março de 1986, visado pelo Tribunal
de
Contas em 7 de Outubro de 1986:

Bette Gertrudes Meio dos Santos Curado
nomeada provisoriamente
auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil
do
Exército/Depósito Geral de Material de Guerra.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República a.’ 264—2.’ Série, de 15 de Novembro
de 1986.)

Por despacho de 13 de Fevereiro de 1986, visado pelo
Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1986:

Isabel Maria Rodrigues Vieira Pereira
nomeada provisoriamente
auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do Pessoal
Civil do
Exército/Depósito Geral de Material de Guerra.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264—2.’ Série, de 15 de Novembro
de 1986.)
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al de
Por despacho de 26 de fevereiro de 1986, visado pelo Tribun
1986:
de
ro
Contas em 7 de Outub
nomeada provisoriamente auxiliar
Jesuína Beleza Eufrázio Ribeiro
do Pessoal Civil do Exér
Quadro
do
classe
de serviço de 2.’
Guerra.
de
al
Materi
de
Geral
epósito
cito/D
(São devidos emolumentos.)
—

bro de 1986.)
(Diário da República a.° 264—2.’ Série, de 15 de Novem

al de
Por despacho de 13 de Março de 1986, visado pelo Tribun
Contas em 7 de Outubro de 1986:
nomeada provisoriamente auxiliar
Mafalda Rita Palha do Rosário
do Pessoal Civil do Exército?
Quadro
do
classe
2.”
de
de serviço
/Depósito Geral de Material de Guerra.
(São devidos emolumentos.)
—

1986.)
(Diário da República n.° 264—2.’ Série, de 15 de Novembro de

Por despacho de 16 de Abril de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 15 de Outubro de 1986:
nomeada provisoriamente auxiliar de
Maria Abília da Silva Nunes
serviço de 2.” classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/Instituto de Odivelas.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 264—2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)

de
Por despacho de 6 de fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal
1986:
de
o
Outubr
8
de
em
Contas
nomeada auxiliar de ser
Maria da Conceição Gonçalves Bernardo
l
Civil do Exército/Insti
Pessoa
viço de 2.” classe do Quadro do
to.
Exérci
do
s
Pupilo
tuto Militar dos
(São devidos emolumentos.)
—

1986.)
(Diário da República n.° 264—2.’ Série, de 15 de Novembro de
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Por despacho de 6 de fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1986:
Maria Dulce Raimundo Gaspar Cabral
nomeada provisoriamente
auxilar de serviço de 2.a classe do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exército.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 264

—

2.’ Série, de 15 de

Novembro

de 1986.)

Por despacho de 6 de fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1986:
Maria Ema ferreira André Vieira
nomeada provisoriamente auxi
liar de serviço de 2.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exér
cito/Instituto de Odivelas.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264— 2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho dc 6 de fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 15 de Outubro de 1986:
Maria Fernanda Correia Cardoso
nomeada provisoriamente auxiliar
de serviço de 2? classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/Instituto Militar dos Pupilos do Exército.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264—2.’ Série, de 15 de Novembro
de 1986.)

Por despacho de 6 de fevereiro de 1986, visado pelo Tribun
al de
Contas em 7 de Outubro de 1986:
Maria Fernanda Limeiro Matias Franco
nomeada provisoriamente
auxiliar de serviço de 2? classe do Quadro do Pessoal
Civil do
Exército/Agrupamento Base de Santa Margarida.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 264—2.’ Série, de 15 de Novembro
de 1986.)
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Por despacho dc 6 dc Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1986:
nomeada proviso
Maria Fernanda de Matos Carranca Espadinha
do Pessoal
do
Quadro
classe
2.’
de
riamente auxiliar de serviço
Exército.
do
Pupilos
dos
Militar
ituto
Exército/Inst
Civil do
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264—2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 6 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1986:
nomeada provisoriamente
Maria Inês de Carvalho Moreira Lage
do Pessoal Civil
do
Quadro
classe
2.’
de
auxiliar de serviço
do Exército/Centro de Selecção do Porto.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 264—2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 13 de fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas cm 13 de Fevereiro de 1986:
nomeada provisoriamente auxiliar
Maria José Marques Pitta Jacob
do Pessoal Civil do Exército!
Quadro
do
classe
2?
de
de serviço
/Agrupamento Base de Santa Margarida.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República a.° 264— 2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de li de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 15 de Outubro de 1986:
nomeada pro
Maria Lucinda Estrela dos Santos Correia da Silva
2.
do Pes
do
Quadro
classe
visoriamente auxiliar de serviço de
de
Odivelas.
ituto
soal Civil do Exército/Inst
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 264—2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 6 dc Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em $ de Outubro de 1986:
Maria Luisa Fernandes Soares Barbosa
nomeada provisoriamente
auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Centro de Selecção do Porto.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 264—2.’ Série, de 15 de

Novembro de

1986.)

Por despacho dc 6 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em $ de Outubro de 1986:
Maria Luísa Penela Lopes Ribeiro
nomeada provisoriamente auxi
liar de serviço de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Centro de Selecção do Porto.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 254—2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 6 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986:
Maria Manuela da Silva Santos
nomeada provisoriamente auxiliar
de serviço de 2? classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/Instituto Militar dos Pupilos do Exército.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264—2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 6 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1986:
Maria Otília da Silva Lima Pereira
nomeada provisoriamente auxi
liar de serviço dc 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exér
cito/Instituto de Odivelas.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 264—2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 6 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986:
nomeda provisoriamente
Matilde Gentil Ferreira Eugénio Nunes
do Pessoal Civil do
do
Quadro
classe
2.
de
auxiliar de serviço
Exército/Agrupamento Base de Santa Margarida.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República a.’ 264—2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)

pelo Tribunal de
Por despacho de 27 de Maio de 1986, visado
1986:
ro
de
Outub
de
24
Contas em
Secundária D. Pe
João Gabriel fraga Loureiro Moreira, da Escola
de 1985-86,
lectivo
ano
o
para
nomeado em requisição,
dro V
secundário.
ensino
do
or
profess
como
,
para o Colégio Militar
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 272— 2.’ Série, de 25

de

Novembro de 1986.)

al de
Por despacho de 20 de Maio de 1986, visado pelo Tribun
Contas em 23 de Outubro de 1986:
nomeda provisoriamente
Maria Leonor Malveiro Lambuça Batista
2.
Quadro do Pessoal Ci
do
classe
de
rafa
escriturária-dactilóg
vil do Exército/Regimento de Engenharia de Lisboa.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 273—2.’ Série, de 26 de Novembro de 1986.)

al de
Por despacho de 20 de Maio de 1986, visado pelo Tribun
1986:
de
o
Outubr
Contas em 28 de
nomeada provisoriamente
Graça Maria de Sá ferreira Ramos
escrituráría-dactilógrafa de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Centro de Selecção do Porto.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 274— 2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 25 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Outubro de 1986:
Duarte Alexandre Machado
prorrogado o contrato de direito pú
blico, por mais um ano, para exercer as funções de operário de
3a classe (jardineiro), no Instituto dos Altos Estudos Militares.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 273— 2. Série, de 26 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 4 de fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1986:
Maria de La Salete da Costa Loureiro, professora da Escola Secun
contratada até final do ano
dária Rafael Bordalo Pinheiro
lectivo de 1985/86, em acumulação, ao abrigo do artigo 10.0
do Decreto-Lei n.° 380/82, de 15 de Setembro, com direito a
50% do vencimento da letra «f», como professora para a Escola
dc Sargentos do Exército.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 261—2.’ Série, de 12 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 20 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 14 de Outubro de 1986:
Clara Maria Pires Santos, professora provisória da Escola Prepara
tória Eugénio dos Santos
contratada para o Instituto Militar
dos Pupilos do Exército, como professora do ensino preparatório
e secundário, em acumulação, com o vencimento de 50% da letra
«G» até final do ano lectivo de 1985/86.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 262—2.’ Série, de 13 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 22 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Elísio Manuel da Silva Santos
contratado para exercer as funções
de operador de cinema de 2.a classe, no Agrupamento Base de
Santa Margarida.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 262—2.’ Série, de 13 de Novembro de 1986.)
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al de
Por despachos de 7 de Janeiro de 1986, visados pelo Tribun
Contas em $ de Outubro de 1986:
con
francelina de Andrade Marques e Júlia de Andrade Pereira
2.a
classe,
de
eiras
cozinh
de
tratadas para exercer as funções
no Instituto de Odivelas, com direito ao vencimento da letra
« P ».
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 262—2.’ Série, de 13 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 4 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1986:
Matilde de Jesus Costa Marques dos Santos, professora da Escola
contratada até 30 de
Secuduiria de Rafael Bordalo Pinheiro
Setembro como professora para a Escola de Sargentos do Exér
cito, em acumulação e 50% do vencimento da letra «E».
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 262—2.’ Série, de 13 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 27 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 22 de Outubro de 1986:
contratado para exercer as funções
Luís Manuel de Sousa Cardoso
de operário de 3. classe (canalizador) no Instituto de Odivelas.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República a.° 268—2.’ Série, de 20 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 4 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Novembro de 1986:
contratada além do qua
Ana Paula Pedro Horta Mateus Cardoso
dro, do Hospital Militar Principal, como assistente hospitalar
(anatomia patológica). Auferirá a remuneração mensal de
65 300$00, correspondente a 36 horas de serviço, letra «D».
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 272— 2.’ Série, de 25 de Novembro de 1986.)
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Por despacho dc 7 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Novembro de 1986:
Lisa Maria de Abreu Alves
prorrogado o contrato de direito pú
blico por mais um ano, para exercer as funções de enfermeira
do grau 1, escalão 1, no Hospital Militar Regional n.° 2.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 273— 2. Série, de 26 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 26 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Outubro de 1986:
Joaquim Rodrigo Rebelo da Silva Pereira
prorrogado o contrato
de direito público para exercer as funções de operário de
3•a classe (serralheiro), no Regimento
de Engenharia n.° 1.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 273— 2. Série, de 26 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 27 de fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 27 de Outubro de 1986:
Maria Donzília Peixoto Macedo
prorrogado o contrato de direito
público por mais tim ano, para exercer as funções de técnica
auxiliar de 2. classe (análises clínicas), no Hospital Militar Re
gional n.° 1.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 273— 2. Série, de 26 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 7 de Abril de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 1986:
Maria Emília do Bento Pereira de figueiredo
prorrogado o con
trato de direito público por mais um ano, para exercer as fun
ções de enfermeira do grau 1, escalão 1, no Hospital Militar
Regional n.° 2. Cessou funções em 28 de Setembro de 1986.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 273

—

2. Série, de 26 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 18 de Setembro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1986:
Ilda Maria Mendes Pascoal, professora efectiva do Ministério da
Educação e Cultura, em comissão de serviço no Quadro do Pes
confirmada no
soal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
cargo.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 261—2.’

Série, de

12 de Novembro de 1986.)

de
Por despacho de 12 de Junho de 1986, visado pelo Tribunal
Contas em 15 de Outubro de 1986:
José Alberto Romeiras da Silva Bastos, professor efectivo do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do
confirmado no cargo.
Exército
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República a.° 261—2.’ Série, de 12 de Novembro de 1986,)

Por despacho de 17 de Junho de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 15 de Outubro de 1986:
José Manuel Pinto Lopes, professor efectivo da Escola Secundária de
Santo António dos Cavaleiros, em comissão de serviço no Qua
confirmado
dro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
no cargo.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 261

—

2.’

