MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
4.ª SÉRIE
N.º 01/30 DE ABRIL DE 2018
Publica-se ao Exército o seguinte:

I — JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 25.º, 26.º,
27.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, condecorar com a Medalha Cruz de São
Jorge, 4.ª Classe, a Ass Op (91003217) Adélia Ramos Gonçalves Martins, 16-02-18.
(Despacho n.º 2 947/18, DR, 2.ª Série, n.º 58, 22mar18)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques - Mérito
do Exército, 2.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do artigo 26.º, alínea b)
do n.º 1 e n.º 2 do artigo 27.º, n.º 3 do artigo 34.º e n.º 2 do artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar e
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de
dezembro, por terem sido consideradas ao artigo do artigo 25.º do mesmo diploma, as Técnicas
Superiores abaixo indicadas:
Tec Sup (05833995)
Tec Sup (15910794)

Carla Cristina Pereira Rodrigues;
Ângela Margarida Carvalheiro Franco Leandro Antunes.
(Despacho 30nov17)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques - Mérito
do Exército, 2.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do artigo 26.º, do n.º 2 do
artigo 27.º, do n.º 3 do artigo 34.º e n.º 2 do artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido
considerada ao abrigo do artigo 25.º do mesmo diploma, a Tec Sup (14753594) Vera Cristina de Sousa
Carvalho.
(Despacho 31jan18)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques - Mérito
do Exército, 4.ª Classe, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 e alínea d) do n.º 2 do artigo 26.º, no
n.º 2 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar e das
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Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por
ter sido considerado ao artigo do artigo 25.º do mesmo diploma, o Ass Tecn (91005375) Carlos Alberto
Simões Brás Ventura.
(Despacho 30nov17)

Louvores
Louvo a Tec Sup (15910794) Ângela Margarida Carvalheiro Franco Leandro Antunes, pela
forma extremamente competente e dedicada como, ao longo dos últimos quase quatro anos, desempenhou
as funções de consultora jurídica no Departamento de Assessoria Jurídica e Contencioso no meu
Gabinete, revelando ser possuidora de elevada competência técnico-profissional e relevantes qualidades
pessoais.
Evidenciando uma excelente formação jurídica e elevada inteligência, sendo extremamente
organizada e metódica, distinguiu-se pela elevada qualidade dos diversos estudos e pareceres que foi
incumbida de elaborar, nomeadamente no âmbito da apreciação de requerimentos e recursos hierárquicos
dirigidos ao Chefe do Estado-Maior do Exército, de processos de qualificação como deficiente das Forças
Armadas e em matéria de direitos da parentalidade, onde evidenciou sempre conhecimentos profissionais
profundos e atualizados. É de relevar, ainda, o acompanhamento contencioso de alguns dos processos em
que o Exército foi parte.
Dotada de forte tenacidade e apurado sentido crítico e de análise, aliados à elevada competência
técnica, em particular na área do direito administrativo, consolidou, com naturalidade, uma imagem de
respeito e consideração, que se materializou num extraordinário e eficiente desempenho.
Detentora de uma esmerada educação, no exercício das mencionadas funções sempre pautou a sua
conduta no respeito pelos princípios da honestidade e frontalidade que, aliados à sua competência técnica,
vontade de bem servir, permanente disponibilidade para colaborar com os demais juristas do Gabinete,
sentido de entreajuda e sã camaradagem, muito contribuíram para o excelente ambiente de trabalho
existente no Departamento Jurídico e para o cumprimento da missão deste.
Pelas brilhantes qualidades profissionais e pessoais demonstradas, e pelo trabalho que desenvolveu,
é de toda a justiça que os serviços prestados pela Dra. Ângela Leandro sejam considerados como tendo
contribuído muito significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército
Português.
30 de novembro de 2017. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco
Duarte, General.
Louvo a Tec Sup (05833995) Carla Cristina Pereira Rodrigues, pelo extraordinário empenho,
dedicação e competência que demonstrou no desempenho das funções de consultora jurídica no
Departamento de Assessoria Jurídica e Contencioso no meu Gabinete, ao longo dos últimos de quatro
anos, sempre evidenciando um elevado sentido de responsabilidade e aptidão para bem servir nas mais
diversas circunstâncias.
Jurista possuidora de uma sólida e consistente formação jurídica, soube empregar todo o seu saber
e experiência nos diversos estudos e pareceres que foi incumbida de elaborar, nomeadamente no âmbito
da apreciação de requerimentos e recursos hierárquicos dirigidos ao Chefe do Estado-Maior do Exército
em matérias estatutárias militares, bem como na análise e preparação da decisão de processos de
qualificação como deficiente das Forças Armadas e na elaboração de respostas a pedidos de informação
do Ministério Público ou da Provedoria de Justiça.
Muito zelosa e empenhada nas tarefas que lhe foram cometidas, demonstrou sempre uma apurada
objetividade, tendo consolidado, com naturalidade, uma imagem de respeito e consideração, que se
materializou num extraordinário e eficiente desempenho.
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Cultivando uma postura discreta, muito educada e portadora de uma sólida formação moral, no
exercício das mencionadas funções sempre a Dra. Carla Rodrigues pautou a sua conduta no respeito pelos
princípios da lealdade, honestidade e frontalidade que, aliados à sua competência técnica, vontade de bem
servir, permanente disponibilidade para colaborar com os demais juristas, sentido de entreajuda e sã
camaradagem, muito contribuíram para o excelente ambiente de trabalho existente no Departamento
Jurídico e para o cumprimento da missão deste.
Pelas qualidades evidenciadas e amplamente confirmadas, e pelo trabalho que desenvolveu, é de
toda a justiça que os serviços prestados pela Dra. Carla Rodrigues sejam considerados como tendo
contribuído muito significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército
Português.
30 de novembro de 2017. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco
Duarte, General.
Louvo o Ass Tecn (91005375) Carlos Alberto Simões Brás Ventura pelos relevantes e
extraordinários serviços prestados, ao longo dos últimos três anos, do qual resultou prestígio e
cumprimento da missão da Repartição de Relações Externas de Defesa do Gabinete do Chefe do Estado
Maior do Exército e do Exército.
Possuidor de uma notável capacidade de trabalho, constituiu-se num colaborador de grande
importância para o processamento da vasta documentação da sua Repartição, permitindo uma resposta
oportuna e eficaz, de grande notoriedade no seu tratamento, demonstrando ser um coadjuvante muito
responsável, com grande iniciativa, dinamismo, elevada competência técnico-profissional e apurado
espírito de missão.
Ao serviço do GabCEME, os já longos anos de serviço prestados, ilustram de forma inequívoca
uma carreira plena ao serviço do Exército, sendo de relevar a forma muito serena como, nos momentos
mais conturbados, mantem em permanência um bom discernimento dos assuntos, por mais difíceis que se
apresentem, garantindo segurança na resposta e apoio aos seus superiores, evidenciando ainda uma
especial apetência pela utilização dos meios informáticos em uso no Gabinete.
Instado a realizar trabalhos de pesquisa nos arquivos da Repartição, relativos a missões de
Cooperação Técnico-Militar, denota um excecional zelo e persistência na execução das tarefas, não
esmorecendo nas situações mais críticas e de maior complexidade, comprovando excecional capacidade
para servir em diferentes circunstâncias de modo exemplar, transmitindo muita segurança no seu
extraordinário desempenho às sucessivas chefias da sua Repartição com quem tem servido ao longo da
sua presença no Gabinete.
As relevantes qualidades pessoais do Assistente Técnico Carlos Ventura, legitimam tanto como
impõem o seu público reconhecimento e enaltecimento, havendo configurado até ao momento, uma
carreira de excelência e incomensurável valor, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio
e cumprimento da missão do Exército.
30 de novembro de 2017. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco
Duarte, General.

