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j) Acompanhar a realização das acções previstas em cada PDI,
desenvolvendo as diligências necessárias à respectiva exe-
cução;

k) Apresentar as medidas administrativas que em cada momento
se consideram oportunas para a prossecução dos objectivos
do Programa;

l) Estabelecer o objecto e o âmbito de eventuais estudos de
carácter sectorial que se revelem necessários à prossecução
dos objectivos do Programa e apresentar as correspondentes
propostas;

m) Acompanhar a elaboração dos estudos e trabalhos sectoriais,
garantindo a integração e compatibilização dos resultados,
bem como a elaboração dos relatórios de síntese dos estudos
sectoriais;

n) Recolher e tratar a informação relativa aos indicadores e esta-
tísticas de acompanhamento das intervenções enquadráveis
no Programa FINISTERRA;

o) Elaborar relatórios bimensais de acompanhamento das acções
realizadas e um relatório anual de progresso técnico e finan-
ceiro do Programa FINISTERRA.

9 — O LNEC poderá, mediante protocolo, prestar apoio técnico
ao GCPF no acompanhamento dos estudos, projectos e obras,
incluindo a análise e avaliação da adequação das soluções que forem
desenvolvidas pelas diferentes equipas contratadas e a emissão de
pareceres técnicos sobre as recomendações preconizadas pelo con-
selho consultivo.

10 — O GCPF mantém-se em funções até ao fim do ano de 2006,
atendendo à programação plurianual do Programa FINISTERRA.

11 — O apoio administrativo e logístico ao funcionamento do GCPF
e ao conselho consultivo será prestado pelo Instituto da Conservação
da Natureza, cujo orçamento suportará os encargos respectivos, com
excepção dos relativos às remunerações dos elementos referidos nas
alíneas a) e b) do n.o 5, que serão suportados pela Secretaria-Geral
do Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente.

12 — É revogado o despacho conjunto n.o 329/2003, de 16 de Abril.

15 de Outubro de 2003. — O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão
Barroso. — A Ministra de Estado e das Finanças, Maria Manuela Dias
Ferreira Leite. — O Ministro das Cidades, Ordenamento do Território
e Ambiente, Amílcar Augusto Contel Martins Theias.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Despacho conjunto n.o 1007/2003. — Nos termos das disposi-
ções conjugadas do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 186/2003, de 20
de Agosto, e dos artigos 3.o e 18.o, n.os 1, 6, alínea a), e 7, da Lei
n.o 49/99, de 22 de Junho, e considerando a experiência e o perfil
profissional evidenciados pelo currículo anexo ao presente despacho,
é nomeado, em comissão de serviço, director do Gabinete de Estra-
tégia e Estudos do Ministério da Economia o licenciado Rui Tomás
Vilaça de Castro Feijó, assessor principal do quadro de pessoal da
Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais.

O presente despacho produz efeitos a partir de 15 de Setembro
de 2003.

15 de Setembro de 2003. — O Primeiro-Ministro, José Manuel
Durão Barroso. — O Ministro da Economia, Carlos Manuel Tavares
da Silva.

Currículo profissional de Rui Tomás Vilaça de Castro Feijó

1 — Formação — licenciatura em Economia, em 1973, pelo Ins-
tituto Superior de Economia de Lisboa, com a média de 14 valores.

2 — Actividade profissional — entre 1973 e 1993, em actividade
desenvolvida, sucessivamente, como técnico superior do Gabinete de
Estudos e Planeamento da Secretaria de Estado do Comércio e direc-
tor de serviços da Direcção-Geral do Comércio Externo e, entre 1993
e 1996, como director de serviços da Direcção-Geral do Comércio,
assumiram-se funções de gestão e coordenação de um serviço de estu-
dos na área do comércio internacional e interno e, paralelamente,
de coordenação de todas as actividades do Centro de Informática.

Ao longo deste período, refere-se a participação nas negociações
com o Fundo Monetário Internacional que conduziram à assinatura
das duas cartas de intenção, de 1979 e 1984, neste último caso, como
representante do Ministério do Comércio e Turismo e, entre 1988
e 1996, a participação em todas as reuniões do Comité de Exame
da Situação Económica e dos Problemas do Desenvolvimento, da
OCDE, que examinou a economia portuguesa.

Entre Novembro de 1996 e Dezembro de 1998, no cargo de sub-
director-geral das Relações Económicas Internacionais, passaram a
exercer-se funções de gestão mais latas, com coordenação atribuída
nas áreas de estudos e estatística, de licenciamento do comércio
externo e do Centro de Informática.

Entre Dezembro de 1998 e Outubro de 2000, como subdirector-
-geral, participou-se na instalação do Gabinete de Relações Inter-
nacionais do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território,
relevando das funções de natureza técnica a coordenação intrami-
nisterial e o sistemático acompanhamento do dossier do contencioso
comunitário em matéria de ambiente, e a preparação e participação
nos Conselhos de Ministros do Ambiente e, de uma forma mais subs-
tancial, no Conselho de Ministros Informal do Ambiente realizado
na cidade do Porto.

