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direito de resolução do presente contrato e de reaver todas as quantias 
pagas quando se verifique a impossibilidade de realização dos fins 
essenciais do evento desportivo objeto deste contrato.

3 — Caso as comparticipações financeiras concedidas pelo 1.º outor-
gante não tenham sido aplicadas na competente realização do evento 
desportivo, a entidade obriga -se a restituir ao IPDJ, I. P., os montantes 
não aplicados e já recebidos.

4 — As comparticipações financeiras concedidas à entidade pelo 
1.º outorgante ao abrigo de outros contratos -programa em anos ante-
riores, que não tenham sido total ou parcialmente aplicadas na execu-
ção dos respetivos Programas de Atividades, são por esta restituídas 
ao IPDJ, I. P., podendo este Instituto, no âmbito do presente contrato-
-programa, acionar o disposto no n.º 2 do artigo 30.º do Decreto -Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro.

Cláusula 7.ª
Combate às manifestações de violência associadas ao desporto,

à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas
as formas de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo
O não cumprimento pela entidade do princípio da igualdade de opor-

tunidades e da igualdade de tratamento entre homens e mulheres, das 
determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e do 
Conselho Nacional do Desporto, e de um modo geral, da legislação re-
lativa ao combate às manifestações de violência associadas ao desporto, 
à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas as formas de 
discriminação, entre as quais as baseadas no sexo, implicará a suspen-
são e, se necessário, o cancelamento das comparticipações financeiras 
concedidas pelo IPDJ, I. P.

Cláusula 8.ª
Tutela inspetiva do Estado

Compete ao IPDJ, I. P., fiscalizar a execução do contrato -programa, 
podendo realizar, para o efeito, inspeções, inquéritos e sindicâncias, ou 
determinar a realização de uma auditoria por entidade externa.

Cláusula 9.ª
Revisão do contrato

O presente contrato -programa pode ser modificado ou revisto por livre 
acordo das partes e em conformidade com o estabelecido no artigo 21.º 
do Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro.

Cláusula 10.ª
Vigência do contrato

O presente contrato -programa de desenvolvimento desportivo entra 
em vigor na data da sua assinatura e termina em 30 de junho de 2013.

Cláusula 11.ª
Produção de efeitos

O presente contrato produz efeitos desde 1 de janeiro de 2012.

Cláusula 12.ª
Disposições finais

1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 273/2009, 
de 1 de outubro, este contrato -programa é publicado na 2.ª série do 
Diário da República.

2 — Os litígios emergentes da execução do presente contrato -programa 
são submetidos a arbitragem nos termos da lei.

3 — Da decisão cabe recurso, nos termos da lei.
Assinado em Lisboa, em 1 de agosto de 2012, em dois exemplares 

de igual valor.
1 de agosto de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo do Instituto 

Português do Desporto e Juventude, I. P., Augusto Fontes Baganha. — O 
Vice -Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Des-
porto e Juventude, I. P., João Manuel Cravina Bibe. — O Presidente de 
Direção do Sportis Athletic Club, Diamantino José Viera Nunes.

206311141 

 Despacho n.º 10920/2012

O Decreto -Lei n.º 98/2011, de 21 de setembro, veio criar o Instituto 
Português do Desporto e da Juventude, I. P. (abreviadamente designado 
IPDJ, I. P.), integrado na administração indireta do Estado.

Com a Portaria n.º 11/2012, de 11 de janeiro, foram aprovados os res-
petivos estatutos, neles se definindo a organização interna dos serviços, 
nomeadamente as unidades orgânicas de primeiro nível e nucleares.

Por força do disposto no n.º 2 do artigo 1.º da Portaria n.º 11/2012, 
de 11 de janeiro, e por deliberação do Conselho Diretivo, podem ser 
criadas, modificadas, ou extintas, unidades orgânicas flexíveis, de se-
gundo nível, integradas, ou não, em unidades orgânicas de primeiro 
nível, sendo as respetivas competências definidas por despacho, o qual 
objeto de publicação no Diário da República.