II — ADMISSÕES
Nomeações e Contratos
Aviso (extrato) n.º 4 298/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, torna-se público que, na sequência de procedimento concursal comum para constituição de
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para preenchimento de oito postos de
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trabalho na carreira e categoria Assistente Operacional da área funcional de tratador hipo/desbastador,
previsto no mapa de pessoal civil do Exército, aberto pelo aviso n.º 5 533/2017, publicado na 2.ª série do
Diário da República, n.º 96, de 18 de maio de 2017, procedeu-se à celebração de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 1 de novembro de 2017, sujeito a
período experimental de 90 dias, em conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 49.º da
LTFP, com os seguintes trabalhadores:
Nome

Alia de Fátima Teixeira Magalhães
Dalila Alexandra Filipe Ramos Pereira
José Lourenço Fernandes Teixugueira
Ricardo Domingos Alves Esteves
Rui David Fialho Penas

Carreira/categoria

Posição remuneratória
e nível remuneratório

Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional

Posição 3.ª — Nível 3;
Posição 3.ª — Nível 3;
Posição 3.ª — Nível 3;
Posição 3.ª — Nível 3;
Posição 3.ª — Nível 3.

14 de março de 2018. — O Chefe da RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 64, 02abr18)


III — PENSÕES E APOSENTAÇÕES
Em cumprimento no disposto no artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro
(Estatuto da Aposentação), torna-se pública a lista dos aposentados e reformados a seguir identificados
que, a partir dos meses que abaixo se indicam, passam a ser abonados da respetiva pensão pela Caixa
Geral de Aposentações:
01 de março de 2018
Nome
Ester Maria Pereira Silva Afonso
Maria Adélia Dias Henriques Gomes
Maria Lurdes Centeio Antunes
Maria Madalena Pereira Lima

Função
Assistente Operacional
Assistente Técnica
Assistente Operacional
Assistente Operacional

U/E/O
DFin
DFin
DFin
DFin

Pensão
€ 499,38
€ 1 081,33
€ 280,19
€ 588,99

(Aviso n.º 1 604/18, DR, 2.ª Série, n.º 25, 05fev18)

01 de abril de 2018
Nome
António José Martins
Elisabete Santos Simões Fernandes
Maria Deolinda Neves Santos

Função
Encarregado Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional

U/E/O
DFin
DFin
DFin

Pensão
€ 844,47
€ 679,54
€ 667,83

(Aviso n.º 2 981/18, DR, 2.ª Série, n.º 46, 06mar18)
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01 de maio de 2018
Nome

Função

Joaquim Duarte Costa
Maria Etelvina Piedade Simões Fortes
Oliveira

U/E/O

Médico de Clínica Geral
Assistente Operacional

Pensão

DFin

€ 2 016,17

DFin

€

665,59

(Aviso n.º 4 442/18, DR, 2.ª Série, n.º 67, 05abr18)


IV — DECLARAÇÕES
Despacho (extrato) n.º 1 100/2018
Por despacho de 17 de janeiro de 2018 do Exmo. Tenente-General Ajudante-General do Exército:
Foi autorizada a renovação da equiparação a bolseiro, por um ano, com efeitos a 13 de fevereiro de
2018, à professora dos ensinos básico e secundário do Mapa de Pessoal Civil do Exército/Academia
Militar, Maria de Lurdes Mendes Antunes Beltrão Loureiro, com dispensa total da sua atividade
laboral e manutenção da respetiva remuneração mensal auferida, com a finalidade de concluir a tese de
doutoramento intitulada “O Instituto de Odivelas: a educação feminina entre a tradição e o sucesso
escolar”, nos termos do n.º 1 dos artigos 1.º, 2.º e 3.º do Decreto-Lei n.º 272/88, de 3 de agosto.
(Isento de fiscalização prévia do TC).
18 de janeiro de 2018. — O Chefe da RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 21, 30jan18)

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Frederico José Rovisco Duarte, General.
Está conforme:

O Ajudante-General do Exército

José António da Fonseca e Sousa, Tenente-General.
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N.º 02/31 DE AGOSTO DE 2018
Publica-se ao Exército o seguinte:

I — JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques - Mérito
do Exército, 1.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e na alínea a) do n.º 2 do artigo 26.º, do
n.º 2 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no n.º 2 do artigo 38.º, do Regulamento da Medalha Militar e
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo diploma legal, os seguintes Civis:
Dr. Raúl Miguel de Castro, Presidente da Câmara Municipal de Leiria.
(Despacho 08mai18)

Dr. Luís Carlos Piteira Dias, Presidente da Câmara Municipal de Vendas Novas.
(Despacho 26jun18)

