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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Instituto do Desporto de Portugal, I. P.

Contrato n.º 231/2012

Contrato -programa de desenvolvimento
desportivo CP/59/DDF/2012

Aditamento aos Contratos -Programa de Desenvolvimento 
Desportivo n.os 222/DDF/2011 e 223/DDF/2011

Desenvolvimento da Prática Desportiva — Enquadramento Técnico
Entre:
1) O Instituto do Desporto de Portugal, I. P., pessoa coletiva de direito 

público, com sede na Avenida Infante Santo, n.º 76, 1399 -032 Lisboa, 
NIPC 506626466, aqui representado por Augusto Fontes Baganha, na 
qualidade de Presidente, adiante designado como IDP, I. P., ou 1.º Ou-
torgante; e

2) A Federação Portuguesa de Xadrez, pessoa coletiva de direito 
privado, titular do estatuto de utilidade pública desportiva, concedido 
através de Despacho n.º 59/93, de 29 de novembro, publicado na 2.ª série 
do Diário da República n.º 288, de 11 de dezembro com sede na(o) Rua 
Frei Francisco Foreiro, 2, 4.º Esq., 1150 -166 Lisboa, NIPC 501617078, 
aqui representada por Jorge Ataíde Coelho Antão, na qualidade de Pre-
sidente, adiante designada por Federação ou 2.º Outorgante.

Considerando que:
A) Mediante os contratos -programa n.os 222/DDF/2011 e 223/

DDF/2011, foram concedidas pelo IDP, I. P., comparticipações finan-
ceiras à Federação Portuguesa de Xadrez para execução dos programas 
de desenvolvimento desportivo que a Federação apresentou e se propôs 
levar a efeito no decurso desse ano;

B) De acordo com o estabelecido no n.º 1, do artigo 22.º, do Decreto-
-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, pode o IDP, I. P., “outorgar com 
os beneficiários um aditamento ao contrato -programa celebrado para 
o ano findo, a fim de que sejam liquidadas, até à celebração de novo 
contrato -programa, as quantias mensais correspondentes ao duodécimo 
do ano anterior”.

C) Pelo despacho de 20 de janeiro de 2012, do Senhor Secretário de 
Estado do Desporto e Juventude, foi autorizada com o 2.º Outorgante a ce-
lebração de aditamento ao abrigo da disposição legal acima mencionada;

D) A contratualização dos contratos -programa de desenvolvimento 
desportivo para 2012 com a Federação Portuguesa de Xadrez encontra -se 
ainda em preparação, estimando -se que a sua assinatura apenas ocorra 
no final do primeiro trimestre de 2012;

é celebrado o presente aditamento aos contratos -programa de desen-
volvimento desportivo n.os 222/DDF/2011 e 223/DDF/2011 que se rege 
pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª
Objeto do contrato

As comparticipações financeiras a que se referem as Cláusulas 3.ª dos 
contratos -programa de desenvolvimento desportivo n.º 222/DDF/2011 
e n.º 223/DDF/2011 são, para efeitos do presente aditamento, mantidas 
para o ano de 2012.

Cláusula 2.ª
Duração do contrato

O presente aditamento aos contratos -programa n.os 222/DDF/2011 
e 223/DDF/2011 cessa com a celebração dos contratos -programa de 
desenvolvimento desportivo para o ano de 2012, os quais devem ser 
celebrados até 31 de março de 2012, não podendo ter uma duração 
superior a três meses.

Cláusula 3.ª
Comparticipação financeira

As comparticipações financeiras a prestar pelo IDP, I. P., à Federa-
ção Portuguesa de Xadrez, nos termos da cláusula 1.ª são atribuídas 

à Federação em regime de duodécimo, à razão de um duodécimo 
por mês.

Cláusula 4.ª
Disposições transitória

O disposto nos contratos -programa de desenvolvimento desportivo 
n.os 222/DDF/2011 e 223/DDF/2011 aplica -se, com as necessárias adap-
tações, ao presente aditamento.

Cláusula 5.ª
Reposição de quantias

Caso as comparticipações financeiras concedidas pelo 1.º Outorgante 
constantes nos contratos -programa celebrados com o IDP, I. P., em 
2011 e ou em anos anteriores não tenham sido totalmente aplicadas na 
execução dos competentes Programas de Atividades, a Federação obriga-
-se a restituir ao IDP, I. P., os montantes não aplicados e já recebidos, 
podendo esses montantes ser deduzidos por retenção, pelo IDP, I. P., no 
presente contrato -programa, de acordo com o estabelecido no n.º 2, do 
artigo 30.º, do Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro.

