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14) Coordenar todo o serviço respeitante ao imposto de selo e pra-
ticar os atos a ele respeitantes ou com ele relacionados, incluindo as 
liquidações;

15) Controlar o impedimento de reconhecimento do direito a benefí-
cios fiscais em sede de Imposto Municipal sobre Imóveis e de Imposto 
Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis;

16) Promover e controlar a extração de mapas demonstrativos das 
liquidações, execução dos mapas estatísticos e serviço mensal e sua 
remessa atempada à Direção de Finanças;

17) Orientar e controlar os pedidos de restituição dos impostos não 
informatizados e a sua recolha informática através da aplicação infor-
mática criada para o efeito;

18) Promover o arquivo das cópias dos ofícios expedidos;
19) Promover o registo cadastral de material, promovendo a sua dis-

tribuição pelo pessoal e controlando a sua utilização de forma racional;
20) Promover a elaboração e o seu envio à Direção de Finanças de 

todo o expediente respeitante ao economato, diretamente relacionado 
com a secção.

IV — Observações — Tendo em atenção o conteúdo doutrinal do con-
ceito de delegação de competências, conforme o previsto no artigo 39.º 
do Código de Procedimento Administrativo, o delegante conserva, de 
entre outros, os seguintes poderes:

a) Chamamento a si, a qualquer momento e sem formalidades, da 
tarefa de resolução e apreciação que entenda conveniente, sem que isso 
implique a derrogação, ainda que parcial, do presente despacho;

b) Modificação, anulação ou revogação dos atos praticados pelos 
delegados.

V — Produção de efeitos — O presente despacho produz efeitos a 
partir 01 de outubro de 2012, inclusive, ficando por este meio ratificado 
todos os atos e despachos entretanto proferidos sobre as matérias objeto 
de delegação.

22 de outubro de 2013. — A Chefe do Serviço de Finanças de Vila 
Franca de Xira 1 (RS, DR, 2.ª série, n.º 33, de 16.02.2011), Maria João 
Cunha.

207392866 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS 
E DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Gabinetes da Ministra de Estado e das Finanças 
e do Ministro da Administração Interna

Portaria n.º 769/2013
A melhoria das condições de trabalho das Forças de Segurança bem 

como da qualidade do serviço prestado ao cidadão constituem objetivos 
essenciais da política de segurança interna.

Neste contexto, há que valorizar a acessibilidade e proximidade das 
forças de segurança aos cidadãos, garantindo a sua presença nos locais 
onde são mais requeridas, reforçando a visibilidade e valorizando o seu 
potencial de prevenção e de combate à criminalidade.

Para tal, importa assegurar as condições de funcionamento das for-
ças de segurança, reparando ou reinstalando as subunidades policiais 
degradadas e reforçando a sua capacidade de intervenção através de 
mais e melhores meios.

Nestes termos e em conformidade com o disposto no artigo 22.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, mantido em vigor pela alínea f) 
do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, que 
aprovou o Código dos Contratos Públicos:

Manda o Governo, pela Ministra de Estado e das Finanças e pelo 
Ministro da Administração Interna, o seguinte:

1.º É autorizada a Direção-Geral de Infraestruturas e Equipamentos a 
celebrar um protocolo com o Município de Sátão, com vista à reabilitação 
do Posto Territorial da GNR, até ao montante global de € 928.015,80, o 
qual inclui o IVA nos termos legais.

2.º O encargo orçamental resultante da execução do presente diploma 
não poderá, em cada ano económico, exceder as seguintes importân-
cias:

2013 — € 100.000,00, IVA incluído nos termos legais;
2014 — € 391.257,80, IVA incluído nos termos legais;
2015 — € 436.758,00, IVA incluído nos termos legais;

3.º A importância fixada para o ano económico de 2014 poderá ser 
acrescida do saldo apurado no ano anterior, aplicando-se o mesmo 
procedimento para o ano 2015.

4.º Os encargos resultantes deste diploma serão satisfeitos por verbas 
adequadas do Orçamento da Direção-Geral de Infraestruturas e Equipa-
mentos, inscritas ou a inscrever pelos respetivos montantes.