Sr. Vereador José Correia da Silva, da edilidade da Câmara Municipal de Lamego.
(Despacho 27abr18)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques - Mérito
do Exército, 2.ª Classe, a titulo póstumo, e ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 na alínea b) do n.º 2 do
artigo 26.º, no n.º 2 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no artigo 38.º, do Regulamento da Medalha
Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27
de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º do mesmo diploma legal, o Professor
Efetivo (91017684) José Manuel Pinto Lopes.
(Despacho 01mar18)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques - Mérito
do Exército, 2.ª Classe, nos termos do artigo 27.º e no n.º 3 do artigo 34.º, do Decreto-Lei no 316/02, de 27 de
dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo Decreto, o Médico de Clínica
Geral (91015094) Joaquim Manuel Moura Lima Pereira.
(Despacho 22mar18)

8

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 02/2018

4.ª Série

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques - Mérito
do Exército, 4.ª Classe, nos termos do artigo 27.º e no n.º 3 do artigo 34.º, do Decreto-Lei no 316/02, de 27
de dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º do mesmo Decreto, os seguintes
civis:
Tecn
Ass
Ass
Ass

Sup
Tecn
Tecn
Tecn

(08819291)
(92041574)
(10483191)
(92012787)

Ana da Paz de Freitas Berenguer;
Maria Adélia Dias Henriques Gomes;
Vera Cristina Carvalho Gaudêncio Fialho;
Maria Victória da Silva Rodrigues.
(Despacho 02fev18)

Tecn Inf Gr1 (91002097) Paulo Jorge dos Santos André;
Ass Tecn (92015087) Maria José Mendonça Neto Julião.
(Despacho 08mai18)

Ass
Ass
Ass
Ass

Tecn
Tecn
Op
Op

(92027581)
(92003395)
(92045493)
(91008593)

Clementina Maria Ferreira Lima da Silva;
Lígia Maria de Jesus Dantas da Silva Simas;
Carolina da Conceição Ribeiro Loureiro Ferreira;
Rui Jorge Ferreira Gonçalves.
(Despacho 16out17)

Ass
Ass
Ass

Op
Op
Op

(92092377) Maria de Lourdes Silva de Oliveira;
(92026090) Maria Lucinda de Jesus Barata;
(91050877) Américo Pascoal Curto.
(Despacho 23out17)

Ass

Op

(91013387) José Amadeu Marques Simões.
(Despacho 02fev18)

Ass

Op

(91001879) José Manuel Ferreira Anselmo.
(Despacho 26fev18)

Louvores
Louvo, a título póstumo, o Professor Efetivo (91017684) José Manuel Pinto Lopes, pela forma
extraordinariamente eficiente, criteriosa e dedicada como desempenhou as funções de docente do Grupo
Disciplinar de Ciências Naturais, Biologia e Geologia desde que se apresentou no Colégio Militar, em
01out1984, tendo sempre revelado, no âmbito técnico-profissional, elevada competência, extraordinário
desempenho, inexcedível dedicação e relevantes qualidades pessoais, morais e cívicas, que apraz
distinguir, merecendo ser apontado ao respeito e à consideração pública.
Desenvolveu a sua atividade docente lecionando as disciplinas de Biologia e Geologia no Ensino
Secundário onde conseguiu imprimir qualidade e sentido formativo ao ensino por si ministrado dando assim
um prestimoso contributo para o desenvolvimento global e harmonioso da personalidade dos seus
educandos.
Em acumulação, de forma notável e eficiente, desempenhou o cargo de Diretor do Museu de
História Natural, foi Coordenador do Secretariado de Exames Nacionais e Coordenador do Grupo
Disciplinar de Ciências Naturais, Biologia e Geologia. Em todos estes cargos, desenvolveu de forma
cuidada e atenta, programas e métodos de acompanhamento dos alunos, o que permitiu a tomada de ações
atempadas na melhoria da situação escolar dos seus alunos, trabalho que realizou com particular
intervenção pessoal e extrema dedicação, sentido do dever e das responsabilidades, em conjugação com
os demais professores e estrutura escolar, com reconhecido êxito dos seus alunos nos Exames Nacionais.
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O Professor Pinto Lopes sempre revelou grande capacidade de trabalho, competência e espírito de
bem servir. Realça-se a sua permanente disponibilidade para o serviço, nomeadamente nesta última fase
da sua vida, já fortemente debilitado, nunca regateando esforços no sentido de acompanhar os alunos nas
suas dificuldades, e o excelente relacionamento que manteve com todos, o seu carácter e a sua devotada
perseverança e determinação que permitiram que o trabalho por si apresentado fosse de elevada
qualidade.
O Professor José Manuel Pinto Lopes soube afirmar-se como um docente muito prestigiado,
rigoroso, de grande espírito humanista, granjeando enorme consideração e estima entre a comunidade
colegial, devendo os serviços por si prestados, com grande abnegação, lealdade e devoção, serem vistos
como exemplos a seguir, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da
missão do Colégio Militar e do Exército.
01 de março de 2018. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco Duarte,
General.

II — ADMISSÕES
Nomeações e Contratos
Aviso (extrato) n.º 4 946/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 30 de junho,
torna-se público que, na sequência de procedimento concursal comum para ocupação de quatro postos de
trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior da área funcional de Ciências da Educação, previstos
no mapa de pessoal civil do Exército, aberto por aviso n.º 8 897/2017, publicado no Diário da República
2.ª série, n.º 152, de 8 de agosto de 2017, procedeu-se à celebração de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2018, sujeito a período
experimental de 180 dias, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 49.º e 51.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 30 de junho, conjugado com o
n.º 2 da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009 e do n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento
de Extensão n.º 1-A/2010, com os seguintes trabalhadores:
NMec

Nome

Carreira e Categoria

(09714104) João Manuel dos Santos André
(09219502) Sónia Maria Costa Gonçalves
(00740300) Rita Patrícia Saraiva Marques
(26323391) Romeu Araújo da Silva

Posição
Remuneratória

Técnico Superior
Técnico Superior
Técnico Superior
Técnico Superior

Nível
Remuneratório

3/4.ª
3/4.ª
3/4.ª
2.ª

19/23
19/23
19/23
15

03 de abril de 2018. — O Chefe da RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 73, 13abr18)

