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IVDP com quarenta e oito horas de antecedência, sendo confirmadas
pela emissão dos DAA, após autorização por escrito por parte do
IVDP.

2 — As perdas acidentais serão comunicadas ao IVDP no momento
da sua ocorrência, sendo confirmadas pela elaboração do auto de
notícia.

3 — As perdas naturais serão comunicadas no momento da sua
constatação, por declaração ao IVDP.

4 — A utilização de aguardente em lotas de vindima e em lotas
de colheitas anteriores será comunicada ao IVDP, através do docu-
mento próprio (comunicação de lotas/declaração de movimentos), de
acordo com formulário a estabelecer pelo IVDP, até ao dia 15 do
mês seguinte ao da referida utilização.

Artigo 14.o

Cedência de aguardente

1 — A cedência entre utilizadores de aguardente está dependente
de autorização prévia do IVDP.

2 — A cedência de aguardente entre utilizadores que tenha sido
aprovada para o vinho susceptível de obter a denominação de origem
«Moscatel do Douro» e cujo cessionário pretende utilizar na bene-
ficiação de vinho susceptível de obter a denominação de origem
«Porto» depende de prévia autorização da direcção do IVDP e implica
o pagamento da taxa aplicável à aguardente para vinho do Porto.

Artigo 15.o

Arquivo de documentação

Toda a documentação relativa à aprovação, trânsito e utilização
da aguardente deve ser mantida em arquivo pelos agentes económicos
por um período mínimo de cinco anos.

Artigo 16.o

Competência para apreciação

1 — Compete ao laboratório do IVDP a análise físico-química da
aguardente e à câmara de provadores do IVDP a sua análise sensorial.

2 — É admitido recurso para a junta consultiva de aguardentes
da deliberação da câmara de provadores do IVDP que reprove uma
aguardente, nos termos da regulamentação interna do IVDP.

3 — Todas as deliberações são fundamentadas.
4 — O funcionamento da câmara de provadores do IVDP consta

de regulamentação interna do IVDP.
5 — O Regulamento da Junta Consultiva consta de regulamentação

interna do IVDP.

Artigo 17.o

Detenção de aguardentes sem denominação de origem ou desqua-
lificação das aguardentes para vinho do Porto ou moscatel do
Douro.

1 — Sem prejuízo do disposto no presente regulamento, todos os
outros produtos vínicos produzidos, elaborados ou que transitem na
RDD ou no EG, poderão ser controlados e fiscalizados pelo IVDP,
nos termos da sua lei orgânica.

2 — A desnaturação ou desdobramento e consequente desquali-
ficação de aguardente para utilização nas denominações de origem
serão, obrigatoriamente, acompanhadas pelos serviços de fiscalização
do IVDP, que efectuarão a colheita de amostras e selagem dos reci-
pientes em que a desnaturação ou o desdobramento tenham lugar.

Artigo 18.o

Taxas

1 — Será cobrada aos utilizadores de aguardente destinada à ela-
boração de vinho susceptível de obtenção da denominação de origem
«Porto» a taxa prevista na alínea b) do artigo 2.o do Decreto-Lei
n.o 173/97, de 16 de Julho.

2 — O IVDP cobrará ainda dos destiladores ou comerciantes de
aguardente interessados na apreciação da aguardente destinada à ela-
boração de vinho susceptível de obtenção das denominações de origem
«Porto» ou «Douro» (“Moscatel do Douro”) as importâncias cons-
tantes da tabela em vigor no IVDP pela recolha de amostras, pelos
serviços analíticos e de prova prestados, bem como todos os custos,
incluindo os de transporte, suportados pelo IVDP, no caso de recurso
à prestação de serviços por terceiros.

3 — Sempre que os serviços solicitados se destinarem à elaboração
de vinho susceptível de obter a denominação de origem «Douro»
(“Moscatel do Douro”) ou a quaisquer outros fins serão cobradas
as importâncias referidas no número anterior.

4 — Pelos serviços solicitados pelos utilizadores de aguardente
exclusivamente para elaboração de vinho susceptível de obtenção da
denominação de origem «Porto» não serão cobrados os custos refe-

ridos nos números anteriores, exceptuando as análises subcontratadas,
uma vez que os custos inerentes à recolha de amostras e análises
são cobertos pela taxa referida no n.o 1.

