6340

N.o 77 — 20 de Abril de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Inspecção-Geral da Administração do Território
Rectificação n.o 620/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 47, de 8 de Março
de 2005, a p. 3592, o despacho (extracto) n.o 4920/2005, 2.a série,
rectifica-se que onde se lê «nomeados, precedendo concurso externo
de ingresso, na carreira técnica superior de inspecção» deve ler-se
«nomeados, precedendo concurso externo de ingresso, na carreira
de inspector superior» e onde se lê «Carla Maria Duarte Filipe, técnica
de 2.a classe do quadro da Câmara Municipal de Odivelas» deve
ler-se «Carla Maria Duarte Filipe, técnica superior de 2.a classe do
quadro da Câmara Municipal de Odivelas».

idêntico lugar do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Impostos, com colocação nos Serviços Centrais e efeitos a 1 de Maio
de 2005. (Isento de fiscalização prévia.)
6 de Abril de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
MARINHA

21 de Março de 2005. — O Inspector-Geral, Raul Melo Santos.

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS E
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Despacho conjunto n.o 310/2005. — Considerando a premência
de que se reveste o preenchimento do cargo de director-geral do
Tesouro, presentemente vago na sequência da recente investidura
da anterior titular no exercício de funções governativas;
Considerando que o subdirector-geral do Tesouro, licenciado José
Emílio Coutinho Garrido Castel-Branco, reúne o perfil e experiência
adequados ao desempenho daquele cargo:
Ao abrigo dos artigos 19.o e 27.o, n.os 1 e 2, da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, e tendo em conta a experiência e o perfil profissional
evidenciados no currículo anexo ao presente despacho, é nomeado
para exercer, em regime de substituição, funções de direcção superior
de 1.o grau como director-geral do Tesouro o licenciado José Emílio
Coutinho Garrido Castel-Branco.
24 de Março de 2005. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. — O Ministro de Estado e das Finanças, Luís
Manuel Moreira de Campos e Cunha.

Portaria n.o 507/2005 (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),
promover por escolha ao posto de capitão-tenente, em conformidade
com o previsto na alínea c) do artigo 216.o do EMFAR, o 72082,
primeiro-tenente da classe de serviço especial Rui Martins Gonçalves
(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 1 de Janeiro de 2005, data a partir da qual 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 promoção
ao posto imediato do 387277, capitão-tenente da classe de serviço
especial Carlos Manuel Gaspar das Neves, 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 260179, capitão-tenente da classe de serviço especial Raul Manuel dos Santos Gomes.
8 de Abril de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada, Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.

Nota curricular
Nome — José Emílio Coutinho Garrido Castel-Branco.
Nascimento — 27 de Agosto de 1961, em Lisboa.
Habilitações académicas — licenciatura em Economia em 1985, pelo
Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa,
na área de Técnicas Quantitativas e Métodos de Planeamento.
Actividades profissionais:
Actividade desenvolvida na Direcção-Geral do Tesouro desde
1985, detendo a categoria de assessor do Tesouro principal:
exercício da actividade em cargos dirigentes, desde 1991 até
2000, como chefe de divisão, director de serviços e subdirector-geral do Departamento da Tesouraria Central do Estado,
cargo que desempenha actualmente desde 2001;
Chefe do Gabinete do Ministro das Finanças do XIV Governo
Constitucional, de Agosto de 2000 a Abril de 2001.
Outras actividades profissionais:
Coordenador da COMACC — Comissão do Acordo de Cooperação Cambial com a República de Cabo Verde;
Membro da comissão de fiscalização do Fundo para as Relações
Internacionais do Ministério dos Negócios Estrangeiros;
Responsável pela implementação do projecto «Homebanking do
Tesouro»;
Membro do grupo de acompanhamento do FEOGA — Garantia,
durante a primeira Presidência Portuguesa do Conselho das
Comunidades Europeias;
Coordenador do grupo de trabalho para a produção, armazenamento e distribuição das moedas euro;
Presidente da mesa da assembleia geral da PARPÚBLICA —
Participações Públicas (SGPS), S. A.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Direcção-Geral dos Impostos
Aviso (extracto) n.o 4174/2005 (2.a série). — Por despachos da
subdirectora-geral do Património e da subdirectora-geral dos Impostos, por delegação de competência do director-geral, de 23 e 18 de
Abril de 2005, respectivamente:
Ilda Maria Silva Vieira Guerreiro, auxiliar administrativa do quadro
de pessoal da Direcção-Geral do Património — transferida para

Portaria n.o 508/2005 (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, conjugado com a alínea a) do artigo 304.o,
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), promover
ao posto de aspirante a oficial os seguintes cadetes da classe de técnicos
superiores navais em regime de contrato que concluíram com aproveitamento o curso de formação básica de oficiais, a contar de 18
de Março de 2005, data a partir da qual contam 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 EMFAR:
9100405, CAD TSN RC Susana Cristina Pereira da Rocha.
9100105, CAD TSN RC Ana Maria Oliveira Vilas Boas Tavares.
9101005, CAD TSN RC Jorge Manuel Calçada Pereira Marques.
9101105, CAD TSN RC Luís Filipe Ferreira Batista.
9100505, CAD TSN RC Ana Sofia Pereira Serra.
9100705, CAD TSN RC Marlene Rodrigues Domingues.
9101205, CAD TSN RC Arcílio Leocádio Marques Silva.
9100305, CAD TSN RC Catarina Renata Sepúlveda Tirado Fradique.
9100605, CAD TSN RC Cátia Sofia Ferreira da Silva.
9100905, CAD TSN RC Edgar Filipe Vaz Mendonça.
9100805, CAD TSN RC Cátia Sofia Campeão Rosado.
9100205, CAD TSN RC Sofia Maria Mendes Dias.
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 9103604, aspirante da classe de técnicos superiores navais
em regime de contrato Ana Filipa Viegas dos Santos.
8 de Abril de 2005. — O Chefe do Estado-Maior da Armada, Francisco António Torres Vidal Abreu, almirante.
Portaria n.o 509/2005 (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),
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 807972, capitão-de-fragata da classe de administração naval Joaquim
Fernando da Costa Mendes (supranumerário permanente), que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, respectivamente, nos artigos 56.o e 227.o do mencionado Estatuto, a contar
de 31 de Março de 2005, data a partir da qual 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 vaca-