Não obstante o disposto nessa norma ficaram, desde logo, criadas as 
seguintes unidades orgânicas de segundo grau: Divisão de Recursos Hu-
manos, Divisão de Recursos Financeiros e Divisão de Aprovisionamento 
e Património, todas integradas no Departamento de Recursos Humanos, 
Financeiros e Patrimoniais; Divisão do Desporto Federado, integrada no 
Departamento do Desporto; Divisão de Programas, integrada no Depar-
tamento de Juventude; Divisão de Infraestruturas Desportivas e Divisão 
de Infraestruturas Tecnológicas, ambas integradas no Departamento de 
Infraestruturas; Divisão de Formação em Tecnologias de Informação e 
Comunicação, integrada no Departamento de Formação e Qualificação; 
Delegação do Porto do Departamento de Medicina Desportiva.

A criação, alteração ou extinção de unidades orgânicas no âmbito da 
estrutura flexível visa assegurar a permanente adequação do serviço 
às necessidades de funcionamento e de otimização dos recursos. Pelo 
que, em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 38.º do Decreto -Lei 
n.º 126 -A/2011, de 29 de dezembro, do artigo 21.º da Lei n.º 3/2004, 
de 15 de janeiro, do artigo 21.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, na 
redação que lhe foi conferida pelo Decreto -Lei n.º 116/2011, de 5 de 
dezembro, e do n.º 2 do artigo 1.º da Portaria n.º 11/2012, de 11 de 
janeiro, deliberou o Conselho Diretivo do IPDJ, I. P., o seguinte:

1 — Criar no Departamento de Informação, Comunicação e Relações 
Internacionais a seguinte unidade flexível:

Divisão de Documentação e Museologia, para o exercício das compe-
tências referidas nas alíneas a), e) e f) do n.º 2 do artigo 3.º da Portaria 
n.º 11/2012, de 11 de janeiro.

2 — A presente deliberação produz efeitos reportados a partir da data 
da sua assinatura.

6 de agosto de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, Augusto 
Fontes Baganha.

206311369 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso n.º 10833/2012
1 — Para efeitos do disposto nos n.os 2 e 4 do artigo 6.º e do artigo 50.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27/02 e dado não existir ainda reserva de re-
crutamento constituída junto da Direção -Geral da Administração e do 
Emprego Público (enquanto ECCRC), torna -se público que por despacho 
de 31 de maio de 2012 da Subdiretora -Geral, Leonor Duarte, proferido 
no uso de competências delegadas pelo Diretor -Geral da Autoridade 
Tributária e Aduaneira (AT), se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias 
úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República, procedimento concursal comum, para preenchimento de 20 
postos de trabalho da categoria e carreira de técnico superior, do mapa 
de pessoal da AT, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado.

2 — Local de trabalho — Serviços Centrais (Direções de Serviços) 
e Regionais (Direções de Finanças) da AT.

3 — Caracterização do posto de trabalho — Funções consultivas, de 
estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e 
processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e prepa-
ram a decisão. Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres 
e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras 
atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, 
instrumentais e operativas dos órgãos e serviços. Representação do órgão 
ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole 
técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores. As funções 
deverão ser exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda 
que com enquadramento superior qualificado.

4 — Posicionamento remuneratório — a determinação do posicio-
namento remuneratório do trabalhador recrutado é objeto de nego-
ciação nos termos do disposto no artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27/02, sendo a posição remuneratória de referência a 2.ª posição da 
carreira técnica superior, com os limites impostos pelo artigo 26.º da 
Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12, mantido em vigor pelo n.º 1 do artigo 20.º 
da Lei n.º 64 -B/2011, de 30/12.
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5 — Requisitos de admissão ao procedimento concursal — Nos ter-
mos do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27/02, ser detentor 
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado ou 
encontrar -se em situação de mobilidade especial e possuir os requisitos 
enunciados no artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27/02.

5.1 — De acordo com o disposto na alínea l) do n.º 3 do ar-
tigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, na redação dada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04, não podem ser admitidos candidatos 
que, cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titula-
res da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de 
trabalho previsto no mapa de pessoal do serviço, idênticos aos postos de 
trabalho para cuja ocupação se publicita o presente procedimento.