5 — A liquidação e cobrança das taxas previstas, bem como o seu
pagamento coercivo, regem-se pelo disposto no Decreto-Lei
n.o 173/97, de 16 de Julho.

Artigo 19.o

Infracções

1 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, a infracção
ao disposto neste regulamento fica sujeita às sanções consagradas
na legislação em vigor, designadamente no Decreto-Lei n.o 213/2004,
de 23 de Agosto, que estabelece o regime das infracções vitivinícolas,
e no Decreto-Lei n.o 173/97, de 16 de Julho, em particular quando
se constatar desconformidade entre os quantitativos reais e os par-
ticipados nos termos dos artigos 12.o e 13.o deste regulamento e quando
se verifique a existência de vinhos a que haja sido adicionada aguar-
dente em infracção ao disposto no presente regulamento.

2 — O IVDP procederá à suspensão da inscrição do operador em
causa e à selagem dos respectivos recipientes, bem como, tratando-se
de operador de vinho do Porto, à suspensão imediata da capacidade
de venda, nos termos dos artigos 21.o e 22.o do Regulamento da
Denominação de Origem Vinho do Porto, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 166/86, de 26 de Junho, quando seja encontrada em centro de
vinificação, em armazém, em trânsito para estes locais ou de alguma
forma na detenção dos operadores que se dediquem à elaboração
de vinho susceptível de obter as denominações de origem «Porto»
e «Douro» aguardente não certificada pelo IVDP nos termos deste
regulamento ou não abrangida pela autorização prevista no n.o 2 do
artigo 2.o

3 — No caso de aguardente não aprovada pelo IVDP ou não abran-
gida pela autorização prevista no n.o 2 do artigo 2.o, o levantamento
da suspensão da inscrição do operador prevista no número anterior
só terá lugar quando os produtos sejam retirados das instalações do
operador em causa, devendo o agente de fiscalização do IVDP retirar
os selos e acompanhar o destino dos referidos produtos.

4 — No caso de desconformidade entre os quantitativos reais e
os participados nos termos dos artigos 12.o e 13.o deste regulamento
ou quando se verifique a existência de vinhos a que haja sido adi-
cionada aguardente em infracção ao disposto no presente regula-
mento, o IVDP realizará análises físico-químicas e organolépticas aos
vinhos pertencentes ao operador e se o resultado das referidas análises
determinar que os vinhos foram elaborados com aguardente irregular
ou que a aguardente não corresponde às características exigidas, apli-
car-se-á o procedimento previsto no número anterior.

5 — As análises referidas no número anterior serão efectuadas pelo
IVDP ou em laboratório externo a que este entenda necessário recor-
rer, a expensas do operador, que deverá depositar a quantia cor-
respondente ao respectivo preço na tesouraria do IVDP, no prazo
que lhe for fixado por aviso expedido pelos serviços.

Artigo 20.o

Revogação

É revogado o regulamento do processo técnico-administrativo para
controlo da aguardente destinada à elaboração de vinho do Porto,
de 2 de Julho de 1993, publicado no Diário da República, 2.a série,
de 2 de Novembro de 1993.

Artigo 21.o

Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 10 dias após
a sua publicação no Diário da República.

26 de Abril de 2005. — Pela Direcção, (Assinatura ilegível.)

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Instituto Nacional do Transporte Ferroviário, I. P.

Regulamento n.o 42/2005. — Após audição do conselho con-
sultivo do Instituto Nacional do Transporte Terrestre e realização
do processo de consulta pública previsto no artigo 67.o do Decreto-Lei
n.o 270/2003, de 28 de Outubro, o conselho de administração aprovou,
ao abrigo do disposto no n.o 5 do artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 270/2003, de 28 de Outubro, em reunião realizada no dia 28 de
Abril de 2005, o presente Regulamento, o qual versa sobre os pro-
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cedimentos necessários para obtenção de licenças para o exercício
da actividade de prestação de serviços de transporte ferroviário, bem
como as metodologias a adoptar na avaliação do cumprimento dos
requisitos a que se refere o artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 270/2003,
de 28 de Outubro.

