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Nos termos do n.º 5 do artigo 165.º do EMFAR ocupa provisoriamente
a vaga deixada em aberto pela passagem à situação de reserva do MGEN
ENGAED 018577-K Hélder Duarte de Barros e Brito, verificada em
27ABR2010.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde
27ABR2010.
É integrado na posição 1 da estrutura remuneratória do novo posto, nos
termos do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14OUT.
Alfragide, 27 de Setembro de 2010. — O Chefe do Estado-Maior,
em exercício de funções, Luís Filipe Montes Palma de Figueiredo,
TGEN/PILAV.
204019206
Portaria n.º 1003/2010
Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial em
seguida mencionado seja promovido ao posto que lhe vai indicado,
nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea a) do artigo 216.º do
Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 236/99 de 25 Jun., com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 197-A/2003, de 30 Ago., por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.º, na alínea e) do n.º 1 do
artigo 217.º e no n.º 6 do artigo 254.º do mesmo Estatuto:
Quadro de Oficiais PSI
Coronel:
TCOR PSI Q 033971-H, Paulo Manuel Baptista da Mota Marques,
CPSIFA
Ocupa vaga em aberto prevista no Despacho do CEMFA n.º 68/2010,
de 27 de Setembro.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 10 Abr. 2010
É integrado na posição 1 da estrutura remuneratória do novo posto, nos
termos do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14 Out.
Alfragide, 27de Setembro de 2010. — O Chefe do Estado-Maior,
em exercício de funções, Luís Filipe Montes Palma de Figueiredo,
TGEN/PILAV.
204019344
Portaria n.º 1004/2010
Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial em
seguida mencionado seja promovido ao posto que lhe vai indicado,
nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea a) do artigo 216.º do
Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 236/99 de 25 Jun., com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 197-A/2003, de 30 Ago., por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.º, na alínea e) do n.º 1 do
artigo 217.º e no n.º 6 do artigo 255.º do mesmo Estatuto:
Quadro de Oficiais TOCART
Coronel:
TCOR TOCART Q 045102-K, Carlos Manuel Diegues Paulos, EMFA.
Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela passagem à situação de adido em comissão normal do COR TOCART
045101-A, Rui Alberto Gama Barbosa, verificada em 13 Set. 2010.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 13 Set. 2010.
É integrado na posição 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 328/99, de 18 Ago.
Ministério da Defesa Nacional, 25 de Outubro de 2010. — O Chefe
do Estado-Maior, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.
204019409
Portaria n.º 1005/2010
Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial em
seguida mencionado seja promovido ao posto que lhe vai indicado,
nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea a) do artigo 216.º do
Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99 de 25JUN, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 197-A/2003, de 30AGO, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.º,
na alínea e) do n.º 1 do artigo 217.º e no n.º 6 do artigo 254.º do
mesmo Estatuto:
Quadro de Oficiais ADMAER
Coronel:
TCOR ADMAERQ 079251-K Vitor José Frade Cabacinho, SAF

Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela passagem à situação de reserva do COR ADMAER 060159-E João Carlos
Faleiro Gomes, verificada em 01NOV2010
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 01NOV2010
É integrado na posição 1 da estrutura remuneratória do novo posto, nos
termos do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14OUT.
Alfragide, 24 de Novembro de 2010. — O Chefe do Estado-Maior da
Força Aérea, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.
204018875

Comando de Pessoal da Força Aérea
Direcção de Pessoal
Repartição de Pessoal Civil
Aviso n.º 25587/2010
Por despacho do Director do Pessoal, de 21 de Outubro de 2010, por
subdelegação de competências, foi autorizada a celebração de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com os
trabalhadores Paulo Ferreira de Matos Guimarães e António Manuel
Garcias Soares, para ocupação de dois postos de trabalho no mapa de
pessoal da Força Aérea, na categoria de assistente da carreira especial
médica, área hospitalar (Urologia), com efeitos a partir de 30 de Novembro de 2010, precedendo procedimento concursal institucional externo,
aberto pelo aviso n.º 6822/2010, publicado no D.R., 2.ª série, n.º 66, de
6 de Abril de 2010, ficando posicionados no escalão 1, índice 120 do
mapa II anexo ao Decreto-Lei n.º 19/99, de 27 de Janeiro, em regime
de tempo completo.
30 de Novembro de 2010. — O Chefe da Repartição de Pessoal Civil,
Major João Pedro Afra Paes de Carvalho.
204014832

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Comissão Nacional de Protecção Civil
Resolução n.º 31/2010
De acordo com o disposto no n.º 6 do artigo 50.º da lei de Bases de
Protecção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho, compete à
Comissão Nacional de Protecção Civil aprovar os planos de emergência
de âmbito municipal.
O n.º 7 do artigo 4.º da Resolução n.º 25/2008, de 18 de Julho, da
Comissão Nacional de Protecção Civil, que aprovou a directiva relativa
aos critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de
planos de emergência de protecção civil, determina que as deliberações
de aprovação de planos de emergência de protecção civil são objecto de
publicação no Diário da República.
Assim, nos termos da citada norma da lei de Bases de Protecção
Civil e no respeito pelo disposto no n.os 1 e 2 do artigo 7.º da Portaria
n.º 302/2008, de 18 de Abril, a Comissão Nacional de Protecção Civil,
em reunião ordinária realizada em 20 de Outubro de 2010, deliberou
por unanimidade:
1 — Aprovar os Planos de Emergência Externos de SEC — Sociedade
de Explosivos Civis (Concelho de Aljustrel), e da Flexipol — Espumas
Sintéticas (Concelho de S. João da Madeira), com a recomendação de
que os mesmos sejam revistos no prazo máximo de um ano;
Os referidos Planos de Emergência Externos entram em vigor no primeiro dia útil seguinte à publicação da presente Resolução no Diário da
República, nos termos do n.º 12 do artigo 4.º da Resolução n.º 25/2008,
de 18 de Julho, da Comissão Nacional de Protecção Civil.
Lisboa, 20 de Outubro de 2010. — O Presidente da Comissão Nacional
de Protecção Civil, Vasco Franco, Secretário de Estado da Protecção Civil.
204018364
Resolução n.º 32/2010
De acordo com o disposto no n.º 6 do artigo 50.º da lei de Bases de
Protecção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho, compete à
Comissão Nacional de Protecção Civil aprovar os planos de emergência
de âmbito municipal.
O n.º 11 do artigo 4.º da Resolução n.º 25/2008, de 18 de Julho, da
Comissão Nacional de Protecção Civil, que aprovou a directiva relativa
aos critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de