Desde Outubro de 2000, no exercício de funções de assessor da
direcção da Direcção-Geral das Relações Internacionais do Ministério
da Economia, desenvolveram-se, entre outros, trabalhos na área do
estudo do impacte sobre a economia portuguesa do alargamento a
leste da União Europeia e a coordenação a elaboração dos planos
de actividades da DGREI, bem como dos seus relatórios de execução,
colaboração na avaliação da reforma económica em Portugal e na
preparação do documento das Grandes Opções de Política Económica
para 2004.

3 — Outras actividades — entre 1987 e 1995, conferencista no Ins-
tituto de Altos Estudos da Força Aérea.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinete da Ministra

Despacho n.o 21 305/2003 (2.a série). — Em execução do dis-
posto no n.o 5 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 463/79, de 30 de
Novembro, com a redacção que lhe foi dada pelo artigo 1.o do Decre-
to-Lei n.o 81/2003, de 23 de Abril, é aprovada a ficha de inscrição
e respectivas instruções de preenchimento, para efeitos de atribuição
de número de identificação fiscal às entidades não residentes que
apenas obtenham em território português rendimentos tributados por
retenção na fonte a título definitivo, de acordo com o modelo junto.
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Observações e instruções de preenchimento

O preenchimento desta ficha, a que se refere o n.o 5 do artigo 3.o
do Decreto-Lei n.o 463/79, de 30 de Novembro, com a redacção que
lhe foi dada pelo artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 81/2003, de 23 de
Abril, destina-se exclusivamente à inscrição para atribuição do número
de identificação fiscal a entidades não residentes que obtenham em
território português apenas rendimentos sujeitos a tributação por
retenção na fonte a título definitivo.

A presente ficha poderá ainda ser utilizada para efeitos de actua-
lização de dados destas entidades.

Não se aplica a entidades, que embora não residentes, se encontrem
obrigadas, nos termos da lei, a obter número de identificação fiscal
(por exemplo entidades não residentes com estabelecimento estável
em Portugal, entidades não residentes que obtenham em território
português rendimentos prediais).

Assinalar com uma cruz no quadro 0 se se trate de inscrição ou
alteração.

Esta inscrição será obrigatoriamente requerida pelas entidades que
se encontram obrigadas a proceder à retenção na fonte do imposto,
em suporte de papel ou por transmissão electrónica de dados, devendo
obedecer aos requisitos divulgados no site www.dgci.gov.pt.

Sempre que o número de inscrições a requerer pelo substituto tri-
butário for superior a 10, os pedidos deverão ser exclusivamente envia-
dos por transmissão electrónica de dados.

Todos os quadros são de preenchimento obrigatório, excepto os
quadros 4, 5, 6 e 7, quando se tratar de inscrição de pessoas colectivas,
bem como o quadro 3, apenas quando no país de residência não
seja atribuído número de identificação fiscal.

No quadro 3, sempre que o país de nascimento da entidade não
residente for Portugal, não preencher o país mas indicar apenas o
concelho e freguesia.

14 de Outubro de 2003. — Pela Ministra de Estado e das Finanças,
Vasco Jorge Valdez Ferreira Matias, Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais.

Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

Despacho n.o 21 306/2003 (2.a série). — Dou por findo, a seu
pedido, com efeitos a partir de 27 de Outubro de 2003, o destacamento
da técnica profissional especialista, do quadro de pessoal da Inspec-
ção-Geral de Finanças, Laurinda Augusta Choupina Vicente, tendo
sido destacada pelo meu despacho de 16 de Setembro de 2002, publi-
cado com o n.o 20 998/2002 no Diário da República, 2.a série, n.o 224,
de 27 de Setembro de 2002.

23 de Outubro de 2003. — O Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais, Vasco Jorge Valdez Ferreira Matias.

Direcção-Geral dos Impostos

Aviso (extracto) n.o 11 696/2003 (2.a série). — Delegações de
competências. — Ao abrigo do disposto no artigo 35.o do Código do
Procedimento Administrativo e do artigo 62.o da lei geral tributária,
o chefe do Serviço de Finanças de Santiago do Cacém, em regime
de substituição, Honório das Dores Rodrigues Alves, delega nos seus
adjuntos as seguintes competências próprias:

1 — Chefia das secções:
1.1 — Secção de Tributação do Rendimento, Despesa e Patrimó-

nio — Maria de Lurdes Rodrigues Chaves Gonçalves, técnica de admi-
nistração tributária-adjunta, nível 3;

1.2 — Secção de Justiça Tributária — Carlos Fernando da Silva Bri-
tes Reis Periquito, técnico de administração tributária-adjunto, nível 3.