Regulamento de Licenciamento

(a que se refere o n.o 5 do artigo 6.o
do Decreto-Lei n.o 270/2003, de 28 de Outubro)

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.o

Objecto

O presente Regulamento estabelece, ao abrigo do disposto no n.o 5
do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 270/2003, de 28 de Outubro, os pro-
cedimentos necessários para obtenção de licenças para o exercício
da actividade de prestação de serviços de transporte ferroviário, bem
como as metodologias a adoptar na avaliação do cumprimento dos
requisitos a que se refere o artigo 8.o do mesmo diploma legal.

Artigo 2.o

Âmbito

1 — O presente Regulamento aplica-se às empresas estabelecidas
em Portugal que pretendem prestar serviços de transporte ferroviário
no território nacional ou noutros Estados membros da União
Europeia.

2 — O presente Regulamento dispõe ainda sobre o reconhecimento
a nível nacional de licenças emitidas noutros Estados membros da
União Europeia.

CAPÍTULO II

Pedido de licença de acesso à actividade
de transporte ferroviário

SECÇÃO I

Condições gerais

Artigo 3.o

Pedido de licença

1 — A empresa que pretende obter uma licença para o exercício
da actividade de prestação de serviços de transporte ferroviário deve
apresentar ao Instituto Nacional do Transporte Terrestre (INTT) um
requerimento, nos termos do Decreto-Lei n.o 270/2003, de 28 de Outu-
bro, e do presente Regulamento.

2 — O requerimento referido no número anterior é apresentado
em português, devendo todos os documentos oficiais cuja língua ori-
ginal não seja o português ser apresentados juntamente com a sua
tradução certificada e, quando necessário, devidamente apostilhados
nos termos da Convenção de Haia de 5 de Outubro de 1961.

3 — O pedido de licença é acompanhado dos elementos necessários
à demonstração do preenchimento dos requisitos para a atribuição
de licença nos termos dos artigos seguintes.

4 — No caso em que a empresa pretende obter, em simultâneo,
diferentes tipos de licenças, é suficiente a apresentação de um só
requerimento, sem prejuízo da demonstração do cumprimento de
todos os requisitos necessários à emissão de cada uma das licenças
pedidas.

SECÇÃO II

Instrução do pedido de licença

Artigo 4.o

Identificação da empresa requerente

1 — O requerimento a que se refere o artigo 3.o deve conter a
identificação e caracterização completa da entidade requerente da
licença, nomeadamente:

a) Denominação social;
b) Número de pessoa colectiva;
c) Indicação da sede e do objecto social;
d) Identificação dos titulares dos corpos sociais;
e) Número de matrícula na conservatória do registo comercial;
f) Identificação dos seus representantes legais.

2 — Só são admitidos requerimentos formulados por empresas esta-
belecidas em Portugal, acompanhados da prova desse facto.

Artigo 5.o

Demonstração da idoneidade

1 — Para demonstração do cumprimento do requisito da idonei-
dade, o requerimento a que se refere o artigo 3.o é acompanhado
de declaração sob compromisso de honra, conforme modelo constante
do anexo I ao presente Regulamento, de que nem a empresa nem
as pessoas responsáveis pela sua gestão ou administração se encontram
em qualquer uma das situações previstas nas alíneas a) a g) no n.o 2
do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 270/2003, de 28 de Outubro.

2 — O disposto no número anterior não dispensa a apresentação,
quando solicitada, dos elementos documentais que comprovem os
factos em causa.

Artigo 6.o

Demonstração da capacidade financeira

1 — Para demonstração do cumprimento do requisito de capacidade
financeira o requerimento a que se refere o artigo 3.o é acompanhado
dos seguintes elementos:

a) Relatórios e contas dos últimos três exercícios, incluindo a
demonstração dos fluxos de caixa, aprovados nos termos da
legislação aplicável;

b) Recursos financeiros disponíveis, nomeadamente depósitos
bancários, adiantamentos concedidos sobre contas correntes
e empréstimos;

c) Fundos e elementos do activo mobilizáveis a título de garantia;
d) Fundos financeiros gerados pela actividade;
e) Investimentos relevantes, nomeadamente com a aquisição de

veículos, terrenos, edifícios, instalações e material circulante,
incluindo os adiantamentos por conta, qualquer que seja a
sua natureza;

f) Encargos sobre o património da empresa;
g) Plano de investimentos e respectivas fontes de financiamento,

nomeadamente relativo ao material circulante;
h) Documento comprovativo de que se encontra em situação

regularizada relativamente a dívidas por impostos ao Estado
Português, emitido pela Direcção-Geral dos Impostos;

i) Documento comprovativo de que se encontra regularizada
a situação da empresa relativamente às suas contribuições
para a segurança social, emitido pelo Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social.

