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PARTE D

 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Acórdão (extrato) n.º 299/2019

Processo n.º 752/18

III. Decisão
Pelo exposto, o Tribunal decide:
a) Não conhecer da questão relativa à norma do artigo 135.º -A do Código do IMI, no sentido de incluir, no âmbito de aplicação subjetiva do 

imposto, entidades que detêm património imobiliário como consequência inevitável da atividade económica que desenvolvem;
b) Não julgar inconstitucional a norma extraída do artigo 135.º -B, n.º 2, do Código do IMI, no sentido de incluir, no âmbito de aplicação do 

Adicional ao IMI, os «terrenos para construção» com fins de comércio, indústria, serviços ou outros;
c) Condenar a recorrente Profile, S. A., nas custas, que se fixam em 25 (vinte e cinco) UC, atendendo à dimensão do impulso processual em apreço 

e a valoração seguida pelo Tribunal em casos similares (artigos 84.º, n.os 2 e 3, da LTC e 6.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 303/98, de 7 de outubro).

Notifique.
Lisboa, 21 de maio de 2019. — Fernando Vaz Ventura — Claudio Monteiro — Joana Fernandes Costa — Lino Rodrigues Ribeiro — Pedro 

Machete — José Teles Pereira — Maria de Fátima Mata -Mouros — Gonçalo Almeida Ribeiro (com declaração) — Maria Clara Sottomayor — João 
Pedro Caupers — Maria José Rangel de Mesquita — Manuel da Costa Andrade.

Texto integral do Acórdão disponível no sítio eletrónico do Tribunal Constitucional:
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20190299.html?impressao=1

312382287 

 MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Despacho (extrato) n.º 6366/2019

Renovação de comissão de serviço
Por meu despacho de 12 de junho de 2019, é renovada, obtida a necessária autorização, a comissão de serviço do escrivão -adjunto António Alberto 

Carvalho de Campos, a exercer funções no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) da Procuradoria -Geral da República, com 
efeitos a partir de 1 de março de 2019 e pelo período de três anos.

12 de junho de 2019. — O Secretário -Adjunto da Procuradoria -Geral da República, Rui Dias Fernandes.
312379485 

PARTE E

 BANCO DE PORTUGAL

Aviso n.º 11378/2019
O Banco de Portugal informa que, no dia 26 de junho de 2019, irá 

colocar em circulação uma moeda de coleção em liga de prata, com o 
valor facial de € 7,50, designada «Joaquim Agostinho» integrada na 
série «Ídolos do Desporto».

As caraterísticas da supracitada moeda foram aprovadas pela Por-
taria n.º 15/2019, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 10, 
de 15 de janeiro.

A distribuição da moeda ao público será efetuada através das Institui-
ções de Crédito e das Tesourarias do Banco de Portugal.

11 de junho de 2019. — O Vice -Governador, Luís Máximo dos San-
tos. — O Administrador, Hélder Manuel Sebastião Rosalino.

312380642 

 UNIVERSIDADE ABERTA

Despacho (extrato) n.º 6367/2019
Considerando o cumprimento prévio dos procedimentos internos, 

estatutárias e regulamentares, sobre a indicação e composição dos júris 
para as equivalências e/ou reconhecimento de graus académicos e di-
plomas de ensino superior, bem como, quando se aplique, da alínea l), 
do n.º 1, do artigo 67.º, dos Estatutos da Universidade Aberta (UAb), 
publicados pelo Despacho Normativo n.º 65 -B/2008, no D.R., 2.ª S., 
n.º 246, de 22 de dezembro;

Tendo em conta as regras de reconhecimento de graus académicos e 
diplomas de ensino superior atribuídos por instituições de ensino superior 
estrangeiras vigentes desde 1 de janeiro de 2019;

Nos termos conjugados do disposto nos artigos 44.º a 48.º do 
Código do Procedimento Administrativo (CPA), no artigo 18.º, n.º 1, 