2 — Delegação de competências de carácter geral:
2.1 — Controlo de assiduidade, faltas e licenças dos funcionários;
2.2 — Dispensar os funcionários por pequenos lapsos de tempo

quando estritamente necessário, com o mínimo prejuízo para os
serviços;

2.3 — Proferir despachos, assinar e distribuir documentos que
tenham a natureza de expediente diário, incluindo os pedidos de cer-
tidão que não impliquem indeferimento;

2.4 — Verificar e controlar o andamento dos serviços de forma
que sejam respeitados os prazos fixados por lei ou pelas instâncias
superiores, em tudo o que respeitar a respostas, petições ou infor-
mações solicitadas ao Serviço de Finanças;

2.5 — Instruir, informar e dar parecer sobre quaisquer petições,
exposições ou reclamações;

2.6 — Assinar a correspondência expedida das respectivas secções,
com excepção da dirigida a entidades hierarquicamente superiores,
autoridades judiciais, entidades que prossigam fins de investigação
criminal e órgãos de soberania;

2.7 — Verificar e controlar os serviços de forma que sejam res-
peitados os prazos fixados, quer legalmente, quer pelas instâncias
superiores;

2.8 — Assinar os mandados de notificação e as notificações a efec-
tuar via postal;

2.9 — Instruir, informar e dar parecer sobre os recursos hierár-
quicos;

2.10 — Promover a requisição de impressos e material de secretaria,
controlando as existências e organização;

2.11 — Levantar autos de notícia das infracções por si verificadas
no desempenho das suas funções;

2.12 — Coordenar e controlar a execução do serviço mensal rela-
cionado com as respectivas secções, de modo que seja assegurado
seu cumprimento atempadamente;

2.13 — Organizar e manter em ordem de consulta o arquivo dos
serviços da sua responsabilidade;

2.14 — Tratar da segurança regular das diversas aplicações infor-
máticas;

2.15 — Providenciar o atendimento dos utentes de forma célere,
eficaz e de qualidade.

3 — Delegação de competências de carácter específico:
3.1 — Na adjunta Maria de Lurdes Rodrigues Chaves Gonçalves:
3.1.1 — Orientar e coordenar todo o serviço do IR, IVA e patri-

mónio, promovendo os actos ou diligências necessários à sua execução,
designadamente de recepção, digitação, envio, arquivo e fiscalização;

3.1.2 — Orientar, coordenar, controlar e assinar todo o expediente
relativo a liquidações da competência do serviço, suas notificações,
pagamentos e extracção das certidões de relaxe, bem como os neces-
sários averbamentos informáticos;

3.1.3 — Apreciar e decidir os processos de isenção, de não sujeição
e reclamações administrativas de CA e processos de cadastro, excepto
nos casos de indeferimento;

3.1.4 — Assinar as cadernetas prediais;
3.1.5 — Praticar todos os actos respeitantes a pedidos de dísticos

especiais e isenção do imposto municipal sobre veículos e de circulação
e camionagem, bem como controlar e coordenar todo o serviço rela-
cionado com estes impostos;

3.1.6 — Conferir e assinar os termos de sisa e praticar todos os
actos respeitantes a este imposto ou com ele relacionados, incluindo
a sua coordenação e controlo;

3.1.7 — Orientar, coordenar e assinar as peças que compõem o
processo do imposto sobre as sucessões e doações até à sua conclusão
e decidir os pedidos de prorrogação de prazo de entrega da relação
de bens;

3.1.8 — Coordenar e assinar os protocolos do actual sistema de
cobrança do imposto sucessório;

3.1.9 — Coordenar e controlar todo o serviço relacionado com o
imposto do selo;

3.1.10 — Assinar despachos de autuação e registo dos processos
de reclamação graciosa, promover a instrução dos mesmos praticando
todos os actos com eles relacionados tendo em vista a sua preparação
para decisão

3.1.11 — Elaboração das folhas de salários e transportes dos
louvados;

3.1.12 — Coordenar e controlar todo o serviço relacionado com
o número fiscal de contribuinte;

3.1.13 — Orientar e coordenar o expediente geral administrativo
no que respeita a correspondência, entradas e saídas, ao equipamento
geral, requisições e manutenção, consumos de secretaria, de higiene
e de limpeza.

3.2 — No adjunto Carlos Fernando da Silva Brites Reis Periquito:
3.2.1 — Controlar toda a informatização dos processos de justiça

fiscal;
3.2.2 — Assinar os despachos de autuação dos processos de exe-

cução fiscal e mandar praticar os actos necessários à sua instrução,
assinando os respectivos despachos e termos, incluindo a extinção
por pagamento voluntário ou anulação da dívida exequenda, com
excepção da apreciação e fixação de garantias, pagamento em pres-
tações, suspensão dos processos, marcação de vendas, abertura de
propostas, fixação de valores de venda, nomeação de negociadores
particulares, apreciação de incidentes, reversões contra responsáveis
subsidiários, remoção de depositário, cancelamento de registos de
penhora, levantamento de penhoras, restituição de sobras, prescrições
e declarações em falhas de processos de valor superior a E 1500;

3.2.3 — Assinar os despachos de autuação dos processos de opo-
sição, embargos, reclamações de créditos, processos administrativos
das impugnações e processos de contra ordenação fiscal, e mandar
praticar todos os actos necessários à sua instrução assinando os res-
pectivos despachos e termos, com excepção da aplicação das coimas
e dispensade aplicação das mesmas;

3.2.4 — Ordenar e extrair certidão de dívida por falta de pagamento
voluntário de coima e declarar a extinção dos processos de contra-
-ordenação, nos termos da alínea c) do artigo 61.o do RGIT;