Aviso (extrato) n.º 5 690/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, torna-se público que, na sequência de procedimento concursal comum para constituição de
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para preenchimento de vinte e três postos
de trabalho na carreira e categoria Assistente Operacional, de várias áreas funcionais, previsto no mapa de
pessoal civil do Exército, aberto pelo aviso n.º 7 391/2017, publicado na 2.ª série do Diário da República,
n.º 126, de 3 de julho de 2017, procedeu-se à celebração de contrato de trabalho em funções públicas por
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tempo indeterminado, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2018, sujeito a período experimental de 90
dias, em conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 49.º da LTFP, com os seguintes
trabalhadores:
NMec

Nome

(05596709)
(09526894)
(14639104)
(03020804)
(17356809)

Carreira/categoria

Bruno Miguel Carreira Martins
Sónia Inês de Lemos Carvalho
António Luís Rodrigues Neto
Diogo Rafael Torres Lopes
Christian Alberto Rebelo Medina

Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional

Posição remuneratória
e nível remuneratório
8.ª — Nível 8
3.ª — Nível 3
3.ª — Nível 3
3.ª — Nível 3
3.ª — Nível 3

13 de abril de 2018. — O Chefe da RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 82, 27abr18)


III — MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Regresso ao Quadro
Aviso (extrato) n.º 8 895/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, torna-se público que, por despacho de 27 de outubro de 2017 do Tenente-General Vice-Chefe
do Estado-Maior do Exército, no uso das competências delegadas no âmbito do Comando do Pessoal e
nos termos do artigo 22.º do Regime da valorização profissional dos trabalhadores com vínculo de
emprego público, aprovado em anexo à Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, se procedeu à integração do
trabalhador Carlos Manuel Cristóvão Duarte no Mapa de Pessoal Civil do Exército, em posto de
trabalho não ocupado, tendo sido celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, na carreira e categoria de Assistente Operacional, mantendo a remuneração de origem no
valor de 799,84 euros, encontrando-se situada entre a 7.ª e 8.ª posição remuneratória e nível
remuneratório entre o 7 e 8 da tabela remuneratória única, com efeitos a 3 de abril de 2017.
29 de maio de 2018. — O Chefe da RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 125, 02jul18)

Ingressos no Quadro
Aviso (extrato) n.º 5 277/2018
Para efeitos do disposto nos artigos 45.º e 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por despacho de 3 de abril de
2018, do Tenente-General Ajudante General do Exército, foi homologada a avaliação do período
experimental do vínculo ao MPCE, dos trabalhadores abaixo indicados, o qual concluíram com sucesso
na carreira e categoria de Assistente Operacional, na sequência da celebração de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com o Exército.
Carreira
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional

NMec
(06460205)
(04116906)
(12458909)

Nome
José Lourenço Fernandes Teixugueira;
Ália de Fátima Teixeira Magalhães;
Rui David Fialho Penas;
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NMec

Assistente Operacional
Assistente Operacional

(05807310)
(14117110)
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Nome
Dalila Alexandre Filipe Ramos Pereira;
Ricardo Domingos Alves Esteves.

06 de abril de 2018. — O Chefe de RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 77, 19abr18)

Aviso (extrato) n.º 7 158/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, e nos termos do n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se
público que, por despacho de 27 de outubro de 2017 do Tenente-General Vice-Chefe do Estado-Maior do
Exército, no uso da competência delegada no âmbito do Comando do Pessoal, foi autorizada a consolidação
da mobilidade na carreira/categoria à Ass Tecn (00673298) Aurisia Cerqueira de Miranda, passando a
integrar um posto de trabalho no Mapa de Pessoal Civil do Exército, com efeitos a 1 de novembro de 2017,
mantendo a mesma posição remuneratória da situação jurídico-funcional de origem.
17 de maio de 2018. — O Chefe de RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 102, 28mai18)

Aviso (extrato) n.º 9 311/2018
Para efeitos do disposto nos artigos 45.º e 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por despacho de 20 de junho
de 2018, do Tenente-General Ajudante General do Exército, foi homologada a avaliação do período
experimental do vínculo ao MPCE, dos Assistentes Operacionais abaixo indicados, o qual concluíram
com sucesso na carreira e categoria de Assistente Operacional, na sequência da celebração de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com o Exército:
NMec
(09526894)
(05596709)
(03020804)
(17356809)
(14639104)

Nome
Sónia Inês de Lemos Carvalho;
Bruno Miguel Carreira Martins;
Diogo Rafael Torres Lopes;
Christian Alberto Rebelo Medina;
António Luís Rodrigues Neto.

26 de junho de 2018. — O Chefe de RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 131, 10jul18)

Aviso (extrato) n.º 9 714/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, e ao abrigo do n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se
público que, por despacho de 14 de agosto de 2017 do Tenente-General Ajudante General do Exército, no
uso da competência delegada no âmbito do Comando do Pessoal, foi autorizada a consolidação da
mobilidade na carreira/categoria à Ass Tecn (91004616) Sandra Mónica Almeida Martins, com efeitos
a 1 de setembro de 2017, passando a ocupar um posto de trabalho no Mapa de Pessoal Civil do Exército,
tendo sido celebrado o respetivo contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
mantendo a 2.ª posição remuneratória e o nível remuneratório 7, detidos no serviço de origem.
06 de julho de 2018. — O Chefe de RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 139, 20jul18)
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IV — PENSÕES E APOSENTAÇÕES
Em cumprimento no disposto no artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro
(Estatuto da Aposentação), torna-se pública a lista dos aposentados e reformados a seguir identificados
que, a partir dos meses que abaixo se indicam, passam a ser abonados da respetiva pensão pela Caixa
Geral de Aposentações:
01 de junho de 2018
Nome
Teresa Maria Branco Nunes Ferreira
Maria Otília Bento Gonçalves Ramos Alves
Anabela Melo Xavier Figueiredo
José Nunes Carlos

Função
Assistente Técnica
Assistente Técnica
Assistente Técnica
Assistente Operacional

U/E/O
DFin
DFin
DFin
DFin

Pensão
€ 1 012,95
€ 872,38
€ 480,42
€ 415,44

(Aviso n.º 5 918/18, DR, 2.ª Série, n.º 87, 07mai18)

01 de julho de 2018
Nome
José Pedro Alves Silva Pereira
António Manuel Valentão Oliveira Pinto
Elvira Conceição Martins Castro Alves
Filomena Rosa Fátima Remédios
Isaura Maria Duarte Sirgado
Maria Natália Santos Barralé Padre Santo
Piedade Arcanjo Afonso Martins