Série, de

12

de Novembro de

1986.)

Por despacho de 3 de Junho de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Carlos Alberto Ferreira Rodrigues Bernardino, professor efectivo da
Escola Secundária de Loures n.° 1, em comissão de serviço no
confir
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
mado no cargo.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 262— 2.’ Série, de 13 de Novembro de 1986.)
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III

—

PROMOÇÕES

Por despach dc 5 de Maio de 1986, visado pelo Tribunal de
Conta5 em 14 de Outubro de 1986:
Manuel Marcelino Nunes, técnico auxiliar de biblioteca, arquivo e
documentação de 2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exér
promovido a técnico auxiliar de biblioteca,
cito/Colégio Militar
arquivo e documenta de 1.a classe do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 259— 2.’

Série,

de 10 de

Novembro de 1986.)

Por despacho de 5 de Maio de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 15 de Outubro de 1986:
Maria Beatriz Synarle de Serpa Soares, técnico auxiliar de biblioteca,
arquivo e documentação de 2. classe do Quadro do Pessoal
promo
Civil do Exército/Instituto de Altos Estudos Militares
o
documentaçã
e
arquivo
biblioteca,
vida a técnico auxiliar de
e
serviço.
1.a
quadro
mesmo
do
classe
de
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 259— 2.’ Série, de 10 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 8 de Julho de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Novembro de 1986:
Manuel da Conceição Gavancha, vigilante de 2. classe do Quadro
do Pessoal Militarizado do Exército/ Direcção do Serviço de
promovido a vigilante de 1.a classe do mesmo quadro
Pessoal
e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 262— 2.’ Série,

de

13 de Novembro de 1986,)

Por despacho de 9 de Junho de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Outubro de 1986:
Eduarda Maria Lobato faria Melo Nogueira da Silva, segundo-oficial
promo
codificador do Quadro do Pessoal Civil do Exército
vida a adjunto codificador do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 269—2.’ Série, de 21

de Novembro de

1986.)
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Por despacho de 9 de Junho de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 29 de Outubro de 1986:
Maria Fernanda da Conceição Geraldes Ribeiro Lopes e Maria de
Jesus franco Bélico de Velasco Carmona Teixeira, segundos-oficiais codificadores do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/Centro Financeiro do Exército
promovidas a adjuntos codi
ficadores do mesmo quadro e serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 269

—

2. Série, de 21 de

Novembro de 1986.)

Por despacho de 9 de Junho de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 15 de Outubro de 1986:
Maria João de Oliveira Sequeira Marcelino Azevedo Maia, segundo-oficial codificador do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Cen
tro Financeiro do Exército
promovida a adjunto codificador
do mesmo quadro e serviço.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 269— 2. Série, de 21 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 20 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 28 de Agosto de 1986:
Maria Isabel Vieira Xofre dos Santos, escriturária-dactilógrafa de
1 a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Serviço Carto
gráfico do Exército
progressão a escriturária-dactilógrafa prin
cipal do mesmo quadro e serviço, desde 27 de fevereiro de 1984,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N»
da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 226—2.’ Série, de 1 de Outubro de 1986.)

Por despacho de 20 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1986:
Maria Filomena Borges de Oliveira Pires, escriturária-dactilógrafa de
1 a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do

4.’
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progressão a escriturária-dactilógrafa prin
Serviço de Saúde
cipal do mesmo quadro e serviço, desde 31 de Janeiro de 1983,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
—

(Silo devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 254—2.’ Série, de 4 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 20 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1986:
Jacinta Maria de Jesus ferreira Jorge, escriturária-dactilógrafa de
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/3.° Tribunal
Militar Territorial de Lisboa
progressão a escriturária-datilá
grafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 27 de Agosto
de 1983, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 255—2.’ Série, de 5 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1986:
Fernando da Silva, escriturário-dactilógrafo de 1.a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
progressão a
escriturário-dactilógrafo principal do mesmo quadro e serviço,
desde 16 de Julho de 1980, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 260— 2.’ Série, de 11 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1986:
Lisete Lemos Lopes Soares, escriturária-dactilógrafa de 1.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro Financeiro do Exér
cito
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do mesmo
quadro e serviço, desde 27 de Agosto de 1979, data a partir da
—
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qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúbtica n.° 280— 2.’ Série, de II de Novembro de 1985.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1986:
Maria Augusta Monteiro Pais Gonçalves Sobrinho Batista da Costa,
escríturária-dactilágrafa de 1.’ classe do Quadro do Pessoal Civil
progressão a escriturária-dacti
do Exército/Academia Militar
quadro
e serviço, desde 31 de Março
mesmo
lógrafa principal do
direito ao vencimento da
tem
qual
da
partir
a
data
1981,
de
letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 260—2.’ Série, de 11 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 20 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1986:
Maria Carolina Cardoso Rodrigues Centielro Conceição, escriturária
-dactilógrafa de 1.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exér
progressão a escritu
cito/Instituto de Altos Estudos Militares
e serviço, desde 18
quadro
mesmo
do
al
princip
rafa
actilóg
rária-d
de Maio de 1984, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 260— 2.’ Série, de 11 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1986:
Maria Fernanda de Moura Tavares ferro Gonçalves, escriturária
-dactilógrafa de a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exér
progressão a escritu
cito/Direcção da Arma de Engenharia
e serviço, desde 2
quadro
mesmo
al
do
rafa
princip
actilóg
rária-d
—

4. Série
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de Dezembro de 1980, data a partir da qual tem direito ao ven
cimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 260— 2. Série, de Ii de Novembro de 1985.)

Por despacho de 27 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1986:
Maria Luísa Comes e fernandes Pacheco, escriturária-dactilógrafa de
1 •a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Depósito Geral
progressão a escriturária-dactlló
de Material de Transmissões
grafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 11 de Março de
1984, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
1986.)
(Diário da República n.° 260—2. Série, de 11 de Novembro de

al de
Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribun
1986:
de
ro
Outub
de
em
3
Contas
rafa de
Maria Manuela de Assunção Sousa, escriturária-dactilóg
cção da
to/Dire
Exérci
do
l
Civil
1.a classe do Quadro do Pessoa
rafa
prin
actilóg
rária-d
escritu
a
ssão
progre
ria
Arma de Artilha
cipal do mesmo quadro e serviço, desde 17 de Fevereiro de 1981,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
de 1986.)
(Diário da República n.° 260—2. Série, de 11 de Novembro

al
Por despacho de 20 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribun de
1986:
de
o
Outubr
Contas em 3 de
.‘
dc Pes
Albertino da Costa Pais Peralta, fiel de 1 classe do Quadro
prin
fiel
ssão
a
progre
soal Civil do Exército/Academia Militar
desde
,
serviço
e
quadro
mesmo
do
m
cipal de depósito e armazé
ao venci
29 de Maio de 1984, data a partir da qual tem direito
mento da letra «L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
de 1986.)
(Diário da República a.° 262— 2. Série, de 13 de Novembro
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Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1986:
António Manuel de Oliveira Comes, escriturária-dactilógrafa de
;a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Mili
tar
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Agosto de 1980, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de venci
mentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 262— 2. Série, de 13 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1986:
Asdrúbal Maria Pereira, escriturário-dactilógrafo de
classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Altos Estudos Mili
progressão a escriturário-dactilógrafo principal do mesmo
tares
quadro e serviço, desde 17 de Dezembro de 1980, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de
vencimentos.
.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 262— 2. Série, de 13 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1986:
Edita Morgado Cardoso Profano, escriturária-dactilógrafa de 1 a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Chefia do Serviço de
Material de Instrução
progressão a escriturária-dactilógrafa
principal do mesmo quadro e serviço, desde 15 de Dezembro de
de 1983, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 262— 2. Série, de 13 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 27 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1986:
Maria Aurélia de Lemos Alves Silva, escriturária-dactilógrafa de
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de
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Comandos progressão a escriturária-dactilógrafa principal do
mesmo quadro e serviço, desde 30 de Março de 1984, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 262

—

2.’ Série, de 13 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1986:
Maria Benedita Sanches Baião dos Santos, escriturária-dactílógrafa de
•a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do
progressão a escriturária-dac
Serviço da Arma de Engenharia
tilágrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 9 de Julho
de 1980, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 262—2.’ Série, de 13 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1966:

Maria Edite Oliveira Comes Lopes, escriturária-dactilógrafa de
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro finan
progressão a escriturário-dactilógrafa princi
ceiro do Exército
pal do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Agosto de 1979, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 262—2.’ Série, de 13 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 8 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro dc 1986:
Alice do Rosário de Almeida Carvalheira dos Santos, escriturária-dac
tilágrafa de 1? classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
progressão a escriturária-dactilógrafa
/Região Militar do Centro
—

principal do mesmo quadro e serviço, desde 9 de Julho de 1983,
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data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N> da
tabela de vencimentos.

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264— 2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 13 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986:
Angelina Ferreira Jorge, escriturária-dactilógrafa de 1 .‘ classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Distrito de Recrutamento de
Leiria
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do mes
mo quadro e serviço, desde 25 de Novembro de 1983, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264— 2.’ Série,

de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 23 de Setembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986:
António da Cruz Silva, barbeiro de 3. classe do Quadro do Pessoal
plogres
Civil do Exército/Regimento de Lanceiros de Lisboa
são a barbeiro de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde
19 de Outubro de 1981, data a partir da qual tem direito ao ven
cimento da letra «Q» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264—2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 4 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Outubro de 1986:
António Monteiro Antunes, barbeiro de 3.’ classe do Quadro do Pes
pro
soal Civil do Exército/Regimento de Artilharia de Lisboa
gressão a barbeiro de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde
1 de Junho de 1982, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «Q» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 264—2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)
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al de
Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribun
1986:
ro
de
Contas em 9 de Outub
1 a classe
Bárbara Amaral Simões Madeira, escriturária-dactilágrafa de
o de
Serviç
do
cção
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Dire
do
al
princip
rafa
actilóg
rária-d
progressão a escritu
finanças
partir
a
data
1979,
de
Julho
de
28
desde
,
mesmo quadro e serviço
de
da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

bro de 1986.)
(Diário da República n.° 264—2.’ Série, de 15 de Novem
Tribunal de
Por despacho de 4 de Dezembro de 1985, visado pelo
Contas em 3 de Outubro de 1986:
;•a classe do Qua
Edite Fátima Timóteo, escriturária-dactilógrafa de
financeira e
Gestão
de
tro
to/Cen
Exérci
dro do Pessoal Civil do
al do
princip
rafa
actilág
rária-d
escritu
a
ssão
progre
Logística
a
data
1982,
de
bro
mesmo quadro e serviço, desde 2 de Novem
tabela
da
«N»
letra
da
ento
partir da qual tem direito ao vencim
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

bro de 1986.)
(Diário da República n.° 264—2.’ Série, de 15 de Novem

Tribunal de
Pur despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo
1986:
Contas cm 3 de Outubro de
rafa de
Esmeralda Maria da Silva Rodrigues, escriturária-dactilóg
Mili
demia
to/Aca
Exérci
do
l
a
Civil
Pessoa
do
Quadro
do
f classe
mesmo
al
do
princip
rafa
progressão a escriturária-dactilóg
tar
qual
quadro e serviço, desde 4 de Junho de 1981, data a partir da
entos.
vencim
e
tabela
da
«N»
letra
da
ento
vencim
tem direito ao
—