2 — De acordo com o disposto no n.o 3 do artigo 14.o do Decreto-Lei
n.o 270/2003, de 28 de Outubro, quando a empresa não pode apre-
sentar relatórios e contas aprovados, relativos a três exercícios, por
ter iniciado há menos tempo a actividade, o requerimento a que se
refere o artigo 3.o é acompanhado dos relatórios e contas que tenham
sido aprovados, acompanhados de contas previsionais.

3 — De acordo com o disposto no n.o 3 do artigo 14.o do Decreto-Lei
n.o 270/2003, de 28 de Outubro, quando a empresa não tenha ainda
iniciado actividade ou cumprido um ano de actividade, o requerimento
a que se refere o artigo 3.o é acompanhado de informações tão com-
pletas quanto possível, por apresentação, nomeadamente, de contas
previsionais e, quando existam, de balanços e demonstrações de
resultados.

4 — Nos termos do disposto no n.o 4 do artigo 14.o do Decreto-Lei
n.o 270/2003, de 28 de Outubro, nos casos previstos nos n.os 2 e 3,
estão as empresas obrigadas a apresentar contas anuais, logo que
disponíveis.

Artigo 7.o

Demonstração da capacidade técnica

1 — Para demonstração do cumprimento do requisito de capacidade
técnica, o requerimento a que se refere o artigo 3.o é acompanhado
com os elementos previstos nos números seguintes.

2 — Quanto à organização e gestão, tem a empresa requerente
de demonstrar que possui estruturas de organização e gestão ade-
quadas e compatíveis com a actividade que se propõe desenvolver,
para o que apresentar:

a) Descrição detalhada dos órgãos da empresa, com indicação
das competências respectivas, nomeadamente os órgãos direc-
tamente responsáveis pela supervisão do transporte, pela ges-
tão da regulamentação técnica em vigor na rede ferroviária
nacional, pela gestão do pessoal com funções relevantes para
a segurança e pela gestão do material circulante;

b) A indicação da alínea anterior é acompanhada dos currículos
profissionais dos responsáveis por cada uma daquelas áreas.
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3 — Quanto aos serviços de transporte ferroviário a prestar, tem
a empresa requerente de apresentar informação que permita uma
completa caracterização dos serviços, com indicação:

a) Dos estabelecimentos, instalações e restantes bens, perten-
centes ou não à empresa requerente, afectos à actividade
de prestação de serviços de transporte ferroviário;

b) Dos procedimentos, sistemas e equipamentos afectos em per-
manência para a realização, a monitorização e o controlo
da execução da actividade de prestação de serviços de trans-
porte ferroviário.

4 — Quanto ao pessoal, tem a empresa requerente de:

a) Documentar a forma como selecciona, recruta, forma, cre-
dencia e gere o pessoal necessário para a realização de com-
boios e, nomeadamente, o pessoal responsável pela condução,
pelo acompanhamento da condução, pela inspecção do mate-
rial circulante em trânsito, pela preparação e ensaio de com-
posições e pela manobra;

b) Apresentar as suas categorias profissionais e o conteúdo fun-
cional das mesmas, nomeadamente das correspondentes ao
pessoal que desempenhe funções relevantes para a segurança
dos serviços a prestar, como seja o pessoal responsável pela
condução, pelo acompanhamento da condução, pela inspec-
ção do material circulante em trânsito, pela preparação, ensaio
e manobra de composições e conselheiros de segurança para
o transporte de mercadorias perigosas.

c) Indicar, quando alguma das actividades mencionadas na alí-
nea b) seja realizada por entidade externa à empresa, as enti-
dades que providenciam os serviços em causa e apresentar
os instrumentos contratuais respectivos.

