
6340 DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-B N.o 246 — 19 de Outubro de 2004

14.o

Cartões de identificação de administradores,
gerentes ou directores

Os cartões de identificação a que se refere o n.o 2
do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 211/2004, de 20 de
Agosto, são emitidos e fornecidos pelo IMOPPI aos
administradores, gerentes e directores das empresas
licenciadas e deles devem constar as seguintes menções:

a) O nome do representante legal;
b) A denominação social da empresa;
c) O número da licença e respectiva data de

validade.

15.o

Cartões de identificação de angariadores imobiliários

Os cartões de identificação a que se refere o n.o 2
do artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 211/2004, de 20 de
Agosto, são emitidos e fornecidos pelo IMOPPI aos
angariadores imobiliários com inscrição em vigor e deles
devem constar as seguintes menções:

a) A firma;
b) O número de inscrição e respectiva data de

validade;
c) O número de identificação fiscal de empresário

em nome individual;
d) O domicílio;
e) Fotografia do rosto do requerente, tipo passe,

obtida há menos de um ano, a cores e fundo
liso, com boas condições de identificação e
medidas adequadas ao modelo do cartão de
identificação.

16.o

Adaptação do objecto social

Para efeitos do disposto no n.o 1 do artigo 53.o do
Decreto-Lei n.o 211/2004, de 20 de Agosto, as empresas
licenciadas à data da entrada em vigor do mesmo
diploma e que exerçam outras actividades, para além
da actividade de mediação imobiliária e de adminis-
tração de imóveis por conta de outrem, devem com-
provar que deixaram de as exercer.

17.o

Modelos

Os requerimentos e as declarações previstas no pre-
sente diploma são efectuados em modelo próprio e diri-
gidos ao presidente do conselho de administração
do IMOPPI.

18.o

Entrada em vigor

A presente portaria produz efeitos à data da entrada
em vigor do Decreto-Lei n.o 211/2004, de 20 de Agosto.

Em 6 de Outubro de 2004.

O Ministro das Cidades, Administração Local, Habi-
tação e Desenvolvimento Regional, José Luís Fazenda
Arnaut Duarte. — O Ministro das Obras Públicas, Trans-
portes e Comunicações, António Luís Guerra Nunes
Mexia.

Portaria n.o 1328/2004

de 19 de Outubro

O Decreto-Lei n.o 211/2004, de 20 de Agosto, que
estabelece o regime jurídico do exercício das actividades
de mediação imobiliária e de angariação imobiliária,
determina, no n.o 1 do artigo 36.o, que os procedimentos
administrativos nele previstos, bem como os demais ten-
dentes à boa execução do mesmo, estão sujeitos ao paga-
mento de taxas destinadas a cobrir os encargos com
a gestão do sistema de ingresso e permanência nas acti-
vidades, bem como com a sua fiscalização.

De acordo com o disposto no n.o 2 do mesmo artigo,
as taxas e os procedimentos administrativos acima refe-
ridos são fixados por portaria do ministro que tutela
o Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Parti-
culares e do Imobiliário (IMOPPI).

Com a publicação da presente portaria instituem-se
valores aplicáveis aos procedimentos administrativos, na
sequência da regulamentação do exercício da actividade
de angariação imobiliária, e procede-se à correcção dos
valores das taxas devidas por procedimentos decorrentes
do cumprimento de deveres das empresas de mediação
para com o IMOPPI.

Por outro lado, convertem-se em euros os valores
anteriormente estabelecidos.

Assim:
Ao abrigo do disposto no n.o 2 do artigo 36.o do

Decreto-Lei n.o 211/2004, de 20 de Agosto:
Manda o Governo, pelos Ministros das Cidades,

Administração Local, Habitação e Desenvolvimento
Regional e das Obras Públicas, Transportes e Comu-
nicações, o seguinte:

1.o Ficam sujeitos ao pagamento de taxas destinadas
a cobrir os encargos com a gestão do sistema de ingresso
e permanência nas actividades de mediação imobiliária
e de angariação imobiliária, bem como com a sua fis-
calização, os seguintes procedimentos:

a) Licenciamento para o exercício da actividade
de mediação imobiliária;

b) Inscrição para a actividade de angariação imo-
biliária;

c) Revalidação da licença;
d) Revalidação da inscrição;
e) Registo de alteração de sede e de denominação

social de empresa de mediação imobiliária;
f) Registo de alteração de firma e domicílio de

angariador imobiliário;
g) Registo de abertura de estabelecimentos;
h) Emissão de licença em segunda via;
i) Emissão de cartão de identificação de adminis-

trador, gerente ou director de empresa de
mediação em segunda via;

j) Emissão de cartão de identificação de angaria-
dor imobiliário em segunda via;

l) Emissão de certidões;
m) Inscrição em exame de capacidade profissional.

2.o A taxa devida pelo licenciamento e pela reva-
lidação das licenças tem por valor três vezes o índice 100
da escala salarial das carreiras de regime geral do sistema
retributivo da função pública em vigor à data em que
a taxa se mostrar devida, doravante designado por
índice 100.

3.o A taxa devida pela inscrição e pela revalidação
da inscrição tem por valor o índice 100.



N.o 246 — 19 de Outubro de 2004 DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-B 6341

4.o A taxa devida pelo procedimento previsto na alí-
nea e) do artigo 1.o tem por valor 50% do índice 100.

5.o A taxa devida pelo procedimento previsto na alí-
nea f) do artigo 1.o tem por valor 20% do índice 100.

6.o A taxa devida pelo registo de abertura de um
ou mais estabelecimentos tem por valor 20% do
índice 100.

7.o A taxa referida no n.o 2.o inclui a taxa devida
pelo primeiro registo de abertura de estabelecimentos.