(São devidos emolumentos.)
bro de 1986.)
(Diário da República n.° 264—2.’ Série, de 15 de Novem
al de
Por despacho de 14 de fevereiro de 1986, visado pelo Tribun
1986:
de
o
Outubr
de
6
em
Contas
1 •a classe
Fernanda Violeta Gomes Pereira, escriturária-dactilágrafa de
al de
de
Materi
iço
to/Serv
Exérci
do
do Quadro do Pessoal Civil
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progressão a escriturária-dactilógrafa principal do
mesmo quadro e serviço, desde 10 de Agosto de 1982, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n. 264—2. Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 8 de Janeiro dc 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 1 de Outubro de 1986:
Fernando Domingues Batista Nogueira, barbeiro de 3.’ classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de Doenças
Infecto-Contagiosas
progressão a barbeiro de 2.’ classe do mes
mo quadro e serviço, desde 15 de Abril de 1984, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «Q» da tabela de venci
mentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264—2. Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Fernando Antunes, escriturário-dactilógrafo de 1 .‘ classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos do Exér
cito
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do mesmo
quadro e serviço, desde 3 de Fevereiro de 1980, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de venci
mentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264— 2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 20 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1986:
Francisca Rosa Tomé Andrade, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos Pupilos
do Exército
progressão a auxiliar de serviço de 1 a classe do
—
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mesmo quadro e serviço, desde 13 de Agosto de 1985, data a par
tir da qual tem direito ao vencimento da letra «S» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264— 2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 13 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
João Manuel Dinis Pais Mamede, escriturário-dactilógrafo de 1.O classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Região Militar do Centro
progressão a escriturário-dactilógrafo principal do mesmo qua
dro e serviço, desde 10 de Fevereiro de 1984, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «N da tabela de venci
mentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264—2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 20 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Outubro de 1986:
João Silvério de Sousa, barbeiro de 3a classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagio
progressão a barbeiro de 2.0 classe do mesmo quadro e ser
sas
viço, desde 2 de Dezembro de 1981, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «Q» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 264—2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 27 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1986:
Joaquim Barbosa Ribeiro, barbeiro de 3a classe do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Casa de Reclusão da Região Militar do Norte
progressão a barbeiro de 2.0 classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Janeiro de 1982, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «Q» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 264—2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)

682

4. Série

ORDEM DO EXËRCITO N.° 12

Por despacho de 8 de Novembro dc 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1986:
Joaquim Chaves, vigilante de 1.a classe do Quadro do Pessoal Civil
progressão a vigilante principal do
do Exército/Colégio Militar
mesmo quadro e serviço, desde 18 de Agosto de 1981, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264—2. Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 14 dc Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1986:
Joaquim Guilherme Simões Garcia, barbeiro de 3.’ classe do Quadro
progres
do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Comandos
são a barbeiro de 2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 12
Março de 1982, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «O» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúbtica n.° 264—2. Série, de 15 de Novembro de 1986.)

:

Por despacho de 8 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1986:
José Maria Ratana Polainas, vigilante de 1.a classe do Quadro do Pes
progressão a vigilante
soal Civil do Exército/Colégio Militar
principal do mesmo quadro e serviço, desde 14 de Agosto de
1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264— 2. Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 27 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1986:
Júlia Rita Duar1e dos Santos Marques, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de
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progressão a auxiliar de serviço de
Altos Estudos Militares
L classe do mesmo quadro e serviço, desde 9 de Setembro de
1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«S> da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
de 1986.)
(Diário da Repábtica n.° 264—2.’ Série, de 15 de Novembro
de
Por despacho de 27 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal
Contas em 9 de Outubro de 1986:
•a classe
Lúcia Agostinho Vieira Gaio, escriturária-dactilógrafa de 1
o
Recrutament
de
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Distrito
a
actilógraf
escriturária-d
a
progressão
e Mobilização de Leiria
de
Agosto
de
15
desde
serviço,
e
quadro
mesmo
principal do
1983, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
1986.)
(Diário da República n.° 264— 2.’ Série, de 15 de Novembro de

Por despacho de 4 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1986:
Manuel Torres, barbeiro de 3. classe do Quadro do Pessoal Civil
progressão a barbeiro
do Exército/Regimenco de Comandos
desde 2 de Janeiro
serviço,
e
quadro
mesmo
de 2. classe, do
de 1982, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúbtica n.° 264—2.’ Série, de 15 de Novembro de 1988.)

Por despacho de 27 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1986:
Maria Alice Dinis Fernandes Esteves, auxiliar de serviço de 2.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto Militar dos
progressão a auxiliar de serviço desde 6
Pupilos do Exército
—
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de Outubro de 19$O, data a partir da qual tem direito ao ven
cimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

264—2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 21 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de

Contas em 6 de Outubro de 1986:
Maria do Céu Pereira fernandes Ramos, escriturária-dactilógrafa de
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Mili
tar progressão a escriturária-dactilágrafa principal do mesmo
quadro e serviço, desde 21 de Fevereiro de 1983, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264—2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 26 de fevereiro de 1976, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1986:
Maria da Conceição Guerreiro do Rosário Coelho, auxiliar de serviço
de 2.z classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Serviço
Cartográfico do Exército
progressão a auxiliar de serviço de
1 a classe do mesmo quadro e serviço, desde 27 de Janeiro de
1983, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264—2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 4 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986:
Maria da Conceição Oliveira Pinhal de Almeida, escriturária-dacti
lógrafa de 1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/Instituto Superior Militar progressão a escriturária-dactilá
grafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 20 de Setem
—
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bro de 1983, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 264— 2

Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Põr despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1986:
Maria da Conceição Patrício Esteves Heleno, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prá
progressão a auxiliar de serviço
tica do Serviço de Material
e serviço, desde 14 de Outubro
1.a
quadro
mesmo
do
classe
de
de 1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264— 2. Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1986:
Maria da Conceição Rocha Oliveira Mendes, escriturária-dactilógrafa
de 1? classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
progressão a escriturária-dactilógrafa
do Serviço de finanças
principal do mesmo quadro e serviço, desde 29 de Março de
1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264— 2. Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de $ de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1986:
Maria de Fátima Correia Coelho, escriturária-dactilógrafa de 1 •a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Comandos
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do mesmo qua
dro e serviço, desde 26 de Agosto de 1983, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264— 2. Série, de 15 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 14 de fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1986:
Maria Fernanda Carreira dos Santos, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Presídio Militar pro
gressão a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo quadro e
serviço, desde 1 de Janeiro de 1982, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264— 2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 de Outubro de 1986:
Maria Isabel Lapa Sousa Carvalho, escriturária-dactilógrafa de
l.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Centro de
progressão a escri
Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
turária-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde
25 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao ven
cimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 264—2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 8 de Janeiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986:
Maria Isabel Ribeiro Santos do Espírito Santo, escriturária-dactilá
grafa de 1 a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hos
progressão a escriturária-dactiló
pital Militar Regional n.° 2
grafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 31 de Julho
de 1983, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264—2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 8 de laneiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986:
José da Silva Serrado Comes Marques de Sousa, escriturária
-dactilógrafa de l. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exér

Maria
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progressão a
cito/Quartel-General/Zona Militar da Madeira
escriturária-dactilágrafa principal do mesmo quadro e serviço,
desde 8 dc Setembro de 1985, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264—2. Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas cm 6 de Outubro de 1986:
Maria de Lurdes de Andrade Silva Durão, escriturária-dactilógrafa
de 1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Distrito de
progressão a escritu
Recrutamento e Mobilização de Lísboa
rária-dactilágrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde
12 de Agosto de 1980, data a partir da qual tem direito ao ven
cimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 264— 2. Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1986:
Maria da Natividade Lopes Ferreira, escriturária-dactilógrafa de
1.a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do
progressão a escriturária-dactilágrafa prin
Serviço de Finanças
cipal do mesmo quadro e serviço, desde 6 de Julho de 1980,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264—2. Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 22 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986:
Maria da Paz figueiredo Pedreira Basto, escriturária-dactilógrafa de
1 a classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Estado-Maior
progressão a escriturária-dactilógrafa principal do
do Exército
mesmo quadro e serviço, desde 30 de Setembro de 1983, data
—
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a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da
tabela de vencimentos.

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264— 2.’ Série, de 15 de Novembro de 19$6.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986:
Maria da Piedade Caldas Oliveira Sequeira Marcelino, escriturária
-dactilógrafa de 1.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exér
progressão a escriturária
cito/Centro Financeiro do Exército
-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 7 de
Setembro de 1980, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúbtica n.° 264—2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 4 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1986:
Natália Fernandes Matias das Neves, auxiliar de serviço de 2.a classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/2.° Tribunal Militar
Territorial de Lisboa
progressão a auxiliar de serviço de
1.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 31 de Dezembro
de 1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264—2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 20 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 10 d’e Outubro de 1986:
Olívia da Conceição Silva Canto feliciano, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prá
tica do Serviço de Material
progressão a auxiliar de serviço
de 1? classe do mesmo quadro e serviço, desde 25 de Junho
—
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de 1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264—2.’ Série,

de

15

de Novembro de

1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em $ de Outubro de 1986:
Teresa da Silva Góis, escriturária-dactilógrafa de 1 classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Região Militar
progressão a escriturária-dactilágrafa principal do
de Lisboa
mesmo quadro e serviço, desde 8 de Outubro de 1980, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela
de vencimentos.
.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

264—2.’

Série, de

15

de Novembro de

1986.)

Por despacho de 13 de Novembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986:
Inácia Joaquina Dias Coelho das Neves, escriturária-dactilógrafa de
1 classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Distrito de
progressão a escriturá
Recrutamento e Mobilização de Évora
ria-dactilógrafa principal do mesmo quadro e serviço, desde 4 de
Maio de 1983, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «N» da tabela de vencimentos.
.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 268— 2.’

Série, de

20

de Novembro

de 1986.)

Por despacho de 27 de Dezembro de 1985, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Outubro de 1986:
Álvaro Martins, motorista de pesados de 2. classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Batalhão do Serviço de Transportes
—progressão a motorista de pesados de l. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 8 de Setembro de 1982, data a partir da
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qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 274—2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 19 de Setembro de 1986:
Helena Maria de Lurdes de Lacerda Pereira Barreto e Faustino,
escriturária-dactilógrafa de 2? classe do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Regimento de Transmissões
progressão a escritu
rária-dactilógrafa de 1.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde
12 de Dezembro de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 275

—

2.’ Série, de 28

de Novembro de

1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
José António ferreira Pereira, chefe de copa do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Colégio Militar
transita a copeiro de
1.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «O» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 253

—

2.’