6 — Nível habilitacional/área de formação — licenciatura em Ciên-
cias Sociais, Gestão de Recursos Humanos, Sociologia, Direito, Gestão 
de Empresas, Economia, Contabilidade e Administração ou Informática 
de Gestão, não havendo possibilidade de substituição do nível habilita-
cional por formação ou experiência profissional.

7 — Formalização das candidaturas — através do preenchimento 
obrigatório do formulário de candidatura, disponível no Portal das Fi-
nanças (www.portalfinancas.gov.pt), na funcionalidade “AT/Recursos 
Humanos/Procedimentos Concursais/Formulários e entregue pessoal-
mente na Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos da AT, 
sita na Rua do Comércio n.º 49, 3.º  - 1149 -017 Lisboa ou remetida pelo 
correio, com aviso de receção para a mesma morada, em ambos os casos, 
até ao termo do prazo fixado.

8 — O requerimento deve ser acompanhado da seguinte documenta-
ção, sob pena de exclusão nos termos do n.º 9 do artigo 28.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22/01:

a) Fotocópia legível do certificado de habilitações de onde conste, de 
forma inequívoca, a data de conclusão da licenciatura.

b) Declaração emitida pelo serviço a que o candidato pertence, de-
vidamente atualizada, da qual conste a modalidade de relação jurídica 
de emprego que detém, a categoria e posição remuneratória detida, o 
tempo de execução das atividades inerentes ao posto de trabalho que 
ocupa e o grau de complexidade das mesmas, para efeitos da alínea c) 
do n.º 2 do artigo 11.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01.

c) Declaração de conteúdo funcional emitida pelo serviço a que o 
candidato se encontra afeto, devidamente atualizada, da qual conste a 
atividade que se encontra a exercer, em conformidade com o estabelecido 
no mapa de pessoal.

d) Comprovativos das ações de formação frequentadas e relacionadas 
com o conteúdo funcional do posto de trabalho.

e) Currículo profissional detalhado, datado e assinado.
f) Avaliação de desempenho relativa ao último período, não superior 

a 3 anos, nos termos da alínea d) do n.º n.º 2 do artigo 11.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22/01, na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 06/04.

9 — Os candidatos são dispensados da apresentação dos documen-
tos comprovativos dos requisitos a que se refere o artigo 8.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27/02, desde que declarem, sob compromisso de honra, 
no formulário de candidatura, a situação precisa em que se encontram 
relativamente a cada um deles (ponto 7 do formulário).

10 — Em conformidade com o n.º 4 do artigo 28.º da Portaria 
n.º 83 -A//2009, de 22/01, assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer 
candidato a apresentação de documentos comprovativos dos factos por 
eles referidos que possam relevar para a apreciação do seu mérito.

11 — Métodos de seleção — nos termos do disposto no n.º 4 do ar-
tigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27/02, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12 e dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22/01, com as alterações introduzidas pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06/04, no presente recrutamento será aplicado apenas 
um método de seleção obrigatório e um facultativo, referidos na alínea a) 
nos n.os 1 e 2 e no n.º 3 do artigo 53.º da LVCR:

Provas de conhecimentos (PC) e Entrevista Profissional de Seleção 
(EPS)

11.1 — Aos candidatos que reunirem as condições referidas no n.º 2 
do artigo 53.º da mesmo diploma, ser -lhes -ão aplicados, caso não tenham 
exercido a opção pelos métodos anteriores, de acordo com a primeira 
parte do mesmo normativo, os métodos Avaliação Curricular (AC) e 
Entrevista Profissional de Seleção (EPS).