5 — Quanto ao material circulante, tem a empresa requerente de:

a) Descrever a forma como efecuta a gestão do material cir-
culante que integra os seus comboios, no que respeita, nomea-
damente, à monitorização do desempenho, à identificação
das entidades prestadoras de serviços de manutenção ou vigi-
lância, ao controlo e supervisão da realização da manutenção
e vigilância em serviço e às autorizações de circulação;

b) Indicar quais as séries de material circulante a utilizar, apre-
sentando as características técnicas relevantes, em termos de
segurança, para a realização dos serviços;

c) Identificar, em ponto autónomo, o material circulante uti-
lizado no transporte de mercadorias perigosas, quando exista,
com explicitação da classe das matérias perigosas que o mesmo
está apto a transportar, de acordo com a legislação aplicável;

d) Indicar, quando alguma das actividades mencionadas na alí-
nea a) seja realizada por entidade externa à empresa, as enti-
dades que providenciam os serviços em causa e apresentar
os instrumentos contratuais respectivos.

6 — Quanto à gestão da segurança, tem a empresa requerente de
descrever a forma como executa e mantém o sistema de gestão da
segurança e a forma como controla a aplicação de regras técnicas
de segurança e procedimentos para situações de emergência, para
o que apresenta:

a) Descrição detalhada do sistema de gestão de segurança de
pessoas e bens, tendo em vista a segurança do pessoal próprio,
dos passageiros, de terceiros e do material circulante em
utilização;

b) Demonstração da conformidade do sistema de gestão de segu-
rança com a Norma Portuguesa NP 4397:2001, pela apre-
sentação de certificado emitido por entidades certificadoras
de sistemas de gestão de segurança e saúde no trabalho.

Artigo 8.o

Demonstração de cobertura de responsabilidade civil

1 — O requerimento a que se refere o artigo 3.o é acompanhado
da minuta de apólice a subscrever, da qual resulte o inequívoco cum-
primento da cobertura da responsabilidade civil por danos emergentes
do exercício da actividade de prestação dos serviços de transporte
ferroviário.

2 — A minuta de apólice tem de prever, pelo menos, o ressar-
cimento de danos causados aos passageiros, à infra-estrutura ferro-
viária, à bagagem, à carga, ao correio e a terceiros, bem como a
adequação entre o seu âmbito geográfico e aquele em que se desen-
volverá a actividade da empresa.

3 — O capital seguro não pode ser inferior a E 10 000 000.
4 — A aplicação do disposto nos números anteriores faz-se sem

prejuízo do que venha a ser fixado pela portaria a que se refere
o n.o 2 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 270/2003, de 28 de Outubro.

CAPÍTULO III

Metodologia de avaliação dos requisitos

Artigo 9.o

Avaliação da capacidade financeira

O INTF considera verificado o requisito da capacidade financeira
se, da análise da globalidade dos elementos a que se refere o artigo 6.o
do presente Regulamento, resultar comprovado que o requerente se
encontra em condições de cumprir as suas obrigações efectivas e poten-
ciais, nomeadamente pelo recurso ao cálculo de rácios de liquidez
e solvabilidade.

Artigo 10.o

Avaliação da capacidade técnica

O INTF considera verificado o requisito da capacidade técnica se,
da análise da globalidade dos elementos a que se refere o artigo 7.o
do presente Regulamento, resultar comprovado que o requerente se
encontra em condições de prestar serviço de transporte ferroviário
em condições de elevada segurança, aferida quanto à estrutura, orga-
nização, mecanismos de controlo e supervisão, pessoal, material cir-
culante e demais aspectos envolvidos na exploração.

Artigo 11.o

Avaliação no local

Para além das metodologias referidas nos artigos 9.o e 10.o e tendo
em vista a avaliação do cumprimento dos requisitos para a emissão
da licença, o INTF pode determinar a realização das investigações
e verificações necessárias junto da empresa requerente.

CAPÍTULO IV

Reconhecimento de licença emitida em outro
Estado membro da União Europeia

Artigo 12.o

Procedimento

1 — O pedido de reconhecimento de licença de transporte ferro-
viário emitida em outro Estado membro da União Europeia faz-se
mediante requerimento dirigido ao INTF, acompanhado de cópia
autenticada da licença validamente emitida.

2 — O INTF decidirá do reconhecimento da licença com base no
seu exame formal, no prazo máximo de três dias úteis, sem prejuízo
do recurso ao mecanismo previsto no n.o 7 do artigo 17.o do Decre-
to-Lei n.o 270/2003, de 28 de Outubro.