Série, de

3

de Novembro de

1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
Ricardo Marcelino, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do Exér
cito/Batalhão do Serviço Geral do Exército
transita a barbeiro
de l.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«O» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 253— 2.’ Série, de 3 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 23 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
Ana Maria de Sousa Abreu da fonseca Lomba, escriturária-dactiló
grafa do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de
transita a escriturária-dactilógrafa de
Engenharia de Lisboa
l.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «Q»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 253—2.’ Série, de 3 de Novembro de 1986.)

de
Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal
Contas em 30 de Setembro de 1986:
Carlos Luís Martins Rios, escriturário-dactilógrafo do Quadro do Pes
soal Civil do Exército/Direcção da Arma de Transmissões
.‘
transita a escriturário-dactilógrafo de 1 classe do mesmo qua
data a partir da qual
1979,
de
Julho
dro e serviço, desde 1 de
de vencimentos.
tabela
da
letra
«Q»
da
vencimento
ao
tem direito
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 253—2.’ Série, de 3 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Outubro de 1986:
2. classe
Ana Maria Garcia Saragoça Horta, auxiliar de serviço de
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Enge
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
nharia de Lisboa
e
do mesmo quadro serviço, desde 22 de Abril de 1981, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 253—2.’ Série, de 3 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Outubro de 1986:
António João Duarte Lourenço, auxiliar de serviço de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Cava-
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lana
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo qua
dro e serviço, desde 10 de Fevereiro de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «1» da tabela de venci
mentos.
—

(São devídos emolumentos.)
(Diário da República n.° 253— 2.’ Série, de 3 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Outubro de 1986:
Carlos Alberto Alves ferreira, auxiliar de serviço de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Engenharia
de Lisboa
transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe do mesmo
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «1» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 253—2.’ Série, de 3 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Setembro de 1986:
Júlia dos Santos frutuoso ferreira, auxiliar de serviço de 2? classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Artilharia
de Costa
transita a auxiliar de serviço de 2? classe do mesmo
quadro e serviço, desde 13 de Janeiro de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 253

—

2.’ Série, de 3 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Outubro de 1986:
Maria José de Oliveira Martins e Sousa, auxiliar de serviço de
2.’ classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento
de Artilharia de Lisboa
transita a auxiliar de serviço de
2.’ classe do mesmo quadro e serviço, desde 4 de Março de
—
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1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
1986.)
(Diário da República n.° 253— 2.’ Série, de 3 de Novembro de

Por despacho de 28 de fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Outubro de 1086:
2.a classe do
Maria do Rosário Pina Serrano, auxiliar de serviço de
Engenharia
de
imento
Exército/Reg
do
Civil
Quadro do Pessoal
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mes
de Lisboa
mo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 253 —2.’ Série, de 3 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Outubro de 1986:
Rosa ferreira Gomes, auxiliar de serviço de 2.a classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Regimento de Engenharia de Lisboa
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 253 —2.’ Série, de 3 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 2 de Outubro de 1986;
2.a classe
Rosa de Jesus Oliveira Santos Lopes, auxiliar de serviço de
de
Prática
ola
Exército/Esc
do
Civil
Pessoal
do
do Quadro
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
Transmissões
mesmo quadro e serviço, desde 20 de Maio de 1981, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 253—2.’ Série, de 3 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 21 de Maio de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1986:
José Marques de Almeida
transita da letra «Q» para a letra «L»,
pela categoria de operário especial para principal, desde 1 de
Julho de 1979 a 3 de Março de 1982, e da letra «L» para a
letra «J>, pela transição da categoria de contramestre a encarre
gado, desde 4 de Março de 1982 a 28 de Março de 1985, por
ter passado à situação de licença ilimitada em 29 de Março de
1985.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 255 —2.’ Série, de 5 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 21 de Maio de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1986:
Maria de Lurdes fidalgo Teixeira
transita da letra «Q» para a
letra «N», desde 14 de fevereiro de 1980, data em que com
pletou 5 anos de serviço na categoria de escriturária-dactilógrafa
de ;a classe, a 17 de Novembro de 1985, inclusive, data em
que passou à situação de licença ilimitada.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 255—2.’ Série, de 5 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 21 de Maio de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 3 de Outubro de 1986:
Ivette Maria José de Oliveira Alcaria Guerreiro
transita da letra
«Q» para a letra «N», desde 22 de Julho de 1983, data em que
completou 5 anos de serviço na categoria de escriturária-dacti
lógrafa de 1? classe, a 30 de Junho de 1985, inclusive, data
em que foi desligada do serviço.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.’ 255 —2.’ Série, de 5 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 26 de Março de 1986, visado pelo Tribunal de
Coatas em 9 de Outubro de 1986:
Zélia Teresa Melo Cunha Sousa, enfermeira de 2.’ classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional a.° 1
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transita a enfermeira grau 1 2.° escalão do mesmo quadro
e serviço, desde 5 de Maio de 1985, data a partir da qual tem
direito ao vencimento de letra «1» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)

—

(Diário da República

n.°

259— 2. Série, de 10 de Novembro de 1986.)

Tribunal de
Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo
Contas cm $ de Outubro de 1984:

Kiyoshi Kobayashi, professor de educação física da Academia Militar
transita da letra «1» para a letra «O», desde 1 de Janeiro de
1980.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da Repúbtica

n.°

260—2. Série, de 11 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1986:
Angélica Mourão de Matos, cozinheira do Quadro do Pessoal Civil
transita a
do Exército/Regimento de Infantaria de Viseu
1 de
desde
serviço,
e
quadro
cozinheira de 1? classe do mesmo
vencimento
ao
direito
tem
qual
da
partir
data
a
Julho de 1979,
da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

a.° 261 —2. Série, de 12 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 18 de Fevereiro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1986:
Manuel António Anjos Pires, operário de 2.a classe (electricidade) do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Artilharia
transita a operário de 2. classe na situação de suprade Costa
numerário, desde 10 de Novembro de 1981, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «P» da tabela de venci
mentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 261 —2. Série,

de 12 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 18 de fevereiro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1986:
Vasco António Martins Jorge, operário de 2. classe (serralheiro) do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Artilharia
de Costa
transita a operário de 2. classe na situação de supranumerário, desde 2 de Dezembro de 1981, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «P» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da Repáblica n.° 261—2.’ Série, de 12 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1986:
Maria da G]ória Melo Cardoso, vigilante de 2. classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/ Instituto de Odivelas
transita a vigi
lante de 1.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «O» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 261 —2.’ Série, de 12 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 20 de Junho de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986:
Maria Otelinda Santo Antoninho Fernandes Lopes
transita da
letra «S» para a letra «Q», por ter mais de cinco anos de ser
viço na categoria de escriturária-dactilógrafa, de 1 de Julho de
1979 a II de Maio de 1982, e da letra «O» para a letra «N»,
desde 12 de Maio de 1982, data em que passou a ter direito à
categoria de escriturária-dactilógrafa principal, a 25 de Novem
bro de 1982, por em 26 de Novembro de 1982 ter tomado posse
da categoria de terceiro-oficial.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 264— 2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 20 de Junho de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1936:
Arminda Maria Agostinho Teixeiró
transita da letra «S» para a
letra «O», por ter mais de cinco anos de serviço na categoria de
—

4. Série
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escriturúria-dactilógrafa, de 1 de Julho de 1979 a 31 de Dezem
bro de 1981, e da letra «Q» para a letra «N», desde 1 de Janeiro
de 1982, data em que passou a ter direito à categoria de escri
turária-dactilógrafa principal, a 4 de Janeiro de 1984, inclusive,
por em 5 de Janeiro de 1984 ter tomado posse da categoria de
terceiro-oficial codificador.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264—2. Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 20 de Junho de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas cm 8 de Outubro de 1986:
transita da letra «S»
Maria Augusta Henriques das Neves Martins
para a letra «Q», desde 1 de Julho de 1979 a 31 de Agosto de
1981, e da letra «O» para a letra «N», desde 1 de Setembro de
1981, data em que passou a ter direito à categoria de escritu
ríria-dacti1ógrafa principal, até 24 de Agosto de 1983, por em
25 de Agosto de 1983 ter tomado posse da categoria de terceiro
-ofical codificador.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264—2. Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 20 de Junho de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986:
transita da
Maria de Lurdes Esteves Toscano Faustino da Silva
letra «S» para a letra «O», por ter mais de cinco anos de service na categoria de escriturúria-dactilógrafa, de 1 de Julho de
1979 a 14 de Março de 1982, e da letra «O» para a letra «N»,
desde 15 de Março de 1982, data em que passou a ter direito
à categoria de escriturária-dactilógrafa principal, a 24 de Agosto
de 1983, por em 25 de Agosto de 1983 ter tomado posse da
categoria de terceiro-oficial.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 264—2.

Série, de

15

de Novembro de

1986.)

Por despacho de 20 de Junho de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986:
transita da letra «S» para
Maria Leonor Nunes Pereira Lambelho
anos
de serviço na categoria
cinco
mais
de
ter
por
a letra «O»,
—
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de escriturária-dactilógrafa, de 1 de Julho de 1979 a 30 de No
vembro de 1982, e da letra «Q» para a letra «N», de 1 de De
zembro de 1982, data em que passou a ter direito à categoria
de escriturúria-dactilágrafa principal, a 24 de Agosto de 1983,
por em 25 de Agosto de 1983 ter tomado posse da categoria de
terceiro-oficial codificador.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 264— 2. Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 20 de Junho de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986:
Adélia dos Reis Rodrigues Dinis
transita da letra «U» para a
letra «T», por ter mais de cinco anos de serviço na categoria de
auxiliar de serviço, de 1 de Julho de 1979 a 30 de Setembro
de 1981, e da letra «5» para a letra «O», desde 1 de Outubro
de 1981, data em que tomou posse de fiel de depósito, a 15 de
Abril de 1984, por em 16 dc Abril de 1984 ter tomado posse na
categoria de terceiro-oficial codificador.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.° 264— 2. Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 20 de Junho de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1926:
Manuel Rosa Bento
transita da letra «T» para a letra «5», desde
17 de Novembro de 1985, data em que completou 5 anos de
serviço na categoria de auxiliar de serviço, a 27 de Dezembro
de 1985, por em 28 de Dezembro de 1985 ter tomado posse da
categoria de fiel de 2.a classe.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264—2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 20 de Junho de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986:
Maria da Ressurreição Marques Afonso
transita da letra «T» para
a letra «S», por ter mais de 5 anos de serviço na categoria de
—
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auxiliar de serviço de 1 de Julho de 1979 até 15 de Junho de
1984, data em que foi desligada do serviço.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 264— 2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)

de
Por despacho de 20 de Junho de 1986, visado pelo Tribunal
1986:
de
Outubro
Contas em 8 de
transita da letra «U» para a
Óscar Gonçalo Rodrigues Madeira
anos de serviço na categoria
cinco
de
mais
letra «T», por ter
de auxiliar de serviço de 1 de Julho de 1979 a 21 de Novembro
de 1981, e da letra «T» para a letra «S», de 22 de Novembro
de 1981, data em que completou 5 anos de serviço, na categoria
de auxiliar de serviço, a 14 de Março de 1982, por em 15 de
Março de 1982 ter tomado posse da categoria de operador de
cinema de 2. classe.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 264— 2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 20 de Junho de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986:
transita da letra «U» para a letra «S*,
Filomena Marques Freire
desde 1 de Julho de 1979, por ter mais de cinco anos de serviço
na categoria de auxiliar de serviço a 29 de Dezembro de 1983,
data em que foi publicado o abono da pensão transitória.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 264—2.’ Série, de 15 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
transita da letra «J» para a letra «1»,
Rui Manuel Pesca Quitério
de 1 de Julho de 1979 a 1 de Março de 1982, data em que foi
desligado do serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 268—2.’ Série, de 20 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
António Maria Rosa Duarte
transita a letra «M» para a letra «L»,
de 1 dc Julho de 1979 a 9 de Otitubro de 1979, data em que
foi exonerado de desenhador de 1.a classe, e da letra «L> para
a letra «J», de 10 de Outubro de 1979, data em que tomou
posse de desenhador chefe, a 6 de Novembro de 1983, data
em que passou à situação de aposentação.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário

da República n.’ 268—2.’ Série, de 20 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
transita da letra «M» para
Guilherme Ludgero Rodrigues Gornes
a letra «L», de 1 de Julho de 1979 a 21 de Outubro de 1979,
data em que foi exonerado de desenhador de 1? classe, e da
letra «L» para a letra «J», de 22 de Outubro de 1979, data da
posse como desenhador chefe, a 25 de Junho de 1982, data em
passou à situação de aposentação.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 268—2.’ Série, de 20 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
José Manuel Rodrigues Lourenço Dias
transita da letra «O» para
a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 20 de Dezembro de 1979,
data em que foi exonerado de desenhador de 2 a classe e da
letra «M» para a letra «L», de 21 de Dezembro de 1979, data
em que tomou posse como desenhador de 1? classe, a 9 de No
vembro de 1980, data em que passou à situação de licença ili
mitada.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 268— 2. Série, de 20 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 19 dc Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro dc 1986:
Amílcar Manuel freire dos Santos

—

transita da letra «P» para a

letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 31 de Outubro de 1979,
data em que passou à situação de desligado do serviço.