Cláusula 6.ª
Produção de efeitos

O presente contrato produz efeitos desde 1 de janeiro de 2012.
Assinado em Lisboa, em 27 de março de 2012, em dois exemplares 

de igual valor.
27 de março de 2012. — O Presidente do Instituto do Desporto de 

Portugal, I. P., Augusto Fontes Baganha. — O Presidente da Federação 
Portuguesa de Xadrez, Jorge Ataíde Coelho Antão.

205939386 

 Instituto de Gestão do Património Arquitetónico
e Arqueológico, I. P.

Anúncio n.º 7715/2012

Abertura do procedimento de classificação da Escola Superior de 
Artes e Design (ESAD) de Caldas da Rainha, Rua Isidoro Inácio 
Alves de Carvalho, freguesia e concelho de Caldas da Rainha, 
distrito de Leiria.
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, 

de 23 de outubro, faço público que, por despacho do Diretor do 
IGESPAR, I. P. de 24 de novembro de 2010, exarado sobre Parecer 
da Secção de Património Arquitetónico e Arqueológico — Conselho 
Nacional de Cultura (SPAA — CNC), de 23 de novembro de 2010, 
foi determinada a abertura do procedimento administrativo relativo à 
classificação da Escola Superior de Artes e Design (ESAD) de Caldas 
da Rainha, Rua Isidoro Inácio Alves de Carvalho, freguesia e concelho 
de Caldas da Rainha, distrito de Leiria.

2 — A decisão de abertura do procedimento de classificação em causa 
teve por fundamento a exemplaridade da conceção arquitetónica global 
e o valor arquitetónico de relevância cultural no âmbito da arquitetura 
portuguesa do século XX. Acresce a estes dois aspetos o risco em que 
atualmente incorre o património arquitetónico português do século XX, 
seja por ausência de reconhecimento do respetivo valor, seja por ausência 
de proteção adequada, seja ainda pela instabilidade decorrente de recupe-
ração inadequadas. Este projeto do Arqt.º Vítor Figueiredo constitui -se, 
efetivamente, como um importante exemplo da melhor arquitetura do 
último quartel de novecentos realizada em Portugal, desde logo pela 
inteligente relação integrada com a envolvente, o pinhal, natureza que 
envolve os volumes principais do edifício, onde os espaços interiores 
nunca perdem a relação visual com o exterior. Simultaneamente a vege-
tação vertical contribui para filtrar a luz no interior do edifício e modelar 
a sua escala. Por outro lado, as formas utilizadas nos dois edifícios base, 
conquanto opostas, reta e curva, remetem para um vocabulário de sim-
ples regularidade abstrata geométrica, quase minimalista. A utilização 
criteriosa dos materiais, com predomínio do betão aparente aplicado, 
quer nos elementos estruturais como nos muros principais, contribui, 
ainda, para definir uma modernidade racional, sem perder um certo 
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sentido poético, de uma obra de referência na História da Arquitetura 
portuguesa da contemporaneidade.

3 — A partir da publicação deste Anúncio, a Escola Superior de Artes 
e Design (ESAD) de Caldas da Rainha, Rua Isidoro Inácio Alves de 
Carvalho, freguesia e concelho de Caldas da Rainha, distrito de Leiria, 
fica em vias de classificação, de acordo com o n.º 5 do artigo 25.º da 
Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.

4 — O imóvel em vias de classificação e os bens imóveis localizados 
na zona geral de proteção (50 metros contados a partir dos seus limites 
externos), conforme planta de delimitação anexa, a qual faz parte inte-
grante do presente Anúncio, ficam abrangidos pelas disposições legais 
em vigor, designadamente, os artigos 32.º, 34.º, 36.º, 37.º, 42.º, 43.º e 
45.º da referida lei, e o n.º 2 do artigo 14.º e artigo 51.º do Decreto -Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro.

5 — Conforme previsto no n.º 1 do artigo 13.º do Decreto -Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro, poderão os interessados, sustentando 
o facto, reclamar ou interpor recurso tutelar do ato que decide a aber-
tura do procedimento de classificação no prazo de quinze dias úteis, 
nos termos dos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, junto da Direção Regional de Cultura de Lisboa e 
Vale do Tejo.

27 de março de 2012. — O Diretor do IGESPAR, I. P., Elísio Sum-
mavielle. 

