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PARTE C
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria-Geral
Aviso (extrato) n.º 2193/2018
Nos termos dos artigos 45.º e seguintes da LTFP, aprovada em anexo
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e de acordo com a alínea a) do n.º 2
do artigo 9.º e artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 27 de fevereiro,
após despacho de homologação, de 4 de dezembro de 2017, da Ata de
Avaliação Final do Júri constituído para o efeito, torna-se público que os
trabalhadores abaixo indicados concluíram, com sucesso o período experimental, com a avaliação final de 15 valores, na sequência da celebração
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
para ingresso na carreira de técnico de informática, de grau 1, nível 1,
do mapa de pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros:
Gonçalo Carvalho Lestre;
Romeu Martins Prior;
João Paulo Cordeiro Leal.
5 de fevereiro de 2018. — O Diretor do Departamento Geral de
Administração, Pedro Sousa e Abreu.
311114003

FINANÇAS
Autoridade Tributária e Aduaneira
Despacho n.º 1670/2018
Delegação de competências
Ao abrigo das seguintes normas legais:
Artigo 62.º da lei geral tributária (LGT);
Artigo 150.º n.º 5 do Código de Procedimento e de Processo Tributário
(CPPT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 100/2017, de 28 de agosto; procedo
às seguintes delegações de competências:
I — Competências próprias
1 — Nos Chefes de Finanças:
1.1 — A competência para a prática de todos os atos no âmbito da
execução fiscal, em processos instaurados na respetiva área de jurisdição
territorial, com exceção dos seguintes atos:
a) A decisão sobre os pedidos de dispensa de prestação de garantia
em processos de execução fiscal, nos casos em que o valor em dívida à
data do pedido seja superior a 1000 unidades de conta (UC), nos termos
do artigo 170.º do CPPT;
b) A decisão sobre a apreciação das garantias, quando o valor em
dívida à data da constituição ou prestação seja superior a 1000 UC,
conforme o disposto nos artigos 169.º e 199.º n.º 9, do CPPT;
c) A decisão sobre o pedido de pagamento em prestações em processo
de execução fiscal nos casos em que o valor em dívida à data do pedido
seja superior a 1000 UC, nos termos do artigo 197.º do CPPT;
d) A decisão sobre a verificação e graduação de créditos, nos termos
do artigo 245.º do CPPT.
1.2 — A competência para a emissão das certidões, previstas no
artigo 80.º do CPPT, de quaisquer dívidas de tributos à Fazenda Pública imputadas ao executado que possam ser objeto de reclamação
de créditos.
1.3 — A assinatura de toda a correspondência e expediente necessário
à mera instrução dos processos no âmbito da execução fiscal, em processos instaurados na respetiva área de jurisdição territorial:
1.3.1 — Na ausência ou impedimento do titular, os atos de assinatura
serão praticados pelo suplente ou por aquele designado para o efeito.
II — Autorização para subdelegar
Autorizo os Chefes de Finanças a subdelegar as competências que
agora lhe são delegadas.
III — Produção de efeitos
As delegações de competências aqui efetuadas produzem efeitos a
partir de 1 de janeiro de 2018, ficando por este meio expressamente

ratificados todos os atos entretanto praticados, nos termos do n.º 3 do
artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA).
IV — Outros
Todo o expediente, assinado ou despachado ao abrigo do presente
despacho, após a data da sua publicação, deverá mencionar expressamente a presente delegação de competências, em conformidade com o
disposto no n.º 1 do artigo 48.º do CPA.
2 de janeiro de 2018. — A Diretora de Finanças de Braga, Júlia Maria
Moutinho de Sousa Neto.