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 268— 2.’ Série, de 20 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
transita da letra «O» para
Ana Maria Ferreira Figueiredo Simão
a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 24 de Março de 1980,
data em passou à situação de desligada do serviço.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República a.’ 268—2.’ Série, de 20 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
transita da letra «P» para a letra
An4ré Salvador Martíns Estrela
«M», de 1 de Julho de 1979 a 21 de fevereiro de 1982, data em
que foi exonerado de identificador de 2.a classe para tomar
posse na actual categoria.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 26$— 2.’ Série, de 20 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de

Contas em 6 de Outubro de 1986:
transita da letra «O» para
Carlos Alberto da Conceição e Silva
a letra <M>, de 1 de Julho de 1979 a 3 de Fevereiro de 1983,
data em que passou à situação de licença ilimitada.
(São devidos emolumentos.)
—

-

-

(Diário da República a.’ 26$— 2.’ Série, de 20 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Graça Maria Alves figueiredo Henriques
transita da letra «Q»
para a letra «M>, de 1 de Julho de 1979 a 1 de fevereiro de
1980, data em que passou à situação de desligada do serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 268—2.’ Série, de 20 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Ilda Esperança Correia
transita da letra «N» para a letra «M»,
de 1 de Julho de 1979 a 1 de Janeiro de 1982, data em que
passou à situação de licença ilimitada.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 26$— 2.’ Série, de 20 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
José António Bicho Salvador
tarnsita da letra «N» para a letra
«M», de 1 de Julho de 1979 a 1 de Outubro de 1983, data em
que foi desligado do serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 268— 2.’ Série, de 20 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Lígia Maria Machado Felício Franco
transita da letra «O» para
a letra «M», de 22 de Abril de 1981 a 23 de Junho de 1982,
data em que passou à situação de desligada do serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 26$— 2.’ Série, de 20 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
transita da letra «N> para a letra
Luís Pedro Toscano de Meio
«M», de 1 de Julho de 1979 a 30 de Novembro de 1979, data
em que foi exonerado de conservador-preparador de laboratório
de 2. classe, para tomar posse na actual categoria.
—

(São devidos emolumentos.)
bro de 1986.)
(Diário da República n.° 26$— 2.’ Série, de 20 de Novem

pelo Tribunal de
Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado
1986:
de
Contas em 6 de Outubro
«O» para a
Manuel Augusto Almeida da Silva—transita da letra
1983, data
de
Abril
de
4
a
1979
letra «M», de 1 de Julho de
da.
ilimita
licença
de
o
situaçã
à
em que passou
(São devidos emolumentos.)
bro de 1986.)
(Diário da República a.’ 268—2.’ Série, de 20 de Novem

al de
Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribun
1986:
ro
de
Outub
de
6
em
Contas
transita da letra «Q» para a letra
Maria Adelaide da Mota Viana
a 1 de Agosto de 1980, data em
1980
de
Março
de
«M», de 27
que passou à situação de desligada do serviço.
(São devidos emolumentos.)
—

bro de 1986.)
(Diário da República a.’ 268— 2.’ Série, de 20 de Novem

al de
Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribun
Contas em 6 de Outubro de 1986:
transita da letra «O» para a letra
Maria Amália Patrício Lourenço
«M», de 2 de Abril de 1981 a 23 de Junho de 1983, data em
que passou à situação de desligada do serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 268—2.’ Série, de 20 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Maria Celeste fernandes Machado
transita da letra «O» para a
letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 23 de Junho de 1983, data
em que passou à situação de desligada do serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 268— 2. Série, de 20 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Maria Isabel dos Reis Sebastião
transita da letra «5» para a letra
«N», por ter mais de 10 anos de serviço na categoria de vigi
lante de 1 de Julho de 1979 a 28 de Junho de 1981, data em
que foi exonerada de vigilante para tomar posse na actual cate
goria.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.’ 268—2.’ Série, de 20 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Maria Julieta Pereira Cardoso de Aguiar
transita da letra «R» para
a letra «P», de 1 de Julho de 1979 a 30 de Setembro de 1981,
da.a em que foi exonerada de encarregada de serviço de ;•a classe
para tomar posse na actual categoria.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 268—2.’ Série, de 20 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Maria Cristina Vieira Robalo fonseca Veâncio — transita da letra
«5» para a letra «Q», por ter mais de 5 anos de serviço na
categoria de escriturária-dactilógrafa, de 1 de Julho de 1979 a
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4 de Junho de 1981, data em que foi exonerada para tomar
posse na actual categoria.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 268— 2.’ Série, de 20 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro dc 1986:
transita da letra «O»
Maria de Lourdes de Albuquerque Nunes
a 14 de Julho de
1980
de
Março
27
de
de
eM»,
letra
a
para
1983, data em que passou à situação de desligada do serviço.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 268— 2.’ Série, de 20 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
transita da letra «S» para a
Maria Helena Guerreiro Mestre Avó
letra «O», por ter mais de 5 anos de serviço na categoria de
escriturária-dactilógrafa de 1 de Julho de 1979 a 25 de fevereiro
de 1981, data em que foi exonerada para tomar posse na actual
categoria.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 268—2.’ Série, de 20 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1986:
Delfina Maria Ávila de Sousa, auxiliar de serviço de 2.’ classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria
transita a auxiliar de serviço de
de Angra do Heroísmo
e serviço, desde 12 de Março de
quadro
2. classe do mesmo
1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 268— 2.’ Série, de 20 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
José Neves da Silva
transita da letra «U» para a letra «T», por
ter menos de 5 anos de serviço na categoria de auxiliar de ser
viço, de 1 de Julho de 1979 a 8 de Março de 1981, data em que
foi exonerado para tomar posse na actual categoria.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 268— 2.’ Série, de 20 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 9 de Outubro de 1986:
Maria Angelina ferreira Martins, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Quartel-General/Zona
Militar dos Açores
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 268—2.’ Série, de 20 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Rui Manuel Ramos Martins
transita da letra «U» para a letra «T»,
de 1 de Julho de 1979 a 17 de Dezembro de 1979, data em que
foi exonerado de auxiliar de serviço para tomar posse na cate
goria de desenhador de 2. classe.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 268—2.’ Série, de 20 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986:
Afonso da Silva Machado, contramestre (construção civil) do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Infantaria
transita a encarregado geral, na situação de supranumerário,
—
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qual tem
desde 16 de Novembro de 1981, data a partir da
entos.
vencim
de
tabela
da
«1»
letra
da
direito ao vencimento
(São devidos emolumentos.)
de 1986.)
(Diário da República n.’ 272—2.’ Série, de 25 de Novembro

Tribunal de
Por despacho de 28 de Fevereiro de 1986, visado pelo
1986:
de
ro
Outub
Contas em 7 de
Pessoal
Alcides Baptista Seixas, mestre (encadernação) do Quadro do
encar
a
a
transit
to
Exérci
ior
do
do-Ma
Civil do Exército/Esta
de
Julho
de
1
desde
,
serviço
e
quadro
mesmo
do
-geral
regado
letra
da
ento
vencim
ao
1979, data a partir da qual tem direito
«1» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

de 1986.)
(Diário da Rept2blica n.’ 272—2.’ Série, de 25 de Novembro

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1926:
Pessoal
Antero da Silva Furtado, mestre de gravura do Quadro do
a
encar
a
transit
to
Civil do Exército/Estado-Maior do Exérci
—

regado-geral na situação de supranumerário, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «1» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 272—2.’ Série, de 25 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986:
António Piçarra, mestre (carpintaria) do Quadro do Pessoal Civil do

transita a encarregado-geral do mes
Exército/Colégio Militar
mo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «1» da tabela de venci
mentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 272— 2.’ Série, de 25 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribun
al de
Contas em 8 de Outubro de 1986:
Carlos Alberto Correia de Lima, mestre do Quadro do Pessoa
l Civil
do Exército/Estado-Maior do Exército
transita a encarregado-geral na situação de supranumerário, desde 1 de Julho
de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«1» da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 272—2.’ Série, de 25 de Novem
bro de 1986.)

Por despacho de 21 de Maio de 1986, visado pelo Tribun
al de
Contas em $ de Outubro de 1986:
Maria de Fátima Conceição Alvarinho Passos, técnica
auxiliar de
2.aclasse do Quadro do Pessoal Civil do
Exército/Hospital Mili
tar de Doenças Infecto-Contagiosas
transita a técnica auxiliar
de 1.a classe desde 26 de Julho de 1984, data a partir
da qual
tem direito ao vencimento da letra «1» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 272—2.’ Série, de 25 de
Novembro de 1986.)