11.2 — A valorização dos métodos anteriormente referidos será con-
vertida numa escala de 0 a 20 valores, de acordo com a especificidade de 
cada método, através da aplicação das seguintes fórmulas finais:

OF = 0,70 PC + 0,30 EPS

OF = 0,70 AC + 0,30 EPS

em que:
OF = Ordenação Final
PC = Provas de Conhecimentos
AC = Avaliação Curricular
EPS = Entrevista Profissional de Seleção

12 — As provas de conhecimentos são escritas, sem consulta, com a 
duração de 120 minutos e incidirão sobre as seguintes temáticas:

a) Regime de vínculos, carreiras e remunerações;
b) Código do procedimento administrativo;
c) Regime do contrato de trabalho em funções públicas;
d) Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração 

Pública (SIADAP) e regime especial da Autoridade Tributária;
e) Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Pública;
f) Regime de férias, faltas e licenças dos funcionários da Adminis-

tração Pública;
g) Organização da Autoridade Tributária e Aduaneira;
h) Código dos contratos públicos;
i) Constituição da República Portuguesa;
j) Orçamento de Estado para 2012.

12.1 — Legislação aconselhada para preparação para a prova:
a) Lei n.º 12 -A/2008, de 27/02;
b) Decreto -Lei n.º 442/91, de 15/11, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31/01;
c) Lei n.º 59/2008, de 11/09;
d) Lei n.º 66 -B/2007, de 28/12 e Portaria n.º 198 -A/2012, de 28/06;
e) Lei n.º 2/2004, de 15/01, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 64/2011, de 22/12;
f) Decreto -Lei n.º 100/99, de 31/03, com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 117/99, de 11/08;
g) Decreto -Lei n.º 117/2011, de 15/12; Decreto -Lei n.º 118/2011, de 

15/12; Portaria n.º 320 -A/2001, de 30/12; Despachos n.º 1365/2012 e 
1366/2012, ambos publicados no D.R. 2.ª série, n.º 22, de 31/01/2012; 
Decreto -Lei n.º 557/99, de 17/12; Despacho do SEAF n.º 665/2005, de 
20/10/2004, publicado no D.R. 2.ª série, n.º 7, de 11/01 com as alterações 
introduzidas 01/08;

h) Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29/01;
i) Lei Constitucional n.º 1/2005, de 12/08;
j) Lei n.º 64 -B/2011, de 30/12.

13 — A classificação da avaliação curricular resultará da ponde-
ração dos parâmetros a avaliar nos termos do artigo 11.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22/01, na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 06/04, de acordo com a seguinte fórmula:

AC = HL + FP + EP + AD
4

em que:
AC = Avaliação curricular
HL = Habilitações literárias
FP = Formação profissional
EP = Experiência profissional
AD = Avaliação de desempenho, nos termos da legislação aplicável

14 — Cada um dos métodos de seleção é eliminatório, sendo exclu-
ídos do procedimento os candidatos que tenham obtido uma valoração 
inferior a 9,5 valores num dos métodos, não lhes sendo aplicado o 
método seguinte, nos termos do n.º 12 e n.º 13 do artigo 18.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22/01.

15 — Em situações de igualdade de valoração aplica -se o disposto 
no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01.

16 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de sele-
ção é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, disponibilizada 
no Portal das Finanças (www.portalfinancas.gov.pt), na funcionalidade 
“AT/Recursos Humanos/Procedimentos Concursais”.

17 — Os candidatos aprovados em cada método são convocados para 
a realização do método seguinte por uma das formas previstas no n.º 3 
do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01.

18 — De acordo com o preceituado no n.º 1 do mesmo artigo 30.º, os 
candidatos excluídos serão notificados por uma das formas previstas no 
n.º 3 para a realização da audiência dos interessados.

19 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homo-
logação do Diretor -Geral da AT, é publicada na 2.ª série do Diário da 
República, afixada na DSGRH e disponibilizada no Portal das Finanças, 
nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, 
na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04.

20 — Composição do júri:
Presidente — José Carlos Silva, Chefe de Divisão
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Vogais Efetivos:
Manuel Silvares Sequeira Pinheiro, Chefe de Divisão, em regime 

de substituição
José Silva Lopes Neto — Inspetor Tributário Assessor Principal

Vogais suplentes:
Antínia Andreia Andrade Morais, Técnica Superior
Cátia Cristina Neves Faria, Técnica Superior

6 de agosto de 2012. — A Diretora de Serviços, em substituição, 
Ângela Santos.