30 de setembro de 2013. — O Secretário de Estado Adjunto e do 
Orçamento, Hélder Manuel Gomes dos Reis (pela Ministra de Estado 
e das Finanças ao abrigo de despacho de delegação de competências 
n.º 9459/2013, de 19 de julho). — O Secretário de Estado Adjunto do 
Ministro da Administração Interna, Fernando Manuel de Almeida Ale-
xandre (pelo Ministro da Administração Interna ao abrigo de despacho 
de delegação de competências n.º 8142-A/2013, de 21 de junho).

207395888 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS 
E DA AGRICULTURA E DO MAR

Gabinetes das Ministras de Estado e das Finanças 
e da Agricultura e do Mar

Despacho n.º 14977/2013
Considerando que o Decreto -Lei n.° 135/2012, de 29 de junho, 

que aprovou a orgânica do Instituto da Conservação da Natureza 
e Florestas, I. P. (ICNF, I. P.), o instituiu como um instituto público, 
integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia 
administrativa e financeira e de património próprio.

Considerando que o ICNF, I. P., funciona sob superintendência e tu-
tela da Ministra da Agricultura e do Mar, exercidas em conjunto com o 
Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, apenas em 
matérias da conservação da natureza, áreas protegidas e biodiversidade, 
por força do disposto no Decreto -Lei n.° 119/2013, de 21 de agosto, que 
alterou a orgânica do XIX Governo Constitucional.

Considerando que, nos termos da Lei -Quadro dos Institutos Públicos, 
aprovada pela Lei n.° 3/2004, de 15 de janeiro, alterada pelos Decretos-
-Leis n.os 5/2012, de 17 de janeiro, e 123/2012, de 20 de junho, pelas Leis 
n.o 24/2012, de 9 de julho, e n.° 66 -B/2012, de 31 de dezembro, e pelo 
Decreto -Lei n.° 102/2013, de 25 de julho, os institutos públicos dispõem 
obrigatoriamente de fiscal único, que é responsável pelo controlo da 
legalidade, da regularidade e da boa gestão financeira e patrimonial do 
instituto, sendo designado de entre os auditores registados na Comis-
são de Mercado de Valores Mobiliários ou, quando tal não se mostrar 
adequado, de entre os revisores oficiais de contas ou sociedades de 
revisores oficiais de contas inscritos em lista da Ordem dos Revisores 
Oficiais de Contas.

Considerando que, de acordo com o disposto no n.° 1 do artigo 27.° 
da Lei -Quadro dos Institutos Públicos, o fiscal único é designado por 
despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças 
e da tutela, para um mandato com a duração de cinco anos, renovável 
uma única vez nos termos da lei.

Considerando que o ICNF, I. P., entrou em funcionamento no dia 1 
de outubro de 2012, tornando -se necessário assegurar que o controlo 
da gestão financeira e patrimonial a exercer pelo fiscal único a designar 
compreenda também o exercício económico que se iniciou em 2012.

Assim:
Nos termos do disposto no artigo 27.° da Lei n.° 3/2004, de 15 de janeiro, 

alterada pelos Decretos -Leis n.os 5/2012, de 17 de janeiro, e 123/2012, de 
20 de junho, pelas Leis n.o 24/2012, de 9 de julho, e n.° 66 -B/2012, de 
31 de dezembro, e pelo Decreto -Lei n.° 102/2013, de 25 de julho, e no 
Despacho n.° 12924/2012, de 25 de setembro, determina -se o seguinte:

1 — É designado fiscal único do Instituto da Conservação da Natureza 
e das Florestas, I. P. (ICNF, I. P.), a sociedade de revisores oficiais de 
contas BCA — B. Costa & Associados, SROC, S.A., pessoa coletiva 
n.° 503786110, com sede na Avenida Duque d’Ávila, n.° 185, 5.° andar, 
1050 -082 Lisboa, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob 
o n.° 143 e registada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de 
Portugal, com o n.° 5946, representada pelo licenciado Paulo Fernando 
da Silva Pereira, revisor oficial de contas n.° 931.

2 — A presente designação tem a duração de cinco anos, podendo 
ser renovada por uma única vez nos termos da lei.