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado
pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1986:

José Maria Moreira Vieira, chefe de cozinha, do
Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Colégio Militar transita a conzin
heiro chefe
do mesmo quadro e serviço, desde 15 de Abril
de 1980, data
a partir da qual tem direito ao vencim
ento da letra «L» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 272—2.’ Série, de 25
de Novembro de 1986.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1986,
visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1986:
Emília Cerdeira Marques Grancho, chefe
de mesa do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
transita a chefe de
—
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mesa, do mesmo quadro e serviço, desde 26 de Novembro de
1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra
«N» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 272—2.’ Série, de 25 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 7 de Outubro de 1986:
Maria Júlia Lúzio, chefe de mesa do Qúadro do Pessoal• Civil do
Exército/Colégio Multar
transita a chefe de mesa do mesmo
quadro e serviço, desde 26 de Novembro de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «N» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 272— 2.’ Série, de 25 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986:
Teresa de Jesus Oliveira Queiroga Chaves, vigilante de 2.a classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Instituto de Odivelas
transita a vigilante de 1 •a classe do mesmo quadro e serviço,
desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito ao
vencimento da letra «Q» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.’ 272—2.’ Série, de 25 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 23 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986:
Fernando Amaral Albuquerque, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Regimento de Infantaria de Viseu
transita a
barbeiro de 3.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 2 de
Fevereiro de 1981, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «R» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.’ 272—2.’ Série, de 25 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 23 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 8 de Outubro de 1986:
Paulo Pedro Monteiro Ramos, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil
do Exército/Regimento de Infantaria de Viseu
transita a bar
beiro de 3.a classe do mesmo quadro e serviço, desde 6 de Ja
neiro de 1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «R» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 272— 2.’ Série, de 25 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Outubro de 1986:
José Manuel Marmelo Miranda, mestre de 1 a (mecânico-auto
cate
goria a extinguir) do Quadro do Pessoal Civil do Exército!
/ Colégio Militar transita a mestre de 1 ,a classe do mesmo qua
dro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

—

(Diário da República n.° 273—2.’ Série, de 26 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Outubro de 1986:
Leonor da Conceição Barroso Fernandes dos Santos, escriturária
-dactil6grafa do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção
do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
transita a
escriturária-dactilógraf a de 1? classe do mesmo quadro e ser
viço, desde 1 de Julho de 1987, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «Q» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 273—2.’ Série, de 26 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Outubro de 1986:
Beatriz de Jesus Ribeiro CaJé, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de Doen
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transita a auxiliar de serviço de
ças Infecto-Contagiosas
2. classe do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979,
data a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T»
da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 273— 2. Série, de 26 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Outubro de 1986:
Cidália de Almeida Figueiral, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
de Viseu
quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da
qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 273— 2. Série, de 26 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Outubro de 1986:
Generaosa Alves Parga, auxiliar de serviço de 2. classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de Doenças Infectotransita a auxiliar de serviço de 2. classe do
-Contagiosas
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 273— 2. Série, de 26 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Outubro de 1986:
Luísa Stélia Batista Leite, auxiliar de serviço de 2.a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar de Doenças Infectotransita a auxiliar de serviço de 2. classe do
-Contagiosas
—
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mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 273— 2.’ Série, de 26 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Outubro de 1986:
Maria Alexandrina dos Santos Ribeiro, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia
Militar
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 6 de Agosto de 1982, dala a partir da
qual tem direito ao Vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
—

.

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 273— 2.’ Série, de 26 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevõreiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Outubro de 1986:
Maria Estrela Ribeiro, auxiliar de serviço de 2.’ classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria de Viseu
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 273

—

2.’ Série, de 26 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 24 de Abril de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 23 de Outubro de 1986:
Maria Isabel Barbosa Nobre, enfermeira de 3.’ classe do Quadro do
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Principal
transita
a enfermeira grau 1 1.0 escalão do mesmo quadro e serviço,
desde 6 de Dezembro de 1985, data a partir da qual tem direito
ao vencimento da letra «1» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

-

(Diário da República a.° 274— 2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 2$ de fevereiro de’ 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro dê 1986:
Laurentino Oliveira Pinto Rubim, operário especial (mecânico de
caldeiras) do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Direcção do
transita a ope
Serviço de Fortificações e Obras do Exército
1 de Julho
dêsde
serviço,
e
quadro
mesmo
do
rário principal
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 274— 2.* Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 1986:
Maria Alice de Moura Ferreira Freire e Madureira, segundo-oficial
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infan
taria do Porto— transita, a segundo-oficial do, mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «L» da tabela de vencímentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n. 274— 2. Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 28 dê Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 1986:
Maria Cristina de Canaes e Mariz Ferreira da Silva, segundo-oficial
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria
transita a segundo-oficial do mesmo quadro e ser
dó• Porto
de Julho de 1979, data a partir da qual tem direito
1
desde
viço,
ao vencimento da letra «L» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)

-

(Diário da República n.° 274—2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 2$ de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 1986:
Maria Helena Sousa Serdoura, segundo-oficial do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Regimento de Infantaria do Porto — transita
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a segundo-oficial do mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho
de 1979, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «L» da tabela de Vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 274—2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Ana Cristina Lancher de Paiva das Neves Félix Alves, terceiro-oficial
transita da letra «Q» para a letra «M», de 1 de Julho de
1979 a 1 de Setembro de 1979, data em que passou à situação
de licença ilimitada.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 274—2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
transita da letra «O»
Ana de Jesus Silva Amorim, terceiro-oficial
para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 5 de Novembro de
1983, data em que foi desligada do serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 274—2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Angélica Maria Grilo Prim, ex-terceiro-oficial
transita da letra «O»
para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 12 de Outubro de
1980, data em que faleceu.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 274—2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
transita da letra «O» para
António Luís Guedes, terceiro-oficial
a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 29 de Outubro de 1983,
data em passou à situação de licença ilimitada.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 274— 2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
tran
António Manuel Monforte Caleiros da Cunha, terceiro-oficial
sita da letra «O» para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 15
de fevereiro de 1980, data em que passou à situação de desli
gado do serviço.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.’ 274— 2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Isaura de Jesus Batista Gaspar Moreira Paixão, ex-terceiro-oficial
transita da letra «O» para a letra «M», de 15 de Maio de
1981 a 15 de Julho de 1983, data em que foi desligada do ser
viço.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n. 274— 2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
transita da letra
João António Paraíso Bencatel, ex-terceiro-oficial
«O» para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 27 de Agosto
de 1980, data em que foi desligado do serviço.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 274—2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 19 de Agosto de 1926, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
João Luís das Candeias Vitorino Sabino, terceiro-oficial
transita
da letra «O» para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 30 de
Novembro de 1981 data em que passou à situação de licença
ilimitada.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 274— 2. Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de

Contas em 6 de Outubro de 1986:

José António Barata Padre Eterno, terceiro-oficial transita da letra
«O» para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 30 de Outubro
de 1981, data em que passou à situação de licença ilimitada.
(São devidos emolumentos.)
—

(flidrio da República a.° 274— 2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de

Contas em 6 de Outubro de 1986:

Jósé Manuel Sezões de Almeida Porto, ex-terceiro-ofiáial tránsita
da letra «O» para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 10 de
Maio de 1982, data em que foi desligado do serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 274—2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Lina Inês de Gouveia Marques dos Santos, terceiro-oficial
transita
da letra «O» para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 20 de
Fevereiro de 1980, data em que passou à situação de licença
ilimitada.
—

(Diário da República n.’ 274—2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)
(Diário da República n° 274— 2.’ 5rie, de 27 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 dc Outubro de 1986:
transita da
Luís Filipe de Andrade e Sá Machado, terceiro-oficial
a 22 de
1979
de
Julho
letra «O» para a letra «M», de 1 de
licença
de
situação
à
passou
que
em
data
Novembro de 1980,
ilimitada.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.’ 274—2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
transita da
Luís Filipe Cruz da Cunha Pereira, terceiro-oficial
letra «O» para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 29 de
Dezembro de 1980, data em que passou à situação de licença
ilimitada.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 274—2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
tran
Luisa Maria Rosa Couto e Brito de Almeida, terceiro-oficial
sita da letra «O» para a letra «M», de 1 de Julho de de 1979
a 2 de Maio de 1981, data em que passou à situação de licença
ilimitada.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 274—2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
transita da
Manuel Francisco Diniz de Carvalho, terceiro-oficial
letra «O» para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 15 de fe
—
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vereiro de 1980, data em que passou à situação de licença ili
mitada.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.°

274—2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Manuel Messias Paula Monteiro, ex..terceiro-oficial
transita da
letra «O» para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 20 de Abríl
de 1981, data em que foi desligado do serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 274— 2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:

Manuel Matos Antão, ex-terceiro-oficial
transita da letra «O» para
a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 17 de Janeiro de 1980, data
em que foi desligado do serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 274—2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Maria Albertina dos Santos Silva, ex-terceiro-oficial transita da letra
«O» para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 26 de Novembro
de 1981, data em que foi desligada do serviço.

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 274—2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:

Maria Anténia Estriga Chibeles, ex-terceiro-oficial
transita da letra
«S» para a letra «O», por ter mais de 5 anos de serviço na cate—
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goria de escriturária-dactilógraf a, de 1 de Julho de 1979 a 12
de Fevereiro de 1981, data em que foi exonerada de escritu
ria-dactilógrafa, e da letra «Q» para a letra «M», de 13 de fe
vereiro de 1981, data em tomou posse de terceiro-oficial, a 9
de Maio de 1982 data em que passou à situação de desligada
do serviço.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 274— 2. Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Maria José Andrade Matos Serrano, ex-terceiro-oficial transita da
letra «O» para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 1 de Outu
bro de 1979, data em que foi desligada do serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúbtica n.° 274— 2. Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Maria Manuela Nunes Martins Pestana Pires, ex-terceiro-oficial tran
sita da letra «O» para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a
6 de Maio de 1983, data em que foi desligada do serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 274— 2. Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de

Contas em 6 de Outubro de 1986:
Maria Otflia de Campos Ribeiro, ex-terceiro-oficial transita da
letra «O» para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 20 de
Maio de 1982, data em que foi desligada do serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 274— 2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Maria Paula Moreira Sá Fernandes, ex-terceiro-oficial
transita da
da letra «Q» para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 1 de
Outubro de 1982, data em que foi desligada do serviço.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 274— 2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Maximiano de Jesus Andrade, ex-terceiro-oficial
transita da letra
«Q» para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 30 de Março
de 1981, data em que foi desligado do serviço.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 274— 2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Olga Fernanda de Amorim Claro Tavares Miranda, ex-terceiro-oficial
transita da letra «Q» para a letra «M», de 1 de Julho de
1979 a 6 de Junho de 1983, data em que foi desligada do ser
viço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 274—2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986,)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Ulisses Amaral Melo Gambóia, ex-terceiro-oficial transita da letra
«O» para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 1 de Setembro
de 1981, data em que foi desligado do serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 274—2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Isabel Maria Costa Antunes Marques Piçarra, terceiro-ofocial tran
sita da letra «S» para a letra <cN», por ter menos de 5 anos de
serviço na categoria de escriturária-dactilógrafa, de 1 de Julho
de 1979 a 7 de Setembro de 1982, data em que foi exonerada
para tomar posse na actual categoria.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 274—2. Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
transita
Maria de Lurdes Martins Ferreira Matias, terceiro-oficial
da letra «5» para a letra «O», por ter mais de cinco anos de
serviço na categoria de escriturária-dactilógrafa, de 1 de Julho
de 1979 a 12 de fevereiro de 1981, e da letra «Q» para
a letra «N», de 13 de fevereiro de 1981, data em que completou
10 anos de serviço na categoria, a 30 de Março de 1982, data
em que foi exonerada para tomar posse na actual categoria.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 274—2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 28 de Junho de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Ouaibro de 1986:
Maria Margarida da Cruz Fernandes Marques, cozinheira do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria de Vila
Real
classe do mesmo quadro e
transita a cozinheira de
serviço, desde 13 de Agosto de 1981, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «N» da tabela de vencimentos.
.