311110537
Despacho n.º 1671/2018
Subdelegação de competências
De acordo com a autorização expressa no n.º 12.3 do ponto I, nos
n.os 1.5 e 3.2 do ponto II, no n.º 9.2 do ponto IV, no n.º 6.2 do ponto IV
e nos n.os 1.3 e 1.4 do ponto V do Despacho n.º 801/2018, da Diretora-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, de 7 de dezembro de 2017,
publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 14, de 19 de janeiro
de 2018 e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 36.º do Código do
Procedimento Administrativo e no artigo 62.º da Lei Geral Tributaria,
subdelego as seguintes competências que me foram delegadas ou subdelegadas:
I — Nos diretores de serviços a seguir mencionados:
1 — Na Diretora de Serviços do IRS, Maria Helena de Jesus Vaz:
a) Apreciar e decidir exposições, requerimentos, queixas ou memoriais, incluindo os pedidos de informação vinculativa formulados ao
abrigo do artigo 68.º da Lei Geral Tributária, sempre que não esteja em
causa a interpretação de normas legais ainda não sancionada, solicitando
o esclarecimento de dúvidas ou em que, sem fundamento legal, seja pedida a dispensa ou a alteração de forma do cumprimento de obrigações
fiscais, do pagamento de imposto ou de outros encargos tributários;
b) Decidir pelo arquivamento de pedidos de informação vinculativa
formulados por via eletrónica ao abrigo do artigo 68.º da lei geral tributária quando não se encontrem reunidos os seus pressupostos legais;
c) Resolver os pedidos de isenção de IRS relativamente aos rendimentos auferidos no âmbito de acordos de cooperação por pessoas
deslocadas no estrangeiro, formulados nos termos do n.º 3 do artigo 39.º
do Estatuto dos Benefícios Fiscais;
d) Resolver os pedidos de restituição de importâncias que tenham
dado entrada nos cofres do Estado no quinquénio anterior, sem direito
a essa arrecadação, até ao limite de 250 000 EUR;
e) Apreciar e decidir os recursos hierárquicos previstos nos artigos 66.º
e 76.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, com exceção
dos previstos no artigo 141.º do Código do Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Singulares na redação em vigor à data de 31 de dezembro
de 2002, até ao montante de imposto contestado de 250 000 EUR;
f) Apreciar e decidir os pedidos de revisão do IRS previstos no artigo 78.º da Lei Geral Tributária, até ao montante de 250 000 EUR;
g) Superintender na utilização racional das instalações afetas ao respetivo serviço, bem como na sua manutenção e conservação;
h) Velar pela existência de condições de higiene e segurança no
trabalho no respetivo serviço;
i) Gerir de forma eficaz e eficiente a utilização, manutenção e conservação dos equipamentos afetos ao respetivo serviço;
j) Autorizar, nos termos da lei, os benefícios do Estatuto do Trabalhador-Estudante relativamente aos funcionários em exercício de funções na
respetiva unidade orgânica;
k) Justificar ou injustificar faltas aos funcionários em exercício de
funções na respetiva unidade orgânica;
l) Autorizar o gozo e a acumulação de férias e aprovar o respetivo
plano anual da direção de serviços.
2 — Na Diretora de Serviços do IRC, Maria Helena Pegado Martins:
a) Autorizar a desmaterialização dos elementos de suporte dos livros e
registos contabilísticos que não sejam documentos autênticos ou autenticados, nos termos do n.º 6 do artigo 123.º do Código do IRC;
b) Apreciar e decidir exposições, requerimentos, queixas ou memoriais, incluindo os pedidos de informação vinculativa formulados ao
abrigo do artigo 68.º da Lei Geral Tributária, sempre que não esteja em
causa a interpretação de normas legais ainda não sancionada, solicitando
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o esclarecimento de dúvidas ou em que, sem fundamento legal, seja pedida a dispensa ou a alteração de forma do cumprimento de obrigações
fiscais, do pagamento de imposto ou de outros encargos tributários;
c) Decidir pelo arquivamento de pedidos de informação vinculativa
formulados por via eletrónica ao abrigo do artigo 68.º da lei geral tributária quando não se encontrem reunidos os seus pressupostos legais;
d) Resolver os pedidos de restituição de importâncias que tenham
dado entrada nos cofres do Estado no quinquénio anterior, sem direito
a essa arrecadação, até ao limite de 500 000 EUR;
e) Apreciar e decidir os recursos hierárquicos previstos nos artigos 66.º
e 76.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, com exceção
dos previstos no artigo 129.º do Código do IRC na redação em vigor à
data de 31 de dezembro de 2002, até ao montante de imposto contestado
de 500.000 EUR;