Função
Especialista Auxiliar 1Cl
Especialista Auxiliar 2Cl
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional

U/E/O
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin

Pensão
€ 1 198,49
€ 1 195,57
€ 702,83
€ 419,59
€ 614,82
€ 719,63
€ 415,44

(Aviso n.º 7 548/18, DR, 2.ª Série, n.º 108, 06jun18)

01 de agosto de 2018
Nome
Alda Maria Aleixo Maurício Almeida
Georgete Fernanda Paiva Novais
Maria Fátima Queirós Costa
Maria Leonor Vaz Amaro Quadrada
Maria Teresa Fernandes Gascão Nunes
António João Moedas Santo
Emídio Neto Rodrigues
Maria Deolinda Correia Almeida Lima

Função
Assistente Técnica
Assistente Técnica
Assistente Técnica
Assistente Técnica
Assistente Técnica
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional

U/E/O

Pensão

DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin

€ 912,00
€ 786,55
€ 766,19
€ 767,54
€ 511,39
€ 817,40
€ 766,38
€ 614,82

(Aviso n.º 9 208/18, DR, 2.ª Série, n.º 129, 06jul18)

01 de setembro de 2018
Nome
Maria Almerinda Franco Santos Serrenho
Conceição
Maria Conceição

Função
Assistente Técnica
Assistente Operacional

U/E/O

Pensão

DFin
DFin

€ 1 072,66
€ 548,36

(Aviso n.º 10 632/18, DR, 2.ª Série, n.º 150, 06ago18)
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V — DECLARAÇÕES
Despacho (extrato) n.º 6 692/2018
Por despacho de 25 de junho de 2018 do Exmo. Tenente-General Ajudante-General do Exército:
Foi autorizada a concessão de equiparação a bolseiro, por um ano letivo (2018/2019), de 1 de
setembro de 2018 a 31 de agosto de 2019, à professora dos ensinos básico e secundário do Mapa de
Pessoal Civil do Exército/Colégio Militar (91000502) Sara Margarida de Matos Roma Fernandes,
com a dispensa de serviço a tempo inteiro e manutenção da remuneração mensal auferida, bem como a
contagem do tempo de serviço, a fim de realizar o Doutoramento em Filosofia, com a tese
“Neuroidentidade: dilemas antropológicos e éticos da potenciação do cérebro”, nos termos conjugados do
n.º 1 do artigo 110.º do ECD, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, do n.º 1 dos
artigos 1.º e 2.º do Decreto-Lei n.º 272/88, de 3 de agosto, e da Portaria n.º 841/2009, de 3 de agosto,
alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, do n.º 1 do artigo 4.º e do n.º 2 do artigo 6.º.
(Isento de fiscalização prévia do TC).
27 de junho de 2018. — O Chefe de RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 131, 10jul18)

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Frederico José Rovisco Duarte, General.
Está conforme:

O Ajudante-General do Exército

José António da Fonseca e Sousa, Tenente-General.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
4.ª SÉRIE
N.º 03/31 DE DEZEMBRO DE 2018
Publica-se ao Exército o seguinte:

I — JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques - Mérito
do Exército, 1.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e na alínea a) do n.º 2 do artigo 26.º, do n.º 2
do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no n.º 2 do artigo 38.º, do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro,
por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo diploma legal, o Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Cabeceiras de Basto, Francisco Luís Teixeira Alves.
(Despacho 15out18)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques - Mérito
do Exército, 4.ª Classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de
dezembro de 2002, por terem sido considerados ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo Decreto, os seguintes
Civis:
Tec
Ass
Ass

Infor (92004486)
Tecn (91033877)
Tecn (92027881)

Maria Rosa de Couto Raposo Sousa;
Luís Manuel Chaves Ribeiro;
Rosa Maria Castro Moreira.
(Despacho 18jul18)

Ass
Ass
Ass

Tecn (92072772)
Tecn (92002484)
Op (92022981)

Leonor da Conceição Barroso Fernandes Santos;
Maria Otília Bento Gonçalves Ramos Alves;
Nídia Maria Dias Leal Rodrigues.
(Despacho 27jul18)

Ass

Op

(91043693)

João José de Sousa Monteiro.
(Despacho 18set18)

Ass

Op

(91046181)

António Nuno Marques Rodrigues.
(Despacho 02jul18)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques - Mérito
do Exército, 4.ª Classe, nos termos do disposto no artigo 26.º n.º 1, na alínea d) e n.º 2, alínea d), 27.º n.º 1,
alínea d), 34.º n.º 3 e 38.º, n.º 2 , do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das
Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao
abrigo do artigo 25.º, do mesmo diploma legal, o Ass Op (13199096) António Joaquim da Silva Bicho.
(Despacho 04set18)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques - Mérito
do Exército, 4.ª Classe, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 e alínea d) do n.º 2 do artigo 26.º, da alínea d)
do n.º 1 do artigo 27.º, do n.º 3 do artigo 34.º e do artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por terem sido
considerados ao abrigo do artigo 25.º do mesmo diploma, os seguintes civis:
Ass
Ass

Op
Op

(91021514)
(91021414)

Maria Georgina Bernardo de Oliveira Henriques;
Armando Francisco Marques.
(Despacho 17out18)