—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 274—2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:

Maria Virgínia Pimenta Veloso, terceiro-oficial por ter mais de
tran
5 anos de serviço na categoria de escriturária-dactilógrafa
—
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sita da letra «5» para a letra «O», de 1 de Julho de 1979 a 13
de Dezembro dc 1981, e da letra «O» para a letra «N», desde
14 de Dezembro de 1981, data em que completou 10 anos de
serviço a 28 de Outubro de 1982, data em que foi exonerada
para tomar posse na actual categoria.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 274— 2. Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Rosalina Maria dos Santos, terceiro-oficial por ter mais de 5 anos
de serviço na categoria de escriturária-dactilógrafa transita da
letra «S» para a letra «O», de 1 de Julho de 1979 a 23 de
Setembro de 1980, e da letra «Q» para a letra «N», desde 24
de Setembro de 1980, data em que completou 10 anos serviço,
a 5 de Agosto de 1982, data em que foi exonerada para tomar
posse na actual categoria.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.° 274— 2. Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 21 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 1986:
Sebastião Augusto Macedo, cozinheiro do Quadro do Pessoal Civil
transita a
do Exército/Regimento de Infantaria de Vila Real
cozinheiro de 1 •a classe do mesmo quadro e serviço, desde 23
de Julho de 1980, data a partir da qual tem direito ao venci
mento da letra «N» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 274— 2. Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
transita da
Luísa Maria Ribeiro Barrios Modesto, terceiro-oficial
letra «S» para a letra «O», por ter mais de 5 anos anos de ser
viço na categoria de escriturária-dactilógrafa, de 1 de Julho de
—
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1979 a 15 de Abril de 1982, data em que foi exonerada para
tomar posse na actual categoria.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 274— 2. Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Ouubro de 1986:
Maria Júlia Gomes Nogueira de Oliveira, escriturária-dactilógrafa do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de •aEngenharia
classe do
transita a escriturária-dactilógrafa de
de Espinho
data a
1979,
de
Julho
de
1
desde
mesmo quadro e serviço,
tabela
da
letra
da
«Q»
ao
vencimento
tem
direito
qual
da
partir
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 274— 2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 23 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Outubro de 1986:
Jorge Lopes Guerra, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do Exér
transita a barbeiro
cito/Regimento de Infantaria de Vila Real
de 3? classe do mesmo quadro e serviço, desde 16 de Março
de 1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento da
letra «R» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 274— 2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 28 de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Outubro de 1986:
José Alberto Gouveia Reis, barbeiro do Quadro do Pessoal Civil do
transita a bar
Exército/Regimento de Infantaria de Vila Real
1 de Julho
desde
3.
serviço,
e
quadro
mesmo
classe do
beiro de
da
ao
vencimento
direito
tem
qual
da
partir
a
data
de 1979,
letra «R» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 274—2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 23 de Setembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 1986:
Vítor Manuel Maia Alves Davim, barbeiro do Quadro do Pessoal
Civil do Exército/Escola Prática de Transportes
transita a
barbeiro de 3. classe do mesmo quadro e serviço, desde 19 de
Janeiro de 1981, data a partir da qual tem direito ao vencimento
da letra «R» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 274—2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 2$ de Outubro de 1986:
Ermelinda da Glória Vicente, auxiliar de serviço de 2.’ classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática de Engenha
ria
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo qua
dro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual
tem direito ao vencimento da letra «5» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 274—2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 1986:
Susana do Carmo Mendes, auxiliar de serviço de 1 a classe do Quadro
do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria de Viseu
transita a auxiliar de serviço de 1 a classe do mesmo quadro
e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «S» da tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 274—2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Outubro de 1986:
António Manuel Pessa Cardoso, auxiliar de serviço de 2.’ classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática do Serviço
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transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe do
de Transportes
mesmo quadro e serviço, desde 26 de Março de 1981, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 274—2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro dc 1986:
Bartolomeu Ferreira Gonçalves, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
de Vila Real
mesmo quadro e serviço, desde 1 de Julho de 1979, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 274—2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 1986:
Carmina Barbosa Monteiro Teixeira, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infan
transita a auxiliar de serviço de 2.’ classe
taria de Vila Real
do mesmo quadro e serviço, desde 5 de Março de 1981, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.’ 274—2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 28 de Fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Ou.ubro de 1986:
Florinda Amélia Pinheiro, auxiliar de serviço de 2. classe do Qua
dro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Artilharia de
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
Costa
quadro e serviço, desde 8 de Novembro de 1982, data a partir da
—

726

ORDEM DO EXËRCITO N.° 12

4.’

Séríe

qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de ven
cimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 274— 2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 2$ de fevereiro de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Outubro de 1986:
José Adelino Vieira da Costa, auxiliar de serviço de 2. classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria
transita a auxiliar de serviço de 2. classe do
de Vila Real
mesmo quadro e serviço, desde 15 de Maio de 1981, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.’ 274— 2.’ Série, de 27 de Novembro de 19$6.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 1986:
Ltícia Pitrez dos Santos Pereira Faria, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infan
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe
taria de Vila Real
do mesmo quadro e serviço, desde 3 de Junho de 1982, data a
partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T> da tabela
de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.’ 274— 2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 1986:
Maria da Conceição Batista Carvalho, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infan
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
taria de Vila Real
do mesmo quadro e serviço, desde 3 de Junho de 1982, data
—
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a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da
tabela de vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 2742.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas em 31 de Outubro de 1986:
Maria de Fátima Queirós Costa, auxiliar de serviço de 2.’ classe do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Regimento de Infantaria
transita a auxiliar de serviço de 2.a classe do
de Vila Real
mesmo quadro e serviço, desde 28 de Agosto de 1981, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 274— 2. Série, de 27

de Novembro de

1986.)

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Outubro de 1936:
Maria de Lourdes Santos Viseu, auxiliar de serviço de 2. classe do
tran
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia Militar
sita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo quadro e ser
viço, desde 1 de Setembro de 1982, data a partir da qual tem
direito ao vencimento da letra «T» da tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 274— 2. Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 25 de Junho de 1984, visado pelo Tribunal de
Contas em 30 de Outubro de 1986:
Maria Teresa dos Santos Romão Oliveira, auxiliar de serviço de
2. classe do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Academia
Multar—transita a auxiliar de serviço de 2. classe do mesmo
quadro e serviço, desde 24 de Setembro de 1982, data a partir
da qual tem direito ao vencimento da letra «T» da tabela de
vencimentos.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.’ 274— 2. Série, de 27 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 4 de Novembro de 1983, visado pelo Tribunal de
Contas cm 31 de Outubro de 1986:
Rosa Maria Lourenço Gonçalves, auxiliar de serviço de 2. classe
do Quadro do Pessoal Civil do Exército/Escola Prática do Ser
transita a auxiliar de serviço de 2. classe
viço de Transportes
do mesmo quadro e serviço, desde 22 de Maio de 1981, data
a partir da qual tem direito ao vencimento da letra «T> da
tabela de vencimentos.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 274—2.’ Série, de 27 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:

Cecília Lisboa Matias
transita da letra «Q» para a letra «M», de
1 de Julho de 1979 a 24 de Agosto de 1983, data em que foi
exonerada de terceiro-oficial, para tomar posse na nova cate
goria.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 275—2.’ Série, de 28 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas cm 6 de Outubro de 1986:

Celina Maria Duarte Fonseca Rodrigues Bastos, ex-terceiro-oficial
transita da letra «Q» para a letra «M», de 1 de Julho de 1979
a 1 de Janeiro de 1980, data em que foi desligada do serviço.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 275 —2.’ Série, de 28 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Cesário Rosa de Oliveira Orpão, ex-terceiro-oficial
transita da letra
«Q» para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 1 de Abril de
1981, data em que passou à situação de licença ilimitada.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n° 275—2.’ Série, de 2$ de Novembro de 1986.)

4. Série
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Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro dc 1986:
transita da letra «O»
David Oliveira Mourão, ex-terceiro-oficial
para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 11 de Novembro de
1982, data do seu falecimento.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República o.° 275

—

2. Série, de 2$ de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
transita
Deolinda Maria da Cunha Tomás Ezaguy, terceiro-oficial
da letra «O» para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 1 de
Outubro de 1982, data em que passou à situação de licença
ilimitada.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 275

—

2. Série, de 28 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
tran
Domitília Lopes de Oliveira Saraiva Rocha, ex-terceiro-oficial
sita da letra «O» para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 7
de Abril de 1981, data em que foi desligada do serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 275— 2. Série, de 28 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
transita da letra «O»
Elisa Maria Franco Soares, terceiro-oficial
para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 23 de Outubro de
1981, data em que passou à situação de licença ilimitada.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 275

—

2. Série, de 28 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Evangelina Maria da Cunha Barbosa, ex-terceiro-oficial
transita da
letra «O» para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 30 de
Julho de 1983, data em que faleceu.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 275— 2.’ Série, de 28 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 dc Outubro de 1986:

Fernando Pereira Cavaco, ex-terceiro-oficial transita da letra «O»
para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 6 de Dezembro de
1979, data em que foi desligado do serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 275—2.’ Série, de 28 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
transita da letra
Fernando Trindade Brito da Silva, terceiro-oficial
«O» para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 17 de Novembro
de 1981, data em que passou à situação de licença ilimitada.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 275— 2.’ Série, de 28 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Maria do Carmo Costa da Silva Carvalho Sá da Costa, ex-terceiro
-oficial
transita da letra «O» para a letra «M», de 1 de Julho
de 1979 a 18 de Maio de 1982, data em que foi desligada do
serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 275— 2.’ Série, de 28 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
transita
Maria Cecília Almeida Saraiva Sá Osório, terceiro-oficial
da letra «S» para a letra «Q», por ter mais de 5 anos de serviço
na categoria de escriturária-dactilógrafa, de 1 de Julho de 1979
a 6 de Outubro de 1980, e da letra «Q» para a letra «M», de
7 de Outubro de 1980, data em que completou 10 anos de ser
viço, a 5 de Agosto de 1982, data em que foi exonerada para
tomar posse na actual categoria.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 275

—

2. Série, de 28 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
transita
Maria Edite Alexandre Gordalina Fonseca, terceiro-oficial
da letra «Q» para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 20 de
Outubro de 1981, data em que passou à situação de licença
ilimitada.
(São devidos emolumentos.)
—

(Díário da República n.° 275— 2. Série, de 28 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Maria Eduarda Sousa Guerra Silva Marreiros, ex-terceiro-oficial
transita da letra «Q» para a letra «M», de 1 de Julho de
1979 a 25 de Agosto de 1983, data em que foi desligada do serviço.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 275— 2. Série, de 28 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
transita da letra
Maria Fernanda dos Reis Mariz, terceiro-oficial
«Q» para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 2 de Agosto de
1982, data em que passou à situação de licença ilimitada.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da Repúbtica a.° 275

—

2. Série, de 28 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Maria Gertrudes Guerreiro dos Santos, terceiro-oficial
transita da
letra «Q» para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 30 de
Março de 1982, data em que passou à situação de licença ili
mitada.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República a.° 275— 2. Série, de 2$ de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Maria Joana dos Santos Dias Moita Maçanita, terceiro-oficial
tran
sita da letra «Q» para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 26
de Outubro de 1981, data em que passou à situação de licença
ilimitada.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 275

—

2. Série,

de

28

de Novembro de

1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Maria João da Costa Fidalgo Vidigal, terceiro-oficial
transita da
letra «Q» para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 24 de
Setembro de 1979, data em passou à situação de licença ili
mitada.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 275— 2. Série, de 2$ de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Maria de Lurdes Andrade Cascais Brás, terceiro-oficial
transita da
letra «O» para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 25 de De
zembro de 1981, data em que passou à situação de aposentação.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 275— 2. Série, de 28 de Novembro de 1986.)
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Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
transita da
Maria de Lurdes Carapito Lameiras, terceiro-oficial
letra «Q» para a letra «M», de 1 de Julho de 1979 a 11 de Ja
neiro de 1984, vésperas da data em que foi julgada incapaz
pela Junta da Caixa Geral de Aposentações.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República

n.° 275—2.’ Série, de 28

de

Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 de Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
transita da
Ana da Conceição de Jesus Moreira Henrique Nunes
letra «S» para a letra «Q», de 1 de Julho de 1979 a 1 de Feve
reiro de 1981, por ter mais de 5 anos de serviço na categoria
de escriturária-dactilógrafa, e da letra «Q» para a letra «N»,
de 2 de fevereiro de 1981, data em que completou 10 anos de
serviço na categoria, a 27 de Maio de 1982, data em que foi
exonerada para tomar posse na categoria de terceiro-oficial.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 275

—

2.’ Série,

de

28 de

Novembro

de 1986.)