3 — É fixada para o fiscal único do ICNF, I. P., a remuneração mensal 
ilíquida equivalente a 21% do valor correspondente ao vencimento base 
mensal ilíquido do cargo de direção superior de 1.° grau da Administra-
ção Pública, acrescida do IVA à taxa legal em vigor, de acordo com o 
Despacho n.° 12924/2012, publicado no Diário da República, 2.a série, 
n.° 191, de 2 de outubro de 2012, incluindo as reduções remuneratórias 
que as tomem por objeto.

4 — O fiscal único assegura o controlo da legalidade da gestão finan-
ceira e patrimonial do ICNF, I. P., desde o dia 1 de outubro de 2012.
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5 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente despa-
cho produz efeitos a partir da data da sua publicação.

11 de setembro de 2013. — A Ministra de Estado e das Finanças, 
Maria Luís Casanova Morgado Dias de Albuquerque. — Pela Ministra 
da Agricultura e do Mar, Francisco Ramos Lopes Gomes da Silva, Se-
cretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural.

207392103 

 MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 
E DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Gabinetes do Ministro da Administração Interna
e do Secretário de Estado

dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação

Despacho n.º 14978/2013
Nos termos das disposições conjugadas da alínea a) do n.º 1 do artigo 

89.º, do n.º 1 do artigo 90.º e do n.º 1 do artigo 92.º do Decreto -Lei
n.º 100/99, de 31 de março, é concedida licença sem vencimento ao 
Agente M/146274 da PSP, Fernando Ferreira Júnior, para desempenho 
de funções em organismo internacional (Eulex -Kosovo).

O presente despacho produz efeitos a partir do dia 11 de novembro 
de 2013 e até ao dia 14 de junho de 2014.

8 de novembro de 2013. — O Ministro da Administração Interna, 
Miguel Bento Martins Costa Macedo e Silva. — O Secretário de Es-
tado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação (competência dele-
gada por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros 
n.º 10774 -B/2013, de 9 de agosto, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 159, de 20 de agosto de 2013), Luís Álvaro Barbosa de 
Campos Ferreira.

207390257 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinete da Secretária de Estado Adjunta 
e da Defesa Nacional

Despacho n.º 14979/2013
1. Ao abrigo do disposto nos artigos 35º a 40º do Código do Procedi-

mento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei nº 442/91, de 15 de 
novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei nº 6/96, de 
31 de janeiro, e no uso das competências que me foram delegadas pelos 
pontos iv) e v) da alínea c) do nº I do Despacho nº 5957/2013, de 24 de 
abril de 2013, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da 
República, 2ª série, nº 88, de 8 de maio de 2013, subdelego no Chefe 
do Estado -Maior da Força Aérea, General José António de Magalhães 
Araújo Pinheiro, a competência para licenciar obras em áreas da sua 
direta dependência, sujeitas a servidão militar, nos termos do disposto 
na alínea t) do nº 3 do artigo 14º da Lei Orgânica nº 1 -B/2009, de 7 
de julho.

2. Autorizo a subdelegação desta competência no Vice -Chefe do 
Estado -Maior da Força Aérea e nos oficiais generais que, na direta 
dependência do Chefe do Estado -Maior da Força Aérea, desempenhem 
funções de comando, direção ou chefia.

3. O presente despacho produz efeitos a partir de 24 de abril de 2013, 
ficando por este meio ratificados todos os atos entretanto praticados pelo 
Chefe do Estado -Maior da Força Aérea, e que se incluam no âmbito 
desta subdelegação de competências.

5 de novembro de 2013. — A Secretária de Estado Adjunta e da Defesa 
Nacional, Berta Maria Correia de Almeida de Melo Cabral.

207387682 

 Despacho n.º 14980/2013
1. Ao abrigo do disposto nos artigos 35º a 40º do Código do Proce-

dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei nº 442/91, de 15 
de novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei nº 6/96, 
de 31 de janeiro, e no uso das competências que me foram delegadas 
pelos pontos iv) e v) da alínea c) do nº I do Despacho nº 5957/2013, 
de 24 de abril de 2013, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no 
Diário da República, 2ª série, nº 88, de 8 de maio de 2013, subdelego 
no Chefe do Estado -Maior -General das Forças Armadas, General Luís 

Evangelista Esteves de Araújo, a competência para licenciar obras em 
áreas da sua direta dependência, sujeitas a servidão militar, nos termos do 
disposto na alínea t) do nº 3 do artigo 14º da Lei Orgânica nº 1-B/2009, 
de 7 de julho.