f) Apreciar e decidir os pedidos de revisão do IRC previstos no artigo 78.º da Lei Geral Tributária, até ao montante de 500 000 EUR;
g) Resolver e reconhecer os pedidos de reporte e de transmissibilidade de
prejuízos em sede de IRC, respetivamente, ao abrigo dos números 8 a 10 do
artigo 52.º e do artigo 75.º, ambos do Código do IRC, na redação anterior à introduzida pela Lei n.º 2/2014, de 16 de janeiro, até ao valor de 500 000 EUR;
h) Apreciar e decidir os pedidos de reporte e de transmissibilidade
de prejuízos em sede de IRC, ao abrigo, respetivamente, do disposto no
n.º 12 do artigo 52.º, dos n.os 3 e 4 do artigo 71.º e do n.º 6 do artigo 75.º
do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, até
ao valor de 500 000 EUR;
i) Apreciar e decidir os pedidos de transmissibilidade de benefícios
fiscais e da dedutibilidade de gastos de financiamento, ao abrigo do n.º 3
do artigo 75.º-A do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas, até ao valor de 500 000 EUR;
j) Resolver e reconhecer os pedidos de isenção total ou parcial de IRS
ou IRC relativamente a juros provenientes do estrangeiro, representativos
de empréstimos e rendas de locação de equipamentos importados, previstos no artigo 28.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, cujo imposto envolvido não
seja superior a 500 000 EUR;
k) Superintender na utilização racional das instalações afetas ao respetivo serviço, bem como na sua manutenção e conservação;
l) Velar pela existência de condições de higiene e segurança no trabalho no respetivo serviço;
m) Gerir de forma eficaz e eficiente a utilização, manutenção e conservação dos equipamentos afetos ao respetivo serviço;
n) Autorizar, nos termos da lei, os benefícios do Estatuto do Trabalhador-Estudante relativamente aos funcionários em exercício de funções na
respetiva unidade orgânica;
o) Justificar ou injustificar faltas aos funcionários em exercício de
funções na respetiva unidade orgânica;
p) Autorizar o gozo e a acumulação de férias e aprovar o respetivo
plano anual da direção de serviços.
3 — No Diretor de Serviços de Relações Internacionais, Rui Miguel
Candeias Canha:
a) Resolver os pedidos de reembolso relativos ao IRC e ao IRS, ao
abrigo das convenções internacionais sobre dupla tributação, até ao
limite de 500 000 EUR e 250 000 EUR, respetivamente;
b) Apreciar e decidir exposições, requerimentos, queixas ou memoriais, incluindo os pedidos de informação vinculativa formulados ao
abrigo do artigo 68.º da Lei Geral Tributária, sempre que não esteja em
causa a interpretação de normas legais ainda não sancionada, solicitando
o esclarecimento de dúvidas ou em que, sem fundamento legal, seja pedida a dispensa ou a alteração de forma do cumprimento de obrigações
fiscais, do pagamento de imposto ou de outros encargos tributários;
c) Decidir pelo arquivamento de pedidos de informação vinculativa
formulados por via eletrónica ao abrigo do artigo 68.º da lei geral tributária quando não se encontrem reunidos os seus pressupostos legais;
d) Apreciar e decidir os recursos hierárquicos previstos nos artigos 66.º
e 76.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, com exceção
dos previstos nos artigos 129.º do Código do IRC e 141.º do Código
do IRS, na redação em vigor à data de 31 de dezembro de 2002, até ao
montante de imposto contestado de, respetivamente, 500 000 EUR e
250 000 EUR, respetivamente;
e) Apreciar e decidir os pedidos de revisão do IRC e do IRS previstos
no artigo 78.º da Lei Geral Tributária, até ao montante de 500 000 EUR
e 250 000 EUR, respetivamente;
f) Assegurar, em articulação com outras medidas orgânicas, e resolver
o procedimento amigável no quadro das convenções bilaterais sobre
matéria fiscal e da convenção da arbitragem (n.º 90/436/CEE) de 23 de
julho) até aos montantes de 500 000 EUR e 250 000 EUR, respeitantes,
respetivamente, a IRC e a IRS;
g) Superintender na utilização racional das instalações afetas ao respetivo serviço, bem como na sua manutenção e conservação;

h) Velar pela existência de condições de higiene e segurança no
trabalho no respetivo serviço;
i) Gerir de forma eficaz e eficiente a utilização, manutenção e conservação dos equipamentos afetos ao respetivo serviço;
j) Autorizar, nos termos da lei, os benefícios do Estatuto do Trabalhador-Estudante relativamente aos funcionários em exercícios de funções na
respetiva unidade orgânica;
k) Justificar ou injustificar faltas aos funcionários em exercício de
funções na respetiva unidade orgânica;
l) Autorizar o gozo de férias dos funcionários em exercício de funções
na respetiva unidade orgânica e aprovar o respetivo plano anual.