Por despacho de 19 de Agmto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
transita da letra «S»
Maria Gabriela Lopes Ferrão, terceiro-oficial
para a letra «Q», por ter mais de 5 anos de serviço na categoria
de escriturária-dactilógrafa, de 1 de Julho de 1979 a 20 de Abril
de 1982, e da letra «O» para a letra «N», de 21 de Abril de
1982, em que completou 10 anos de serviço na categoria de
escriturária-dactilógrafa, a 5 de Agosto de 1982, data em que foi
exonerada para tomar posse na actual categoria.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 275 —2.’ Série, de 28 de Novembro de 1986.)

Por despacho de 19 dc Agosto de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
transita da
Maria da Graça Rodrigues fernandes, terceiro-oficial
letra «S» para a letra «N», por ter mais de 10 anos de serviço
—
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na categoria de escriturária-dactilógrafa, de 1 de Julho de 1979
a 12 de Setembro de 1982, data em que foi exonerada para
tomar posse na actual categoria.
(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 275

1’

—

••.

3.::;

2. Série, de 28 de Novembro de 1986.)

-.

—
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.

.
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-

(Diário da Repábtica n.° 275— 2. Sére, de 28 de

(São devidos emolumentos.)
Novembro de

Amândio Alberto Vieira Guimarães
Aderito Moreira Pinto
Ângelo Couto Soares
António Barbosa Barroso
António Fernando Garrido Marçal Liça
António José de Macedo Garrido
António José de Noronha Harry Leite
António José Torres dos Santos
António Serra de Lemos
Arnaldo Rogério de Morais Mendonça
Artur Rui Maia Lima
Diaquino Pinto da Silva
Camilo Alves de Morais
Carlos Manuel de Morais Barroco Vieira
Edgar Botelho Macedo Tamegão
Eduardo Alberto Almeida Souto
Fernando Gomes da Costa Coutinho
Francisco Aires Ribeiro Costa
Francisco Avelino Pereira Borges
João de Lima Fernandes
João Guilherme Braga de Morais Sarmento
João Lino Azevedo Alves do Vale
José Alberto Loureiro Freire de Sousa Pinto Cochofel
José Couto e Castro
José Eduardo Garcia de Vargas
José Eduardo Pires de Lima de Sousa Carneiro
José Macedo de Sousa Paupério
José Manuel Carvalho de Morais
José Manuel da Silva e Vasconcelos
João Mário do Amaral Coutinho Calheiros Lobo
Marco Aurélio Carneiro Martins
Manuel Augusto Leitão Marques
Manuel Francisco Lima de Abreu
Manuel Júlio Teixeira Cardoso do Carmo
Manuel Luís de Oliveira Ventura
Maria João Dias Pereira Pessanha Guimarães
Mário Amaral Nunes Eufrásia
Mário Vieira de Sousa Bastos
Nuno Luís da Silva Morujão
Rui José Esteves Ferreira
Rui Manuel Bastos Viana
Valdemar dos Santos Domingues

Nome

1986.)

Estomatologia
Estomatologia
Ortopedia
Oftalmologia
Ortopedia
Cirurgia geral
Oftalmologia
Interno de espec.
Psiquiatria
Hematologia
Oftalmologia
Dermatologia
Endocrinologia
Medicina interna
Reabilitação
Endocrinologia
Estomatologia
Otorrino
Medicina interna
Clínico geral
Radiologia
Interno int. complem.
Análises clínicas
Urologia
Clínica geral
Medicina interna
Cirurgia geral
Análises clínicas
Neurologia
Anestesia
Estomatologia
Cardiologia
Radiologia
Cirurgia plástica
Ortopedia
Pneumologia
Cardiologia
Dermatologia
Anestesia
Oftalmologia
Fisioterapia
Gastroenterologia

Categoria anterior
E
E
E
E
E
E
E
G
C
C
E
E
E
E
C
E
E
E
E
G
E
G
E
E
G
E
E
E
E
C
E
E
E
C
E
E
E
E
E
E
E
E

Letra
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hosp. ei grau de
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Int. internato complementar
Chefe de serviço hospitalar
Chefe de serviço hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Chefe de serviço hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hosp. e/ grau de
Assistente hosp. c/ grau de
Assistcnte de clínica geral
Assistente hospitalar
Int. internato complementar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente de clínica geral
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Chefe de serviço hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Chefe de serviço hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hosp. ei grau de
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar
Assistente hospitalar

Categoria actual

chefe

chefe
chefe

chefe

D
D
C
D
D
D
D
F
3
3
D
D
D
D
B
D
D
C
D
D
D
f
D
D
D
D
D
D
D
B
D
D
D
B
D
D
D
C
D
D
D
D

Letra

Por despachos de 2 de Maio de 1986, visados pelo Tribunal de Contas em 24, 24 e 29 de Outubro de 1986:
Transitam para as novas categorias, com efeitos a partir de 21 de Setembro de 1985, os seguintes médicos contratados além do Quadro do Pessoal Civil do Exército.
Médicos contratados além do Quadro do Pessoal Civil do Exército a tempo completo (36 horas semanais).
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TRANSFERÉNCIAS

Armas e serviços
Estado-Maior do Exército
Segundo-oficial (92002968) Maria José dos Santos Baptista e Teixeira
de Figueiredo, do Batalhão do Serviço de Saúde.
Deve ser considerada nesta situação desde 23 de Maio de 1986.

Direcção do Serviço de Material
Motorista de pesados de l. classe (91118377) Raimundo da Silva
Varela, do Jornal do Exército.
Deve ser considerado nesta situação desde 31 de Outubro de 1986.

Direcção do Serviço de Pessoa’
Gabinete de Apoio
Primeiro-oficial (92015968) Maria Luísa Capinha Marques Abreu, do
Instituto de Altos Estudos Militares.
Deve ser considerada nesta situação desde 3 de Novembro de 1986.

Batalhão do Serviço de Transportes
Motorista de pesados de l.a classe (91012780) António Braz Duarte,
da Direcção do Serviço de Transportes.
Deve ser considerado nesta situação desde 22 de Outubro de 1986.
Instituto de Altos Estudos Militares
Escriturária-dactilógrafa de 1.a classe (92067873) Alice do Rosário
de Almeida Carvalheira, do Quartel-General/Região Militar do
Centro.
Deve ser considerada nesta situação desde 10 de Novembro de 1986.
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Escola Prática de Infantaria
Operário de 1. classe (pintura) (91042771) Amílcar José Pinheiro
Bravo, da Escola Militar de Electromecânica.
Deve ser considerado nesta situação desde 9 de Agosto de 1986.
Centro de Gestão financeira da Região Militar de Lisboa
Escriturária-dactilógrafa principal (92017777) Ana Bela Branco da
Costa Serôdio, do Hospital Militar Principal.
Deve ser considerada nesta situação desde 27 de Outubro de 1986.
Regimento de Infantaria de Tomar
Escriturária-dactilógrafa de 2. classe Gracinda de Jesus Freitas Mar
ques, do Centro de Selecção de Coimbra.
Deve ser considerada nesta situação desde 6 de Novembro de 1986.
Depósito Geral de Material de Engenharia
Auxiliar de serviço de l.a classe (92041776) Ana Maria Parracho
Monteiro dos Santos, do Quartel-General da Região Militar de
Lisboa.
Deve ser considerada nesta situação desde 24 de Novembro de 1986.

V

—

DIVERSOS

Por despacho de 21 de fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Agosto de 1986:
Carlos Alberto ferreira Rodrigues Bernardino, porfessor efectivo do
Quadro do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
ingressa
na fase 2, escalão 1, desde 31 de Agosto de 1985.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 2O9—2. Séire, de 11 de Setembro de 1986.)
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Por despacho de 27 de fevereiro de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 12 de Agosto de 1986:
Francisco Vaz Soalheiro, porfessor efectivo do Quadro do Pessoal
ingressa na 2.’ fase do ensino
Civil do Exército/Colégio Militar
secundário, desde 30 de Agosto de 1985.
(São devidos emolumentos.)
—

(Diário da República n.° 209—2. Série, de 11 de Setembro de 1986.)

Por despacho de 7 dc Maio de 1986, visado pelo Tribunal de
Contas em 6 de Outubro de 1986:
Walter José Rodrigues de Carvalho, professor adjunto do Quadro
ingressa na fase 2,
do Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar
escalão II, desde 1 de Outubro de 1984.
—

(São devidos emolumentos.)
(Diário da República n.° 268—2. Série, de 20 de Novembro de 1986.)

VI— PENSÕES DE APOSENTAÇÃO
De conformidade com o artigo lOO.° do Decreto-Lei n.° 498/72
(Estatuto de Aposentação), se publica que os subscritores e ex
-subscritores a seguir designados passam ser pagos das suas pen
do
sões pela Caixa Geral de Aposentações, a partir do dia
próximo mês de Dezembro, ou desde as datas que se indicam.
Por despacho de lO de Novembro da Caixa Geral de Depósitos,
Crédito e Previdência:

António Geraldes Dias, segundo-oficial do Colégio Militar, 41 229$00.
da Cruz, primeiro-oficial do Distrito de Recrutamento
32 994$00.
e Mobilização do Porto

Artur Gomes

—

Custódia Júlia felícia, auxiliar de serviço de 2. classe do Regimento
de Infantaria de Queluz— 18613$00.
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Filomena da Conceição Almeida, auxiliar de serviço de 1 a classe
do Regimento de Lanceiros de Lisboa
13 337$00.
—

Francisco Mário de Sousa, fiel principal da Academia Militar,
44 800$00.
Joaquim Ribeiro Martins, escriturário-dactilógrafa principal do Colé
gio Militar, 41 900$00.
José Valverde, cozinheiro chefe do Instituto Militar dos Pupilos do
Exército, 44 800$00.
Luciano da Piedade Filipe Robim, auxiliar de serviço de 1? classe do
Campo de Tiro de Alcochete, 24331$00.
Maria Rosa Martins, terceiro-oficial do Hospital Militar Principal,
30 651$00.
Teresa Murtinheira Bernardo Farinha, encarregada de serviço de
1. classe do Colégio Militar, 12237$00.
O Chefe do Estado-Maior do Exército

jorge da Costa Salc,zc,r Braga. general
Está conforme:

O Ajudante-General

José Fernando Lopes Gomes Marques, general

—
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