Louvores
Louvo o Tecn Sup (91006797) Luís António Leitão Lourenço pela elevada competência técnica,
relevantes qualidades pessoais, extrema dedicação e forma abnegada como, nos últimos dois anos e meio,
vem exercendo as funções de Assessor Jurídico Pessoal do General Chefe do Estado-Maior do Exército e
Chefe do Departamento de Assessoria Jurídica e Contencioso do Gabinete do Chefe do Estado-Maior do
Exército.
Dotado de um conhecimento profundo da realidade da Instituição Militar, o Doutor Luís Lourenço
contribuiu de forma competente, no âmbito das suas competências, para o processo de produção de
diplomas estruturantes da Defesa Nacional, demonstrando elevada capacidade de análise e apurada
objetividade, promovendo e coordenando pareceres jurídicos em múltiplas áreas funcionais,
nomeadamente nas áreas do pessoal, logística e finanças, possibilitando a tomada de decisão informada
ao Comandante do Exército.
A sua elevada competência técnica na área jurídica tem permitido desenvolver com elevadíssima
eficácia os interesses do Exército, no rigoroso respeito pela justiça, manifestando uma permanente
disponibilidade para aconselhar todos quantos, no exercício de funções de comando, direção e chefia, se
lhe dirigem com questões da sua área de especialidade.
O Técnico Superior Doutor Luís Lourenço evidencia invulgares dotes de caráter, relevantes
qualidades pessoais e profissionais, de que se destaca a sua ética irrepreensível e o excelente
relacionamento que estabelece com todos os que com ele privam, devendo os serviços por si prestados ser
considerados como extraordinários e relevantes, dos quais resultaram honra e lustre para o Exército e para
a Instituição Militar.
17 de outubro de 2018. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco Duarte,
General.
Louvo a Ass Tecn (92117973) Anabela Fernandes Reis Viegas pelo extraordinário empenho,
relevantes qualidades pessoais e a forma abnegada como, em todos os momentos e circunstâncias, ao
longo dos últimos trinta meses, vem exercendo todas as funções que lhe estão atribuídas como secretária
no Gabinete de Sua Excelência o Chefe de Estado-Maior do Exército.
No desempenho das suas funções em áreas tão sensíveis como a gestão de contatos e atendimento
telefónico, produção de documentos e tratamento, arquivo e expedição de toda a correspondência e
documentação do Gabinete, sempre evidenciou admirável dinamismo, sabedoria e a convicção plena de
quem domina serena e entusiasticamente todas as vertentes da sua ação, demonstrando em permanência a
sua comprovada experiência e assinalável profissionalismo, aliado a um irrepreensível sentido de
responsabilidade e de bem servir e um inexcedível brio profissional.
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Detentora de um enorme espírito de bem servir, sacrificando com frequência a sua vida pessoal em
favor do cumprimento dos deveres profissionais, sempre executou com extraordinário empenho as tarefas
de que foi incumbida, sendo de realçar a sua inquestionável capacidade de trabalho, de organização e a
confiança que transmite diariamente no exercício das suas funções, qualidades que a par da elevada
competência técnico-profissional promovem o mérito do trabalho produzido e o ótimo ambiente de
trabalho criado, que lhe permitiram granjear o respeito e a simpatia de todos quantos com ela trabalham.
Pelas relevantes qualidades profissionais e pessoais reveladas, de que se destacam a esmerada
educação e natural convivência, honestidade, simpatia, trato cordial e afável, a par de um destacado
espírito de cooperação e total disponibilidade que tem demonstrado diariamente, sendo de inteira justiça
que os muitos e importantes serviços prestados pela Assistente Técnica Anabela Viegas sejam
considerados relevantes e de muito mérito, por terem contribuído significativamente para a eficiência,
prestígio e cumprimento da missão do Exército.
17 de outubro de 2018. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco Duarte,
General.
Louvo a Ass Tecn (92017293) Maria Teresa Gomes da Silva Vaz pelas relevantes qualidades
pessoais, extraordinário empenho e pela forma abnegada como, em todos os momentos e circunstâncias,
ao longo dos últimos trinta meses, exerceu as funções que lhe estão atribuídas como secretária no
Gabinete de Sua Excelência o Chefe de Estado-Maior do Exército.
No cumprimento das suas funções, fruto da sua comprovada experiência e assinalável
profissionalismo, aliado a um irrepreensível sentido de responsabilidade e de bem servir e um inexcedível
brio profissional, sempre evidenciou admirável dinamismo, sabedoria e a convicção plena de quem
domina serena e entusiasticamente todas as vertentes da sua ação, em especial as relativas à gestão de
contatos e atendimento telefónico, produção de documentos e tratamento, arquivo e expedição de toda a
correspondência e documentação do Gabinete.
Detentora de um elevado espírito de bem servir, sempre executou com extraordinário empenho as
tarefas de que foi incumbida, sendo de realçar a sua inquestionável capacidade de trabalho, de organização e
a confiança que transmitiu diariamente no exercício das suas funções, qualidades que a par da elevada
competência técnico-profissional promovem o mérito do trabalho produzido e o ótimo ambiente de trabalho
criado, que lhe permitiram granjear o respeito e a simpatia de todos quantos com ela trabalham, sacrificando
com frequência a sua vida pessoal em favor do cumprimento dos deveres profissionais.
Pelas relevantes qualidades profissionais e pessoais reveladas, de que se destacam a esmerada
educação e o excelente relacionamento interpessoal, a par de uma permanente boa disposição, honestidade,
trato cordial e afável, destaca-se também o espírito de cooperação e total disponibilidade que tem
demonstrado diariamente, sendo de inteira justiça que os muitos e importantes serviços prestados pela
Assistente Técnica Maria Teresa Vaz sejam considerados relevantes e de muito mérito, por terem
contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército.
17 de outubro de 2018. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco Duarte,
General.
Louvo o Ass Op (13199096) António Joaquim da Silva Bicho pela forma extraordinariamente
dedicada, eficiente e excecionalmente competente como, ao longo dos últimos trinta meses, desempenhou
as funções de motorista do General Chefe do Estado-Maior do Exército.
No desempenho das tarefas inerentes à sua função destacou-se pelo seu extraordinário desempenho
nas funções exercidas, a par de um irrepreensível aprumo, rigorosa pontualidade, permanente
disponibilidade para o serviço, muitas vezes com prejuízo da sua vida pessoal, concorrendo desta forma
para o normal cumprimento da exigente agenda do General Chefe do Estado-Maior do Exército. É ainda
de destacar o seu elevado profissionalismo, bem como o elevado espírito de missão demonstrados no
minucioso cuidado com a limpeza e manutenção da viatura oficial à sua responsabilidade, que se
traduziram num inquestionável estado de prontidão e apresentação que muito contribuiu, para a boa
imagem da instituição que representa.
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Possuidor de elevado espírito de obediência e determinação, conjugada com uma esmerada educação,
soube sempre impor-se pela sua grande capacidade de trabalho e elevada competência técnico-profissional,
aliadas à sua grande experiência e cuidado no planeamento dos trajetos a efetuar, assegurando assim que o
Comandante do Exército pudesse sempre cumprir com os rigorosos horários estabelecidos.
Pelas relevantes qualidades pessoais demonstradas, bem como pela afirmação constante de elevado
espírito de sacrifício e de disponibilidade, é o Assistente Operacional António Bicho merecedor que os
serviços por si prestados sejam considerados de elevado mérito, por terem contribuído significativamente
para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército
e do Exército.
04 de setembro de 2018. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco Duarte,
General.
Louvo a Ass Op (91021514) Maria Georgina Bernardo de Oliveira Henriques pela forma
extremamente profissional e dedicada com que tem vindo a desempenhar, ao longo dos últimos dois anos
e meio as funções que lhe estão atribuídas na sala de refeições do Gabinete do Chefe do Estado-Maior do
Exército.
No âmbito técnico-profissional, nomeadamente no desempenho de funções de Cozinheira, revelou
sempre grande profissionalismo e elevada competência na realização de todas as tarefas que lhe foram
cometidas, designadamente na preparação, confeção e apresentação de refeições de qualidade superior,
não só na sua atividade diária como também durante visitas de entidades nacionais e estrangeiras e outros
eventos oficiais.
Merecedora da consideração e admiração de todos os que com ela privaram no Gabinete do Chefe
de Estado-Maior do Exército, a Assistente Operacional Maria Georgina Henriques demonstrou sempre ser
uma profissional digna de amizade e de confiança, recebendo sempre profusos elogios em resultado das
suas ações, em particular na Messe de Oficiais Generais e no Palacete Almeida Araújo.
Pela grande capacidade de trabalho e elevada competência técnico-profissional, bem como pela
afirmação constante de elevado espírito de sacrifício e de disponibilidade, merece a Assistente
Operacional Maria Georgina Henriques que os serviços por si prestados sejam considerados de muito
mérito, contribuindo para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército.
17 de outubro de 2018. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco Duarte,
General.
Louvo o Ass Op (91021414) Armando Francisco Marques, pela forma extremamente dedicada,
profissional e competente como tem desempenhado as funções que lhe têm sido cometidas, ao longo dos
últimos dois anos e meio no Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército.
No âmbito das suas funções de Chefe de Sala da Messe de Oficiais Generais demonstrou uma
permanente abnegação e disponibilidade para o serviço, tendo executado as suas tarefas com lealdade e
grande iniciativa, revelando-se ainda possuidor de elevada competência técnico-profissional, manifestada
através de oportunas e adequadas propostas aquando da preparação de eventos.
Detentor de elevado sentido de responsabilidade e determinação, com uma conduta sempre digna e
generosa, o Assistente Operacional Armando Marques demonstrou irrepreensível cordialidade no
tratamento com as inúmeras entidades convidadas, na Messe de Oficiais Generais e na residência oficial
do Chefe do Estado-Maior do Exército, contribuiu para o prestígio, eficiência e cumprimento da missão
do Exército.
17 de outubro de 2018. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco Duarte,
General.
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II — ADMISSÕES
Nomeações e Contratos
Despacho (extrato) n.º 9 203/2018
Por despacho de 26 de julho de 2018 do Exmo. TGen AGE, é autorizada a renovação do Contrato
de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo, em regime de dedicação exclusiva, da
Leitora, Florbela Henriques Balão Raabe, da Academia Militar (AM), com efeitos a 1 de setembro de
2018 e até 31 de agosto de 2018, nos termos conjugados dos artigos 17.º e 33.º do Estatuto da Carreira
Docente Universitária, na sua atual redação, dos artigos 90.º a 92.º do Regulamento da AM, e dos artigos
34.º e 41.º do Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal Docente Civil da AM,
mantendo a remuneração base de € 2. 537,09, 3.º escalão, índice 155 (nível remuneratório 40/41), da
categoria de leitor, em regime de dedicação exclusiva, da Carreira Docente Universitária.
(Isento de fiscalização prévia do TC.)
17 de setembro de 2018. — O Chefe da RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 189, 01out18)