4 — Autorizo a subdelegação nos chefes de divisão das competências
ora subdelegadas, com exceção:
a) Da competência prevista na alínea c) do n.º 1;
b) Das competências previstas nas alíneas g), h), i) e j) do n.º 2;
c) Da competência prevista na alínea a) do n.º 3, para pedidos de
reembolso de IRC ou de IRS que excedam, respetivamente, 10 000
EUR ou 5 000 EUR.
II — Nos diretores de finanças, com possibilidade de subdelegação
nos respetivos diretores de finanças adjuntos:
a) Apreciar e decidir os pedidos de revisão do IRC e do IRS previstos
no artigo 78.º da Lei Geral Tributária, até ao montante de 100.000 EUR
e 50.000 EUR, respetivamente;
b) Apreciar e decidir os recursos hierárquicos previstos nos artigos 66.º
e 76.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, com exceção
dos previstos dos artigos 129.º do Código do IRC e 141.º do Código
do IRS, na redação em vigor à data de 31 de dezembro de 2002, e no
referente aos atos praticados no âmbito das competências delegadas
ao abrigo do artigo 73.º do Código de Procedimento e de Processo
Tributário, até ao montante de imposto contestado de 100 000 EUR,
tratando-se de IRC e de 50 000 EUR, tratando-se de IRS.
III — Este despacho produz efeitos desde 14 de julho de 2017, ficando,
por este meio, ratificados todos os atos entretanto proferidos no âmbito
desta subdelegação de competências e que não se encontrem abrangidas
em despachos anteriores.
2 de fevereiro de 2018. — A Subdiretora-Geral, Teresa Maria Pereira Gil.
311111355

Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores
em Funções Públicas
Despacho n.º 1672/2018
Considerando que a Portaria n.º 113/2012, de 27 de abril, estabeleceu
a estrutura orgânica nuclear da Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) e fixou o número máximo de
unidades orgânicas flexíveis e que, por meu Despacho n.º 38/2017, de 29
de dezembro, foi criada a Divisão de Recrutamento, Seleção e Mobilidade
(DRSM), tornando-se premente assegurar o seu normal funcionamento.
Considerando que o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e
Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado,
aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última redação introduzida pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, estabelece, no n.º 1 do
artigo 27.º, que os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime de
substituição nos casos de vacatura do lugar;
Considerando ainda que o licenciado Nuno Luís Flores Baltazar Lopes,
técnico superior da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, reúne os requisitos legais exigidos e possui a competência técnica,
aptidão e experiência profissional adequadas ao exercício do cargo de
Chefe de Divisão de Recrutamento, Seleção e Mobilidade, conforme
evidencia a respetiva síntese curricular em anexo;
Assim, nos termos do artigo 27.º do Estatuto do Pessoal Dirigente
dos Serviços e Organismos da Administração Central, Regional, Local
do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última
redação introduzida pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, designo o
licenciado Nuno Luís Flores Baltazar Lopes, técnico superior da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, para exercer o cargo de
Chefe de Divisão de Recrutamento, Seleção e Mobilidade, em regime
de substituição, com efeitos a 1 de janeiro de 2018.
29 de dezembro de 2017. — A Diretora-Geral, Elisabete Reis de
Carvalho.