8.o A taxa devida pela emissão de licença em segunda
via tem por valor E 100.

9.o A taxa devida pelos procedimentos previstos nas
alíneas i) e j) do n.o 1.o tem por valor E 25.

10.o O agravamento das taxas previsto no n.o 4 do
artigo 9.o, no n.o 7 do artigo 10.o, no n.o 4 do artigo 28.o
e no n.o 7 do artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 211/2004,
de 20 de Agosto, é de 50% do valor da taxa devida.

11.o O agravamento das taxas previsto no n.o 5 do
artigo 10.o do citado diploma é de 50% do índice 100.

12.o O agravamento das taxas previsto no n.o 5 do
artigo 29.o do citado diploma é de 20% do índice 100.

13.o Os valores obtidos pela aplicação das regras esta-
belecidas nos n.os 2.o, 3.o, 4.o, 5.o, 6.o, 7.o, 10.o, 11.o
e 12.o da presente portaria são sempre arrendondados
para a unidade de euros imediatamente superior.

14.o A taxa devida pela emissão de certidões até cinco
páginas é de E 25, a que acresce E 1 por cada página
a mais.

15.o A taxa devida pela inscrição no exame para efei-
tos de comprovação da capacidade profissional tem por
valor E 25.

16.o A presente portaria produz efeitos à data da
entrada em vigor do Decreto-Lei n.o 211/2004, de 20
de Agosto.

Em 6 de Outubro de 2004.

O Ministro das Cidades, Administração Local, Habi-
tação e Desenvolvimento Regional, José Luís Fazenda
Arnaut Duarte. — O Ministro das Obras Públicas, Trans-
portes e Comunicações, António Luís Guerra Nunes
Mexia.

MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA, PESCAS
E FLORESTAS, DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO

DO TERRITÓRIO E DO TURISMO

Portaria n.o 1329/2004

de 19 de Outubro

Pela Portaria n.o 722-X9/92, de 15 de Julho, foi con-
cessionada a Carlos Manuel Cardoso Mendes Madeira
a zona de caça turística da Herdade da Casa Branca
(processo n.o 1112-DGRF), situada no município de
Alcácer do Sal, válida até 15 de Julho de 2004.

Entretanto, a entidade concessionária veio requerer
a sua renovação.

Cumpridos os preceitos legais, com fundamento no
disposto no n.o 8 do artigo 44.o, em articulação com
o disposto na alínea a) do n.o 2 do artigo 36.o e no
n.o 2 do artigo 114.o, do Decreto-Lei n.o 227-B/2000,
de 15 de Setembro, com a redacção que lhe foi conferida

pelo Decreto-Lei n.o 338/2001, de 26 de Dezembro, e
ouvido o Conselho Cinegético Municipal:

Manda o Governo, pelos Ministros do Turismo, da
Agricultura, Pescas e Florestas e do Ambiente e do
Ordenamento do Território, o seguinte:

1.o Pela presente portaria é renovada, por um período
de 12 anos, a concessão da zona de caça turística da
Herdade da Casa Branca (processo n.o 1112-DGRF),
abrangendo o prédio rústico denominado «Herdade da
Casa Branca», sito na freguesia de Santa Susana, muni-
cípio de Alcácer do Sal, com a área de 491 ha.

2.o A Direcção-Geral do Turismo emitiu, ao abrigo
do disposto no n.o 3 do artigo 34.o do citado diploma,
parecer favorável condicionado à aprovação do projecto
de arquitectura do pavilhão de caça, apresentado em
17 de Junho de 2004, à conclusão da obra no prazo
de 12 meses a contar da data de notificação da aprovação
do projecto, à verificação da conformidade da obra com
o projecto e à legalização dos quartos existentes no pavi-
lhão de caça, caso afectos à exploração turística.

3.o A concessão de terrenos incluídos em áreas clas-
sificadas poderá terminar, sem direito a indemnização,
sempre que sejam introduzidas alterações de condicio-
nantes por planos especiais de ordenamento do terri-
tório de áreas protegidas ou obtidos dados científicos
que comprovem a incompatibilidade com a actividade
cinegética, até um máximo de 10% da área total da
zona de caça.

4.o A presente renovação é condicionada à apresen-
tação de comprovativo da habilitação da entidade reque-
rente para gerir zonas de caça turísticas no prazo de
seis meses a contar da data de publicação da presente
portaria.

5.o É revogada a Portaria n.o 1003/2004, de 9 de Julho.
6.o A presente portaria produz efeitos a partir do

dia 16 de Julho de 2004.

Em 22 de Setembro de 2004.

Pelo Ministro da Agricultura, Pescas e Florestas, Luís
António Pires Pinheiro, Secretário de Estado das Flo-
restas. — Pelo Ministro do Ambiente e do Ordenamento
do Território, Jorge Manuel Lopes Moreira da Silva,
Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Ambiente
e do Ordenamento do Território. — O Ministro do
Turismo, Telmo Augusto Gomes de Noronha Correia.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, INOVAÇÃO
E ENSINO SUPERIOR

Portaria n.o 1330/2004
de 19 de Outubro

A requerimento da Cruz Vermelha Portuguesa, enti-
dade instituidora da Escola Superior de Enfermagem
da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azeméis,
reconhecida como de interesse público, ao abrigo do
disposto no Estatuto do Ensino Superior Particular e
Cooperativo (aprovado pelo Decreto-Lei n.o 16/94, de
22 de Janeiro, alterado, por ratificação, pela Lei
n.o 37/94, de 11 de Novembro, e pelo Decreto-Lei
n.o 94/99, de 23 de Março), pelo Decreto n.o 3/2002,
de 6 de Fevereiro;

Considerando o disposto no Decreto-Lei n.o 353/99,
de 3 de Setembro;