Despacho (extrato) n.º 9 281/2018
Por despacho de 26 de julho de 2018 do Exmo. TGen AGE, é autorizada a renovação do Contrato
de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo, em regime de dedicação exclusiva, do
Leitor, Ricardo Nuno Albuquerque Leite Oliveira, da Academia Militar (AM), com efeitos a 1 de
setembro de 2018 e até 31 de agosto de 2019, nos termos conjugados dos artigos 17.º e 33.º do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, na sua atual redação, dos artigos 90.º a 92.º do Regulamento da AM, e
dos artigos 34.º e 41.º do Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal Docente Civil
da AM, mantendo a remuneração base de € 2. 373,40, 2.º escalão, índice 145 (nível remuneratório 37/38),
da categoria de leitor, em regime de dedicação exclusiva, da Carreira Docente Universitária.
(Isento de fiscalização prévia do TC).
17 de setembro de 2018. — O Chefe da RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 191, 03out18)

Despacho (extrato) n.º 10 388/2018
Por despacho de 13 de setembro de 2018 do Exmo. TGen AGE, é autorizada a renovação do
Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo, a tempo parcial de 60 %, no Mapa
de Pessoal Civil do Exército, para o exercício de funções na Academia Militar, do professor auxiliar
convidado, António Carlos Rainha Perry da Câmara, com efeitos a 1 de setembro de 2018, nos termos
dos artigos 15.º e 31.º do ECDU, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto e pela
Lei n.º 8/2010, de 13 de maio, conjugado com o Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contratação de
Pessoal Docente Civil da Academia Militar, de 28 de maio de 2015, n.º 2 do artigo 33.º e alínea e) do
artigo 35.º, mantendo a remuneração a 60 % do 4.º escalão, índice 245 (nível remuneratório 43/44), da
categoria de professor auxiliar, em regime de tempo integral, da carreira docente universitária, a que
corresponde uma remuneração base mensal de € 1.604,09.
(Isento de fiscalização prévia do TC.)
23 de outubro de 2018. — O Chefe da RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 216, 09nov18)
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Despacho (extrato) n.º 10 389/2018
Por despacho de 19 de setembro de 2018 do Exmo. TGen AGE, é autorizada a celebração do
Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo, em regime de tempo integral, no
Mapa de Pessoal Civil do Exército, para o exercício de funções na Academia Militar, da professora auxiliar
convidada, Helena Isabel Abrantes de Gouveia da Mota Veiga, com efeitos a 1 de outubro de 2018, nos
termos conjugados dos artigos 15.º e 31.º do ECDU, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31
de agosto e pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio, dos artigos 90.º a 92.º do Regulamento da Academia Militar,
e dos artigos 24.º e 33.º do Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal Docente
Civil da Academia Militar, de 28 de maio de 2015, com a remuneração base de € 2. 127,88, 1.º escalão,
índice 195, nível remuneratório 32/33, da categoria de professor auxiliar, em regime de tempo integral, da
carreira docente universitária.
(Isento de fiscalização prévia do TC.)
23 de outubro de 2018. — O Chefe da RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 216, 09nov18)

