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economia), ao abrigo do n.º 3.7 do Regulamento de Avaliação Per-
manente, as quais se encontram disponíveis para consulta na página 
da intranet da AT em: Área pessoal > Recrutamento e progressão > 
Concursos > Mudança de nível.

9 de abril de 2018. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
311262186 

 Declaração de Retificação n.º 303/2018
Tendo sido publicado com inexatidão o aviso (extrato) n.º 1631/2018, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 34, de 16 de fevereiro 
de 2018, retifica -se que onde se lê:

«1 — Nos chefes dos Serviços 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:

[...]
b) A autorização do pagamento em prestações nos processos de 

execução previstas nos n.os 3, alíneas a) e b), 5, 6 e 7 do artigo 196.º 
do CPPT;

[...]»

deve ler -se:
«1 — Nos chefes dos Serviços 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:

[...]
b) A autorização do pagamento em prestações nos processos de 

execução previstas no n.º 3, alínea a), e nos n.os 5, 6 e 7 do artigo 196.º 
do CPPT;

[...]»
10 de abril de 2018. — O Diretor de Finanças de Viseu, António dos 

Santos Barroso Inês.
311275495 

 Despacho n.º 4033/2018

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 Tribu-

tário (CPPT), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, 
com a alteração introduzida pela Lei n.º 150/2017, 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:

a) A decisão sobre os pedidos de dispensa de prestação de garantia 
em processo de execução fiscal, nos casos em que o valor da dívida 
exequenda seja superior a 1500 unidades de conta nos termos do ar-
tigo 170.º do CPPT;

b) A autorização do pagamento em prestações nos processos de exe-
cução fiscal e a apreciação das garantias, quando o valor da divida 
exequenda for superior a 1500 unidades de conta, conforme o disposto 
nos artigos 197.º e 199.º, n.º 9, ambos do CPPT;

c) A decisão sobre os pedidos de anulação de venda previstos no n.º 4 
do artigo 257.º do CPPT.

2 — Na Chefe da Divisão de Gestão da Dívida Executiva, Mestre 
Célia Margarida Salgueiro Ruivo:

a) A decisão sobre os pedidos de dispensa de prestação de garantia 
em processo de execução fiscal, nos casos em que o valor da dívida 
exequenda seja superior a 1500 unidades de conta nos termos do ar-
tigo 170.º do CPPT;

b) A autorização do pagamento em prestações nos processos de exe-
cução fiscal e a apreciação das garantias, quando o valor da divida 
exequenda for superior a 1500 unidades de conta, conforme o disposto 
nos artigos 197.º e 199.º, n.º 9, ambos do CPPT;

c) A decisão sobre os pedidos de anulação de venda previstos no n.º 4 
do artigo 257.º do CPPT.

II — Autorização para subdelegar:
1 — Autorizo os Chefes de Finanças a subdelegar as competências 

que agora lhe são delegadas.
III — Produção de efeitos:
1 — As delegações de competências aqui efetuadas produzem efeitos 

a partir de 1 de janeiro de 2018.
IV — Outros:
Todo o expediente, assinado ou despachado ao abrigo do presente 

despacho, deverá mencionar a qualidade de delegado ou subdelegado.
28 de dezembro de 2017. — O Diretor de Finanças de Lisboa, Fer-

nando Cristóvão Cardoso Lopes.
311257586 

 Despacho n.º 4034/2018

Subdelegação de competências
Nos termos do n.º 2 do artigo 46.º do Código do Procedimento Ad-

ministrativo, do artigo 62.º da lei geral tributária e ao abrigo da auto-
rização concedida pelos pontos I, n.º 6.3, II, n.os 1.5 e 3.2, IV, n.º 5.2, e 
V, n.os 1.3 e 1.4, do Despacho n.º 801/2018, de 7 de dezembro de 2017, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 14, de 19 de janeiro de 
2018, subdelego:

I — Nos diretores de serviços adiante mencionados, de acordo com 
os respetivos serviços e áreas, as seguintes competências que me foram 
delegadas e subdelegadas:

1 — Na diretora de serviços da Direção de Serviços do Imposto 
Municipal sobre Imóveis (DSIMI), Dra. Maria da Graça Vasques Mo-
reira Neto:

a) Apreciar e decidir exposições, requerimentos, queixas ou memoriais, 
solicitando o esclarecimento de dúvidas ou em que, sem fundamento 
legal, seja pedida a dispensa ou a alteração da forma do cumprimento 
de obrigações fiscais, do pagamento de imposto ou de outros encargos 
tributários e aduaneiros;

b) Apreciar e decidir 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 5 000 EUR;

c) Apreciar e decidir os pedidos de isenção do imposto municipal 
sobre imóveis (IMI), formulados nos termos das alíneas c), d), h), i), 
j), l), m) e n) do n.º 1 do artigo 44.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais;

d) Apreciar e decidir as propostas de anulação do IMI, até ao limite 
de 5 000 EUR;