206308672 

 Despacho n.º 10921/2012

Delegação e subdelegação de competências

Delegação de competências
I — Nos termos do disposto no artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, na versão republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
conjugado com o artigo 35.º do Código do Procedimento Administra-
tivo, delego:

1 — No subdiretor -geral, João Ribeiro Elias Durão
1.1 — As competências ao nível central, regional e local, para a área 

da inspeção tributária e aduaneira, nomeadamente, as seguintes:
a) Aprovar manuais de procedimentos gerais ou setoriais para o 

desenvolvimento uniforme dos atos de inspeção, nos termos do n.º 2 
do artigo 18.º do Regime Complementar do Procedimento da Inspeção 
Tributária (RCPIT);

b) Designar os trabalhadores para a realização ou participação em 
ações de inspeção tributária e aduaneira, para além do pessoal técnico 
da área da inspeção e de outras categorias técnicas da AT, nos termos 
da alínea c) do artigo 19.º do RCPIT;

c) Definir os critérios de seleção não contidos no Plano Nacional de 
Atividades da Inspeção Tributária e Aduaneira (PNAITA), nos termos 
do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 27.º do RCPIT;

d) Prorrogar o prazo do procedimento de inspeção, nos termos da alí-
nea d) do n.º 3 do artigo 36.º do RCPIT, bem como o prazo de execução 
e de quaisquer outras ações de natureza inspetiva ou fiscalizadora;

e) Autorizar a inspeção tributária requerida pelo sujeito passivo, ao 
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 6/99, de 8 
de janeiro e fixar a respetiva taxa, em conformidade com o artigo 4.º 
do mesmo diploma;

f) Prorrogar o prazo de inspeção tributária, nos termos do disposto no 
n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 6/99, de 8 de janeiro.

1.2 — As competências relativas às atribuições das seguintes uni-
dades orgânicas:

a) Direção de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Es-
peciais;

b) Direção de Serviços de Antifraude Aduaneira;
c) Direção de Serviços de Planeamento e Coordenação da Inspeção 

Tributária.

1.3 — Autorizo a subdelegação das competências constantes das 
alíneas d) a f) do n.º 1.1..

2 — No subdiretor -geral, António Brigas Afonso
2.1 — As competências ao nível central, regional e local, para as áreas 

dos impostos especiais sobre o consumo e do imposto sobre veículos, 
nomeadamente as seguintes:

a) Decidir sobre os pedidos de isenção do imposto sobre os produtos 
petrolíferos e energéticos (ISP), ao abrigo da alínea c), no que se refere 
às embarcações de pesca e da alínea f) ambas do n.º 1 do artigo 89.
º e das alíneas a), c) e f) do n.º 3 do artigo 93.º, ambos do Código dos 
Impostos Especiais de Consumo;

b) Decidir os pedidos de isenção do imposto sobre veículos (ISV), 
nos termos da legislação aplicável;

c) Realizar a audiência prévia dos interessados quando, no âmbito 
dos processos que apreciem as reclamações, recursos e outras petições 
dirigidas à AT, em matérias respeitantes aos impostos especiais de con-
sumo e ao ISV, o sentido provável da decisão for contrário, total ou 
parcialmente, à pretensão por eles apresentada;

d) Decidir, ao abrigo da legislação aplicável, a sujeição a junta mé-
dica de verificação dos cidadãos portadores de deficiência que tenham 
requerido isenção do ISV;

e) Autorizar a condução do veículo por terceiro, nos casos exce-
cionais previstos no n.º 3 do artigo 57.º do Código do Imposto sobre 
Veículos;

f) Autorizar o processamento dos reembolsos para concretização das 
isenções de ISP previstas nas alíneas a) a d) do n.º 1 do artigo 6.º, nas 
alíneas c), h) e j) do n.º 1 e no n.º 8 do artigo 89.º, ambos do Código 
dos Impostos Especiais de Consumo, bem como dos reembolsos des-
tinados a evitar a dupla tributação dos biocombustíveis incorporados 
no gasóleo.

2.2 — As competências relativas às atribuições da Direção de Ser-
viços dos Impostos Especiais sobre o Consumo e do Imposto sobre os 
Veículos.