CAPÍTULO V

Emissão de licença

Artigo 13.o

Prazo

1 — O pedido de licença para o exercício da actividade de prestação
de serviços de transporte ferroviário é decidido pelo INTF no prazo
estabelecido no n.o 2 do artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 270/2003,
de 28 de Outubro.

2 — A decisão do INTF, devidamente fundamentada, é notificada
ao requerente.

Artigo 14.o

Modelo

Em caso de deferimento do pedido a licença será emitida conforme
o modelo aprovado pela Portaria n.o 168/2004, de 6 de Fevereiro,
publicada no Diário da República, 1.a série-B, n.o 41, de 18 de Fevereiro
de 2004.

CAPÍTULO VI

Renovação de licença

Artigo 15.o

Pedido de renovação de licença

1 — A renovação de licença para o exercício da actividade de pres-
tação de serviços de transporte ferroviário depende, de acordo com
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o disposto no n.o 6 do artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 270/2003, de
28 de Outubro, da verificação do cumprimento dos requisitos neces-
sários à sua emissão.

2 — O pedido de renovação de licença para o exercício da actividade
de prestação de serviços de transporte ferroviário é apresentado ao
INTF, 90 dias antes do termo da sua validade, instruído nos termos
do disposto na secção II do capítulo II do presente Regulamento.

3 — A pedido do requerente pode ser dispensada a apresentação
de alguns elementos de demonstração do preenchimento dos requi-
sitos, desde que o INTF conheça, por qualquer meio, o conteúdo
dos mesmos.

CAPÍTULO VII

Disposições finais

Artigo 16.o

Falsificação de documentos e de declarações

Sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos
de procedimento penal, a falsificação de documentos ou a prestação
culposa de falsas declarações em requerimento de pedido de licença
determina, consoante o caso, a recusa ou a revogação da licença
emitida.

Artigo 17.o

Regime transitório de licenciamento

A instrução do pedido de licença ao abrigo do disposto no artigo 82.o
do Decreto-Lei n.o 270/2003, de 28 de Outubro, é feita de acordo
com o estabelecido na secção II do capítulo II do presente Regu-
lamento.

Artigo 18.o

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação.

28 de Abril de 2005. — O Presidente, António Brito da Silva.

ANEXO I

Modelo de declaração

(artigo 5.o, n.o 1)

1 — . . . , titular do bilhete de identidade n.o . . . , residente em . . . ,
na qualidade de . . . (administrador/gerente/director) da . . . (iden-
tificação completa da empresa), declara, sob compromisso de honra,
que a empresa e as pessoas responsáveis pela sua (gestão/admi-
nistração):

a) Não foram declaradas, por sentença transitada em julgado,
falidas ou responsáveis pela falência de empresas cujo domínio
hajam assegurado ou de que tenham sido administradoras,
directoras ou gerentes;

b) Não desempenharam, nos últimos dois anos, as funções refe-
ridas na alínea anterior em empresas cuja falência haja sido
prevenida, suspensa ou evitada por concordata, reconstituição
empresarial, reestruturação financeira ou meio equivalente;

c) A empresa não esteve em situação de falência prevenida,
suspensa ou evitada por concordata, reconstituição empre-
sarial, reestruturação financeira ou meio equivalente, nos últi-
mos cinco anos;

d) Não foram, por sentença transitada em julgado, condenadas
por crime de abuso de confiança, burla, burla qualificada,
burla relativa a seguros, atentado à segurança de transporte
por ar, água ou caminho-de-ferro, infidelidade, insolvência
ou favorecimento de credores;

e) Não foram condenadas, no último ano, pela prática de con-
tra-ordenação de reconhecida gravidade respeitante à acti-
vidade ferroviária, por decisão definitiva ou sentença tran-
sitada em julgado;

f) Não foram, nos últimos dois anos, condenadas, em matéria
laboral, pela prática de contra-ordenação muito grave, ou
pela prática reincidente de contra-ordenação grave, por deci-
são definitiva ou sentença transitada em julgado;

g) Não foram, nos últimos cinco anos, condenadas por infracção
de legislação aduaneira, por decisão definitiva ou sentença
transitada em julgado (quando pretendem efectuar transpor-
tes de mercadorias transfronteiriços sujeitos àquela legis-
lação).