2. Autorizo a subdelegação desta competência nos oficiais que, na 
direta dependência do Chefe do Estado -Maior -General das Forças Ar-
madas, desempenhem funções de comando, direção ou chefia.

3. O presente despacho produz efeitos a partir de 24 de abril de 2013, 
ficando por este meio ratificados todos os atos entretanto praticados pelo 
Chefe do Estado -Maior -General das Forças Armadas, e que se incluam 
no âmbito desta subdelegação de competências.

5 de novembro de 2013. — A Secretária de Estado Adjunta e da Defesa 
Nacional, Berta Maria Correia de Almeida de Melo Cabral.

207387609 

 Despacho n.º 14981/2013
1. Ao abrigo do disposto nos artigos 35° a 40° do Código do Procedi-

mento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n° 442/91, de 15 de 
novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n° 6/96, de 
31 de janeiro, e no uso das competências que me foram delegadas pelos 
pontos iv) e v) da alínea c) do n° I do Despacho n° 5957/2013, de 24 de 
abril de 2013, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da 
República, 2ª série, n° 88, de 8 de maio de 2013, subdelego no Chefe 
do Estado -Maior da Armada, Almirante José Carlos Torrado Saldanha 
Lopes, a competência para licenciar obras em áreas da sua direta depen-
dência, sujeitas a servidão militar, nos termos do disposto na alínea t) do 
n° 3 do artigo 14° da Lei Orgânica n° 1 -B/2009, de 7 de julho.

2. Autorizo a subdelegação desta competência no Vice -Chefe do 
Estado -Maior da Armada e nos oficiais generais que, na direta depen-
dência do Chefe do Estado -Maior da Armada, desempenhem funções 
de comando, direção ou chefia.

3. O presente despacho produz efeitos a partir de 24 de abril de 2013, 
ficando por este meio ratificados todos os atos entretanto praticados pelo 
Chefe do Estado -Maior da Armada, e que se incluam no âmbito desta 
subdelegação de competências.

5 de novembro de 2013. — A Secretária de Estado Adjunta e da Defesa 
Nacional, Berta Maria Correia de Almeida de Melo Cabral.

207387658 

 Despacho n.º 14982/2013
1. Ao abrigo do disposto nos artigos 35º a 40º do Código do Proce-

dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 442/91, de 15 
de novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 6/96, 
de 31 de janeiro, e no uso das competências que me foram delegadas 
pelos pontos iv) e v) da alínea c) do nº I do Despacho nº 5957/2013, 
de 24 de abril de 2013, do Ministro da Defesa Nacional, publicado 
no Diário da República, 2ª série, nº 88, de 8 de maio de 2013, subde-
lego no Chefe do Estado-Maior do Exército, General Artur Neves Pina 
Monteiro, a competência para licenciar obras em áreas da sua direta 
dependência, sujeitas a servidão militar, nos termos do disposto na alí-
nea t) do nº 3 do artigo 14º da Lei Orgânica nº 1-B/2009, de 7 de julho.

2. Autorizo a subdelegação desta competência no Vice-Chefe do 
Estado-Maior do Exército e nos oficiais generais que, na direta depen-
dência do Chefe do Estado-Maior do Exército, desempenhem funções 
de comando, direção ou chefia.

3. O presente despacho produz efeitos a partir de 24 de abril de 2013, 
ficando por este meio ratificados todos os atos entretanto praticados pelo 
Chefe do Estado-Maior do Exército, e que se incluam no âmbito desta 
subdelegação de competências.

5 de novembro de 2013. — A Secretária de Estado Adjunta e da Defesa 
Nacional, Berta Maria Correia de Almeida de Melo Cabral.

207387625 

 MARINHA

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada

Portaria n.º 770/2013

Artigo único
1 — Manda o Almirante Chefe do Estado -Maior da Armada, ao abrigo 

da alínea c) do n.º 1 do artigo 68.º do Estatuto dos Militares das Forças 
Armadas (EMFAR), após despacho conjunto n.º 7178/2013, de 24 de 
maio, do Ministro de Estado e das Finanças e do Ministro da Defesa 
Nacional, promover por escolha ao posto de capitão -tenente, em confor-