2.3 — Autorizo a subdelegação das competências constantes do n.º 2.1.
3 — Na subdiretora -geral, Maria Angelina Tibúrcio da Silva
3.1 — As competências a nível central, regional e local, no que se 

refere às áreas da gestão do imposto municipal sobre imóveis, do im-
posto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis e do imposto 
do selo, incluindo as matérias relativas às transmissões gratuitas e às 
avaliações de imóveis, do imposto único de circulação, do imposto 
municipal sobre veículos, dos impostos de circulação e camionagem, 
das contribuições especiais a que se referem os Decretos -Leis n.os 51/95, 
de 20 de março, 54/95, de 22 de março e 43/98, de 3 de março, da con-
tribuição autárquica, do imposto municipal de sisa e imposto sobre as 
sucessões e doações, nomeadamente as seguintes:

a) Presidir à Comissão Nacional de Avaliações de Prédios Urbanos 
(CNAPU), conforme o previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 61.º do 
Código do Imposto Municipal sobre Imóveis;

b) Nomear e fixar o número de peritos avaliadores para cada serviço 
de finanças, a que se referem os números 1 e 2 do artigo 56.º do Código 
do Imposto Municipal sobre Imóveis;

c) Nomear e fixar o número de peritos locais em cada serviço de 
finanças, a que se referem os números 1 e 2 do artigo 63.º do Código 
do Imposto Municipal sobre Imóveis;

d) Nomear os peritos regionais a que se refere o n.º 1 do artigo 65.º 
do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis;

e) Designar os peritos regionais para o exercício da coordenação a 
que se refere o n.º 2 do artigo 66.º do Código do Imposto Municipal 
sobre Imóveis;

f) Apreciar e decidir os pedidos de isenção do imposto municipal sobre 
as transmissões onerosas de imóveis (IMT), nos casos previstos nas 
alíneas d), e), g), j) e l) do artigo 6.º do Código do Imposto Municipal 
sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis;

g) Apreciar e decidir os pedidos de isenção do imposto municipal 
sobre veículos, nos casos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º do 
respetivo Regulamento;

h) Apreciar e decidir os pedidos de isenção do imposto de circulação, 
nos casos previstos na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento 
dos Impostos de Circulação e de Camionagem;

i) Apreciar e decidir os pedidos de isenção do imposto único de circu-
lação (IUC), nos casos previstos na alínea b) do n.º 1 e na alínea b) do 
n.º 2, ambos do artigo 5.º do Código do Imposto Único de Circulação;

j) Apreciar e decidir os pedidos de isenção do imposto municipal sobre 
imóveis (IMI), formulados nos termos das alíneas c), d), h), i), j), l), m) 
e n) do n.º 1 do artigo 44.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais;

k) Apreciar e decidir as propostas de anulação do IMI;
l) Apreciar e decidir os pedidos de isenção de sisa nos casos previstos 

no n.º 16 do artigo 11.º do Código do Imposto Municipal de Sisa e do 
Imposto sobre as Sucessões e Doações;

m) Apreciar e decidir a isenção de imposto sobre as sucessões e doa-
ções nos termos do n.º 11 do artigo 12.º do Código do Imposto Municipal 
de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações.

3.2 — As competências relativas às atribuições das seguintes uni-
dades orgânicas:

a) Direção de Serviços do Imposto Municipal sobre Imóveis;
b) Direção de Serviços do Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imóveis, do Imposto do Selo, do Imposto Único de Circu-
lação e das Contribuições Especiais;

c) Direção de Serviços de Avaliações.

3.3 — Autorizo a subdelegação das competências ora delegadas con-
tantes das alíneas f) a m) do n.º 3.1.

4 — Na subdiretora -geral, Teresa Maria Pereira Gil
4.1 — As competências a nível central, regional e local, no que se 

refere às áreas da gestão do imposto sobre o rendimento das pessoas 
singulares, do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, dos 
benefícios fiscais e das relações internacionais, designadamente para 
apreciar e reconhecer os pedidos formulados ao abrigo do disposto no 
n.º 4 do artigo 32.º da Lei n.º 16/2001, de 22 de junho.