e) Decidir os pedidos de revisão previstos no artigo 78.º da Lei Geral 
Tributária;

f) Apreciar e decidir os recursos hierárquicos previstos nos artigos 66.º 
e 76.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, até ao mon-
tante de imposto contestado de 250 000 EUR;

g) Apreciar e decidir os pedidos de informação vinculativa formulados 
ao abrigo do artigo 68.º da Lei Geral Tributária, sempre que esteja em 
causa o esclarecimento de normas legais já objeto de sancionamento 
superior;

h) Arquivar os pedidos de informação vinculativa formulados por 
via eletrónica, ao abrigo do artigo 68.º da Lei Geral Tributária, quando 
não se encontrem reunidos os pressupostos legais para a sua apreciação 
e decisão;

i) Superintender na utilização racional das instalações afetas ao res-
petivo serviço, bem como na sua manutenção e conservação;

j) Velar pela existência de condições de higiene e segurança no tra-
balho;

k) Gerir, de forma eficaz e eficiente, a utilização, manutenção e con-
servação dos equipamentos;

l) Autorizar, nos termos da lei, os benefícios do estatuto do traba-
lhador-estudante.

2 — Na diretora de serviços da Direção de Serviços do Imposto 
Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, do Imposto do 
Selo, do Imposto Único de Circulação e das Contribuições Especiais 
(DSIMT), Dra. Maria Regina Campos Coimbra:

a) Apreciar e decidir exposições, requerimentos, queixas ou memoriais, 
solicitando o esclarecimento de dúvidas ou em que, sem fundamento 
legal seja pedida a dispensa ou a alteração da forma do cumprimento 
de obrigações fiscais, do pagamento de imposto ou de outros encargos 
tributários e aduaneiros;

b) Apreciar e decidir 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 5 000 EUR;

c) Decidir os pedidos de revisão previstos no artigo 78.º da Lei Geral 
Tributária;
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d) Apreciar e decidir os recursos hierárquicos previstos nos artigos 66.º 
e 76.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, até ao mon-
tante de imposto contestado de 250 000 EUR;

e) Apreciar e decidir os pedidos de informação vinculativa formulados 
ao abrigo do artigo 68.º da Lei Geral Tributária, sempre que esteja em 
causa o esclarecimento de normas legais já objeto de sancionamento 
superior;

f) Arquivar os pedidos de informação vinculativa formulados por via 
eletrónica, ao abrigo do artigo 68.º da Lei Geral Tributária, quando não 
se encontrem reunidos os pressupostos legais para a sua apreciação e 
decisão;

g) Apreciar e decidir os pedidos de isenção do imposto municipal 
sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT) nos casos previstos 
nas alíneas d) a h), j) e l) do artigo 6.º do Código do Imposto Municipal 
sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis;

h) Apreciar e decidir os pedidos de isenção do IMT, ao abrigo das 
alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 8.º do respetivo Código, de valor igual 
ou inferior a 1 000 000 EUR;

i) Apreciar e decidir os pedidos de isenção do imposto municipal 
sobre veículos, nos casos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º do 
respetivo Regulamento;

j) Apreciar e decidir os pedidos de isenção do imposto de circulação, 
nos casos previstos na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento 
dos Impostos de Circulação e Camionagem;

k) Apreciar e decidir os pedidos de isenção do imposto único de 
circulação (IUC), nos casos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º 
do Código do Imposto Único de Circulação;

l) Superintender na utilização racional das instalações afetas ao res-
petivo serviço, bem como na sua manutenção e conservação;

m) Velar pela existência de condições de higiene e segurança no 
trabalho;

n) Gerir, de forma eficaz e eficiente, a utilização, manutenção e 
conservação dos equipamentos;

o) Autorizar, nos termos da lei, os benefícios do estatuto do trabalhador-
-estudante.

3 — No diretor de serviços da Direção de Serviços das Avaliações 
(DSA), Eng.º Nelso de Oliveira Pinto:

a) Apreciar e decidir exposições, requerimentos, queixas ou memoriais 
solicitando o esclarecimento de dúvidas ou em que, sem fundamento 
legal seja pedida a dispensa ou a alteração da forma do cumprimento de 
obrigações fiscais, sempre que esteja em causa interpretação de normas 
legais já objeto de sancionamento superior;

b) Apreciar e decidir os recursos hierárquicos e procedimentos rela-
tivos a atos de fixação de valores patrimoniais tributários;

c) Superintender na utilização racional das instalações afetas ao res-
petivo serviço, bem como na sua manutenção e conservação;

d) Velar pela existência de condições de higiene e segurança no 
trabalho;

e) Gerir, de forma eficaz e eficiente, a utilização, manutenção e con-
servação dos equipamentos;

f) Autorizar, nos termos da lei, os benefícios do estatuto do trabalhador-
-estudante.