Aviso (extrato) n.º 16 270/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 30 de junho,
torna-se público que, na sequência de procedimento concursal comum para ocupação de dois postos de
trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior da área funcional de Arquitetura, previstos no mapa
de pessoal civil do Exército, aberto por aviso n.º 14 329/2017, publicado no Diário da República 2.ª série,
n.º 230, de 29 de novembro de 2017, procedeu-se à celebração de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 1 de setembro de 2018, sujeito a período
experimental de 180 dias, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 49.º e 51.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 30 de junho, conjugado com o
n.º 2 da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009 e do n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento
de Extensão n.º 1-A/2010, com os seguintes trabalhadores:
Nome

Carreira/categoria

Filipe Xavier Rosa de Oliveira
Marcelo Leandro Massano Martins Calado

Técnico Superior
Técnico Superior

Posição remuneratória
e nível remuneratório
2.ª — 15
2.ª — 15

17 de outubro de 2018. — O Chefe da RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 217, 12nov18)


III — MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Ingressos no Quadro
Aviso (extrato) n.º 15 494/2018
Para efeitos do disposto nos artigos 45.º e 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por despacho de 8 de outubro
de 2018, do Tenente-General Ajudante General do Exército, foi homologada a avaliação do período
experimental do vínculo ao MPCE, dos trabalhadores abaixo indicados, o qual concluíram com sucesso
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na carreira e categoria de Técnico Superior (Ciências da Educação), na sequência da celebração de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com o Exército:
Carreira
Técnico Superior
Técnico Superior
Técnico Superior
Técnico Superior

NIM
(09714104)
(09219502)
(00740300)
(26323391)

Nome
João Manuel dos Santos André;
Sónia Maria Costa Gonçalves;
Rita Patrícia Saraiva Marques;
Romeu Araújo da Silva.

12 de outubro de 2018. — O Chefe da RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 207, 26out18)

Aviso (extrato) n.º 16 271/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, e nos termos do n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se
público que, por despacho de 2 de maio de 2018 do Tenente-General Ajudante General do Exército, no uso
da competência delegada no âmbito do Comando do Pessoal, foi autorizada a consolidação da mobilidade
na carreira/categoria ao Assistente Técnico Joaquim Alberto Lopes Pereira, com efeitos a 1 de junho de
2018, passando a ocupar um posto de trabalho no Mapa de Pessoal Civil do Exército, tendo sido celebrado o
respetivo contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, mantendo a 4.ª posição
remuneratória e o nível remuneratório 9, detidos no serviço de origem.
18 de outubro de 2018. — O Chefe da RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 217, 12nov18)

Aviso (extrato) n.º 16 272/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, e ao abrigo do n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se
público que, por despacho de 25 de junho de 2018 do Tenente -General Ajudante General do Exército, no
uso da competência delegada no âmbito do Comando do Pessoal, foi autorizada a consolidação da
mobilidade na carreira/categoria à Assistente Técnica Luísa Maria Ramalheira Ferreira, com efeitos a
1 de julho de 2018, passando a ocupar um posto de trabalho no Mapa de Pessoal Civil do Exército, tendo
sido celebrado o respetivo contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, mantendo a
posição remuneratória entre a 5.ª e 6.ª e nível remuneratório entre o 10 e 11, detidos no serviço de origem.
18 de outubro de 2018. — O Chefe da RPC, Manuel da Cruz Pereira Lopes, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 217, 12nov18)


IV — PENSÕES E APOSENTAÇÕES
Em cumprimento no disposto no artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro
(Estatuto da Aposentação), torna-se pública a lista dos aposentados e reformados a seguir identificados
que, a partir dos meses que abaixo se indicam, passam a ser abonados da respetiva pensão pela Caixa
Geral de Aposentações:
01 de outubro de 2018
Nome
Maria Manuela Martins Sarmento Coelho

Função
Professora Catedrática

U/E/O
DFin

Pensão
€ 3 452,00
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Função

Isabel Maria Pita Silva Rodrigues
Rosa Maria Fé Patacas Serpa
Aires Conceição Batista
Mário Rui Silva Alarico
Vítor Manuel Soares Batista
Maria Odete Almeida Oliveira Santos
Maria Conceição Pires Figueiredo Miguel

Assistente Técnica
Assistente Técnica
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional

U/E/O

Pensão

DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin

€ 1 028,85
€ 497,81
€ 1 008,69
€ 864,91
€ 798,78
€ 576,29
€ 517,51

(Aviso n.º 12 740/18, DR, 2.ª Série, n.º 171, 05set18)

01 de novembro de 2018
Nome

Função

U/E/O

Maria Vitória Clara Marques Costa

Assistente Técnica

DFin

Pensão
€ 953,88

(Aviso n.º 14 261/18, DR, 2.ª Série, n.º 193, 08out18)

01 de dezembro de 2018
Nome

Função

Maria Fátima Coelho Babau
Armando Gonçalves Ribeiro
Manuel António Tomé
Benvinda Maria Lourenço Marouca

U/E/O

Assistente Técnica
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional

DFin
DFin
DFin
DFin

Pensão
€ 787,59
€ 914,21
€ 674,93
€ 415,44

(Aviso n.º 16 003/18, DR, 2.ª Série, n.º 214, 07nov18)

01 de janeiro de 2019
Nome

Função

José Maria Silva
Rosa Maria Simões Domingues Meco
Maria Glória Cunha Fernandes Almeida

U/E/O

Encarregado Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional

DFin
DFin
DFin

Pensão
€ 936,70
€ 724,24
€ 676,21

(Aviso n.º 18 145/18, DR, 2.ª Série, n.º 236, 07dec18)

O Chefe do Estado-Maior do Exército
José Nunes da Fonseca, General.
Está conforme:
O Ajudante-General do Exército

José António da Fonseca e Sousa, Tenente-General.