  
 205945939 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 4879/2012
Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 35.º, 36.º e 37.º 

do Código do Procedimento Administrativo, atento o disposto no n.º 2 do 
artigo 3.º, nos n.os 2 e 4 do artigo 8.º e no artigo 11.º da Lei Orgânica do 
XIX Governo Constitucional, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 86 -A/2011, 
de 12 de julho, e de harmonia com o disposto na Lei Orgânica do 
Ministério das Finanças, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 117/2011, de 
15 de dezembro, determino o seguinte:

1 — As alíneas a), b) e c) do n.º 1 do meu despacho n.º 12906/2011, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 187, de 28 de setembro 
de 2011, passam a ter a seguinte redação:

«a) Autoridade Tributária e Aduaneira (AT);
b) Os serviços objeto de fusão, nos termos do n.º 3 do artigo 30.º 

do Decreto -Lei n.º 117/2011, de 15 de dezembro, até à data de entrada 
em vigor do Decreto -Lei n.º 118/2011, de 15 de dezembro;

c) Comissão de Normalização Contabilística (CNC).»

2 — É revogada a alínea d) do n.º 1 do meu despacho n.º 12906/2011, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 187, de 28 de setembro 
de 2011.

3 — As alíneas g) e i) do n.º 3 do meu despacho n.º 12906/2011, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 187, de 28 de setembro 
de 2011, passam a ter a seguinte redação:

«g) Para apreciar e decidir os recursos hierárquicos em matéria 
tributária da competência da AT e dos serviços objeto de fusão, nos 
termos do n.º 3 do artigo 30.º do Decreto -Lei n.º 117/2011, de 15 de 
dezembro, até à data de entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 118/2011, 
de 15 de dezembro;

i) No âmbito do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 147/2003, de 11 de 
julho;»

4 — São aditados ao n.º 3 do meu despacho n.º 12906/2011, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 187, de 28 de setembro de 2011, 
as seguintes alíneas:

«j) No âmbito do Decreto -Lei n.º 324/89, de 26 de setembro;
k) No âmbito dos artigos 8.º, 10.º, 13.º, 52.º e 75.º do Código do 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 442 -B/88, de 30 de novembro;

l) No âmbito dos artigos 22.º, 23.º, n.º 11 do artigo 29.º, 36.º e 40.º 
do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 394 -B/84, de 26 de dezembro;

m) No âmbito dos artigos 48.º, 61.º, e 68.º do Código do Imposto 
Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 287/2003, 
de 12 de novembro;

n) No âmbito dos artigos 10.º e 11.º do Código do Imposto Mu-
nicipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro;

o) No âmbito dos artigos 87.º, 201.º e 202.º do Código de Procedi-
mento e de Processo Tributário, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 433/99, 
de 26 de outubro;

p) No âmbito do artigo 91.º e do n.º 3 do artigo 94.º da Lei Geral 
Tributária, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro;

q) No âmbito do artigo 23.º do Regime Complementar do Proce-
dimento de Inspeção Tributária, aprovado Decreto -Lei n.º 413/98, 
de 31 de dezembro;

r) No âmbito dos artigos 14.º, 15.º, 28.º, 37.º, 38.º, 39.º, 44.º, 60.º, 62.º 
e 62.º -A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 215/89, de 1 de julho.»

5 — O despacho n.º 12906/2011 é republicado em anexo com as 
alterações ora introduzidas.

6 — O presente despacho produz efeitos na data prevista no n.º 4 
do meu despacho n.º 12906/2011, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 187, de 28 de setembro de 2011, ficando por esta forma 
ratificados todos os atos que, no âmbito dos poderes delegados, tenham 
sido praticados pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

28 de março de 2012. — O Ministro de Estado e das Finanças, Vítor 
Louçã Rabaça Gaspar.

ANEXO

Republicação do despacho n.º 12906/2011
Na prossecução da missão de definição e condução da política fi-

nanceira do Estado e das políticas da Administração Pública, visando a 
gestão racional dos recursos públicos, o aumento da eficiência e equidade 
na sua obtenção e gestão e a melhoria dos sistemas e processos da sua 
organização e gestão, são atribuições do Ministério das Finanças em 
matéria fiscal, entre outras:

Conceber e executar a política fiscal;
Gerir os instrumentos financeiros do Estado, nomeadamente o Or-

çamento do Estado;
Exercer o controlo sobre o território aduaneiro nacional e sobre a 

fronteira externa comunitária para fins fiscais e económicos.

Nesse sentido, em conformidade com o disposto nos artigos 35.º, 36.º 
e 37.º do Código do Procedimento Administrativo, atento o disposto 
no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 2 e 4 do artigo 8.º e no artigo 11.º da 
Lei Orgânica do XIX Governo Constitucional, aprovada pelo Decreto-
-Lei n.º 86 -A/2011, de 12 de julho, e de harmonia com o disposto na 
Lei Orgânica do Ministério das Finanças, aprovada pelo Decreto -Lei 
n.º 117/2011, de 15 de dezembro, determino o seguinte:

1 — Delego no Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, licenciado 
Paulo de Faria Lince Núncio, as minhas competências relativas a todos 
os assuntos e à prática de todos os atos respeitantes aos serviços, orga-