2 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de
falsas declarações implica, pelo INTF, a recusa de emissão ou revo-

gação de licença já emitida, bem como participação à entidade com-
petente para efeitos de procedimento criminal.

3 — Quando o INTF o solicitar, o requerente obriga-se a apresentar
documentos comprovativos de qualquer das situações referidas no
n.o 1 desta declaração.

. . . (data e assinatura).

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Gabinete do Secretário de Estado do Emprego
e da Formação Profissional

Despacho n.o 12 355/2005 (2.a série). — No exercício das com-
petências que me foram delegadas por despacho do Ministro do Tra-
balho e da Solidariedade Social de 28 de Abril de 2005 e conforme
estatuído no artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 76/93, de 12 de Março,
nomeio, sob proposta da Câmara Municipal de Arganil, representante
efectivo no conselho consultivo do Centro de Emprego e Formação
Profissional de Arganil do Instituto do Emprego e Formação Pro-
fissional, I. P., Rui Miguel Silva, actual presidente da Câmara Muni-
cipal de Arganil, e como representante suplente Dúlio Ferreira
Pimenta, actual vereador da Câmara Municipal de Arganil.

28 de Abril de 2005. — O Secretário de Estado do Emprego e
da Formação Profissional, Fernando Medina Maciel Almeida Correia.

Despacho n.o 12 356/2005 (2.a série). — No exercício das com-
petências que me foram delegadas por despacho do Ministro do Tra-
balho e da Solidariedade Social de 28 de Abril de 2005 e conforme
o estatuído no artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 76/93, de 12 de Março,
exonero, sob proposta da Confederação Portuguesa de Agricultores
de Portugal — CAP, Paulo Coito como seu representante no conselho
consultivo do Centro de Formação Profissional de Santarém do Ins-
tituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., e nomeio, sob pro-
posta da CAP, como representante efectivo no conselho consultivo
do referido Centro Clara Guerreiro, e, como representante suplente,
Rita Lucas.

28 de Abril de 2005. — O Secretário de Estado do Emprego e
da Formação Profissional, Fernando Medina Maciel Almeida Correia.

Despacho n.o 12 357/2005 (2.a série). — 1 — Nos termos do
disposto no n.o 2 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de
Julho, delego no chefe do Gabinete, Jorge Filipe de Jesus Sousa Cor-
reia, a competência para a prática dos seguintes actos:

a) Gestão do pessoal do Gabinete;
b) Gestão do orçamento do Gabinete e autorização, nos termos

do Decreto-Lei n.o 71/95, de 15 de Abril, das alterações orça-
mentais que se revelem necessárias à sua execução e que
não careçam de intervenção do Ministro de Estado e das
Finanças;

c) Autorizar a constituição de fundos permanentes por conta
do orçamento do Gabinete;

d) Autorizar a prestação de trabalho extraordinário, nocturno
e em dias de descanso semanal, complementar e feriados;

e) Autorizar o processamento de despesas resultantes de des-
locações em serviço, com ou sem abono antecipado de ajudas
de custo;

f) Autorizar a requisição de passaportes de serviço oficial, nos
termos dos artigos 14.o e seguintes do Decreto-Lei n.o 438/88,
de 29 de Novembro, a favor de individualidades designadas
por mim e cuja viagem constitua encargo do Gabinete;

g) Autorizar a requisição de guias de transporte, incluindo via
aérea, ou a utilização de viatura própria por membros do
Gabinete ou por individualidades que tenham de se deslocar
em serviço do mesmo;

h) Autorizar a aquisição de passes sociais ou assinaturas para
utilização em transportes públicos relativamente a deslocações
em serviço oficial, incluindo parqueamento;

i) Autorizar a utilização de carro de aluguer, quando indispen-
sável e o interesse do serviço o exigir;

j) Autorizar despesas com a aquisição de bens e serviços, por
conta das dotações orçamentais do Gabinete, nos termos do
Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho, até ao limite dos mon-
tantes estabelecidos no âmbito das competências atribuídas
aos directores-gerais;

k) Autorizar a prática de actos correntes relativos às funções
específicas do Gabinete sobre as quais tenha havido orien-