II — Nos diretores de finanças, com possibilidade de subdelegação 
nos respetivos diretores de finanças adjuntos, as seguintes competências 
que me foram delegadas e subdelegadas:

a) Apreciar e decidir os pedidos de revisão previstos no artigo 78.º da 
Lei Geral Tributária, até ao montante de 100 000 EUR;

b) Apreciar e decidir os recursos hierárquicos previstos nos artigos 66.º 
e 76.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, no referente 
aos atos praticados no âmbito das competências delegadas ao abrigo do 
artigo 75.º do referido Código, até ao montante de imposto contestado 
de 100 000 EUR;

c) Apreciar e decidir os recursos hierárquicos relativos aos atos pra-
ticados no âmbito de competências próprias dos chefes dos serviços 
de finanças.

III — Este despacho produz efeitos desde 14 de julho de 2017, ficando, 
por este meio, ratificados todos os atos entretanto praticados pelos 
diretores de serviços e diretores de finanças sobre as matérias incluídas 
no âmbito da presente subdelegação de competências.

29 de janeiro de 2018. — A Subdiretora -Geral, Lurdes da Silva Ferreira.
311259505 

 Despacho n.º 4035/2018
Tendo sido dado cumprimento ao estabelecido nos n.os 1 e 2 do ar-

tigo 21.º da 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 03 de setembro e concluído o procedimento 
concursal de recrutamento e seleção para o cargo de Chefe de Divisão 
de Inspeção Tributária I (DIT I), da Direção de Finanças de Leiria, cargo 
de direção intermédia de 2.º grau, publicitado no Diário da República 
n.º 150, 2.ª série, de 04 de agosto de 2017, o júri, na ata final que integra 
o respetivo procedimento concursal, propôs, fundamentadamente, a 
designação do inspetor tributário assessor principal, António Manuel 
Jesus Ferreira dos Santos, por reunir as condições exigidas para o cargo 
a prover.

Considerando os fundamentos apresentados pelo júri, o candidato 
revelou possuir competência técnica e aptidão para o exercício de fun-
ções de direção, coordenação e controlo, especificamente na área do 
cargo a prover, bem como experiência e formação relacionadas com as 
atividades a desenvolver.

Nestes termos, e atento o disposto nos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da 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 03 de setembro, concordo com a proposta do júri, pelo que designo no 
cargo de Chefe de Divisão de Inspeção Tributária I (DIT I), da Direção 
de Finanças de Leiria, em comissão de serviço, pelo período de três anos, 
o inspetor tributário assessor principal, António Manuel Jesus Ferreira 
dos Santos, com efeitos a 01 de março de 2018.

12 de março de 2018. — A Diretora -Geral, Helena Maria José Alves 
Borges.

Nota Curricular
1 — Identificação
Nome: António Manuel Jesus Ferreira Santos
Naturalidade: Freguesia de Pedrógão Grande, concelho de Pedrógão 

Grande
Data de nascimento: 16 -07 -1955

2 — Formação académica
Licenciatura em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa, com 

nota final de 13 valores
Curso complementar de Contabilidade e Administração, com nota 

final de 15 valores

3 — Situação profissional
Categoria — Inspetor Tributário Assessor Principal
Cargo — Chefe de Divisão da Div I da Direção de Finanças de Leiria 

desde 01 -05 -2000

4 — Experiência profissional
Chefe de Divisão da DIT I na Direção de Finanças de Leiria desde 2000
Coordenador de Equipas Inspetivas entre 1992 e 2000
Ingresso na DGCI em 1974

5 — Outras funções profissionais
Entre 1994 e 2005 exercício das funções de Perito da Administração 

Fiscal no procedimento de revisão;
Coordenador dos estágios para liquidadores de 1984 a 1992;
De 1984 a 1992 formador do Centro de Formação e Aperfeiçoamento 

Profissional (CFAP);
Adjunto de Chefe de Repartição de Finanças da Marinha Grande de 

1982 a 1984.

6 — Outra formação
Formação no âmbito da SAD e FORGEP ambos promovidos pelo INA

311264851 

 Despacho n.º 4036/2018

Subdelegação de competências
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 46.º do Código do Pro-

cedimento Administrativo e no artigo 62.º da lei geral tributária e ao 
abrigo da autorização concedida nos pontos I -4.3. e II -3.2. do Despacho 
n.º 801/2018, de 7 de dezembro de 2017, da Diretora -Geral da Autoridade 
Tributária e Aduaneira, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 14, de 19 de janeiro de 2018, subdelego as seguintes competências 
que me foram delegadas ou subdelegadas:

1 — No Diretor de Serviços dos Impostos Especiais de Consumo e 
do Imposto sobre Veículos, Dr. Jorge Fernandes Pinheiro:

a) Promover a audição prévia dos interessados quando, no âmbito 
dos processos que apreciem pedidos de isenção, recursos hierárquicos 
e outras petições em matérias respeitantes aos Impostos Especiais de 


