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b) Assegurar o serviço de caixa do Tesouro e a identificação
completa das operações;
c) Efectuar as reconciliações das contas bancárias relativas
às disponibilidades da Tesouraria:
d) Processar e efectuar os pagamentos solicitados à Tesouraria;
e) Assegurar a participação da Direcção-Geral do Tesouro
no Sistema de Pagamentos de Grandes Transacções e
em sistemas de compensação interbancária;
f) Assegurar o serviço de caixa em moeda estrangeira;
g) Assegurar o registo contabilístico das operações em divisas, os movimentos relativos a contas bancárias sediadas
no exterior e a respectiva reconciliação;
h) Gerir o orçamento de despesa relativo à actividade bancária da Direcção-Geral do Tesouro;
i) Actualizar o Plano de Tesouraria e o sistema de gestão
das disponibilidades, nomeadamente através da identificação e do registo das operações diárias;
j) Elaborar a estatística cambial para o Banco de Portugal.

9603

promover por escolha ao posto de capitão-de-mar-e-guerra, em conformidade com o previsto na alínea a) do artigo 216.o do EMFAR,
o 146866, capitão-de-fragata da classe de serviço especial Floriano
José Gamito Candeias (no quadro), que satisfaz as condições gerais
e especiais de promoção fixadas, respectivamente, nos artigos 56.o
e 227.o do mencionado Estatuto, a contar de 19 de Maio de 2005,
data a partir da qual lhe conta a respectiva antiguidade e lhe são
devidos os vencimentos do novo posto, de acordo com a alínea b)
do n.o 1 do artigo 175.o e para efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos
do mesmo Estatuto, em consequência da vacatura ocorrida nessa data,
resultante da passagem à situação de adido ao quadro do 302164,
capitão-de-mar-e-guerra da classe de serviço especial António Dias
Marques, ficando colocado no 1.o escalão do novo posto.
Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de
antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 296674, capitão-de-mar-e-guerra da classe de serviço especial Luís Filipe Marques
Couto Soares.
21 de Junho de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.

o

2 — O disposto no número anterior substitui o n. 1 do despacho
n.o 11 858/99 (2.a série), de 8 de Junho, do Ministro das Finanças,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 143, de 22 de Junho
de 1999.
3 — As comissões de serviço dos dirigentes dos núcleos abrangidos
pelo presente despacho, mantêm-se em vigor.
4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Julho
de 2005.
10 de Maio de 2005. — O Director-Geral do Tesouro, José Castel-Branco.

Inspecção-Geral de Finanças
Aviso n.o 6362/2005 (2.a série). — Por despacho do inspector-geral de Finanças de 15 de Junho de 2005:
Maria de Lurdes Pinto, secretária de finanças de 2.a classe — nomeada,
precedendo concurso, secretária de finanças de 1.a classe da carreira
do pessoal técnico de finanças do quadro da Inspecção-Geral de
Finanças. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Junho de 2005. — O Inspector-Geral, José Maria Teixeira
Leite Martins.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Gabinete do Secretário de Estado da Defesa
Nacional e dos Assuntos do Mar
Despacho n.o 14 414/2005 (2.a série). — 1 — No uso das competências delegadas pelo despacho n.o 10 379/2005, de 11 de Abril,
do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 90, de 10 de Maio de 2005, e nos termos do artigo 4.o
do estatuto dos militares em acções de cooperação técnico-militar
concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 238/96, de 13 de Dezembro, nomeio o sargento-ajudante MAT
16097886, Luís Alberto Vieira Leal, por um período de 365 dias,
em substituição do sargento-ajudante MAT 12402081, Manuel Joaquim Ribeiro Costa, para desempenhar funções de assessoria técnica
no âmbito do projecto n.o 6, «Apoio no âmbito do Serviço de Material», inscrito no Programa Quadro da Cooperação Técnico-Militar
com a República da Guiné-Bissau.
2 — De acordo com o n.o 5.o da portaria n.o 87/99 (2.a série), de
30 de Dezembro de 1998, publicada no Diário da República, 2.a série,
de 28 de Janeiro de 1999, o militar nomeado irá desempenhar funções
em país da classe C.
17 de Junho de 2005. — O Secretário de Estado da Defesa Nacional
e dos Assuntos do Mar, Manuel Lobo Antunes.
MARINHA

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada
Portaria n.o 724/2005 (2.a série). — Manda o almirante Chefe
do Estado-Maior da Armada, ao abrigo da alínea c) do n.o 1 do
artigo 68.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR),

Portaria n.o 725/2005 (2.a série). — Manda o almirante Chefe
do Estado-Maior da Armada, ao abrigo do estabelecido na alínea c)
do n.o 1 do artigo 68.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas
(EMFAR), promover por diuturnidade ao posto de subtenente os
aspirantes da classe de técnicos superiores navais em regime de contrato 9100604, ASPOF TSN RC Rui Pedro Gonçalves Deus, 9100504,
ASPOF TSN RC João Pedro Borges Ferreira, 9100404, ASPOF TSN
RC Maria Alexandra de Jesus Berto Duarte, 9100204 ASPOF TSN
RC Rita Alexandra Machado Cruz, 9100304, ASPOF TSN RC Vilma
Cristina Polido Ramada, e 9100104, ASPOF TSN RC Viriato Joel
da Cunha Veiga, que satisfazem as condições gerais de promoção
fixadas e previstas no artigo 299.o, conjugado com o artigo 56.o, e
as condições especiais de promoção fixadas no artigo 305.o do mencionado Estatuto, a contar de 12 de Março de 2005, data a partir
da qual lhes conta a respectiva antiguidade e lhes são devidos os
vencimentos do novo posto, de acordo com o disposto no n.o 2 do
artigo 68.o do referido Estatuto.
Estes oficiais, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, deverão ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe à
esquerda do 9102103, subtenente da classe de técnicos superiores
navais em regime de contrato Carla Saraiva dos Anjos.
21 de Junho de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.
EXÉRCITO

Comando do Pessoal
Direcção de Administração e Mobilização do Pessoal
Repartição de Pessoal Civil
Despacho (extracto) n.o 14 415/2005 (2.a série). — Por despacho de 2 de Junho de 2005 do tenente-general ajudante-general
do Exército, proferido no uso de competência delegada:
Graça Maria de Oliveira Durães Alves Martins, professora dos ensinos
básico e secundário do Ministério da Educação da área de economia — transferida para lugar de idêntica categoria e carreira do
quadro de pessoal civil do Exército (QPCE), ficando colocada presentemente a prestar serviço no Instituto de Odivelas (IO). (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Junho de 2005. — O Chefe da Repartição, António José dos
Santos Matias, COR ENG.
Despacho (extracto) n.o 14 416/2005 (2.a série). — Por despacho de 2 de Junho de 2005 do tenente-general ajudante-general
do Exército, proferido no uso de competência delegada:
Miguel José Neumann Viegas Gonçalves — nomeado por tempo indeterminado, precedendo concurso, professor dos ensinos básico e
secundário, na área de ensino em Filosofia, do quadro de pessoal
civil do Exército, ficando colocado a prestar serviço no Instituto
Militar dos Pupilos do Exército (IMPE). (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Junho de 2005. — O Chefe da Repartição, António José dos
Santos Matias, COR ENG.

