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Joana Paula Viana Abreu Guedes;
Joaquim Nunes Alves Abreu;
Viriato José Mendes Simão.

b) Técnicos de Administração Tributária Adjuntos, nível 3:

Celeste Silva Carvalho;
Domingos João Barbosa Loureiro;
Manuel Joaquim Lourenço Branco;
Miguel José Almeida Barbosa.

c) Técnica de Administração Tributária Adjunta, nível 2:

Isabel Maria Ermida Martins Teixeira.

7 — Nas minhas faltas, ausências ou impedimentos, o meu substi-
tuto legal é o chefe de divisão licenciado Vítor Manuel Ramos Vieira 
da Silva.

Este despacho produz efeitos desde 22 de abril de 2012, inclusive, 
até 15 de julho de 2012, inclusive, ficando, por este meio, ratificados 
todos os atos e despachos entretanto proferidos sobre as matérias ora 
objeto de subdelegação de competências.

24 de julho de 2013. — A Diretora de Finanças Adjunta, Daciana 
Bela Gomes da Silva Leite.

207178694 

 Despacho n.º 10897/2013

Subdelegação de competências
No âmbito da delegação e subdelegação de competências que me 

foram conferidas pelo diretor de finanças do Porto, através do Despacho 
n.º 9395/2013, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 137, de 
18 de julho de 2013, e nos termos do artigo 62.º da lei Geral Tributária, 
dos artigos, 36.º, n.º 2 e 37.º do Código do Procedimento Administrativo, 
subdelego as seguintes competências:

1 — Relativamente às áreas funcionais da gestão tributária e da co-
brança:

a) No chefe de divisão, em regime de substituição, licenciado Nuno 
Monteiro Miranda, a relativa à Divisão da Liquidação dos Impostos 
sobre o Património e Outros Impostos;

b) No chefe de divisão licenciado Vítor Manuel Ramos Vieira da Silva, 
a relativa à Divisão da Liquidação dos Impostos sobre o Rendimento 
e sobre a Despesa;

c) No chefe de divisão, em regime de substituição, licenciado José 
Maria Correia do Monte, a relativa à Divisão da Cobrança.

2 — A referida no n.º 5 do artigo 65.º do Código do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Singulares e n.º 3 do artigo 16.º do Código do 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas:

a) No chefe de divisão licenciado Vítor Manuel Ramos Vieira da 
Silva;

b) No técnico de administração tributária assessor, Reinaldo José 
Vaz Pinto;

c) No inspetor tributário, nível 2, licenciado António Augusto Lor-
delo Paulos;

d) Nos chefes dos serviços de finanças, apenas quanto aos sujeitos 
passivos de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) 
das respetivas áreas fiscais.

3 — A revisão dos atos tributários nos termos do n.º 1, 2, 3 e 6 do 
artigo 78.º da lei geral tributária e correções oficiosas das liquidações, 
em matéria de imposto sobre o rendimento (IR) e imposto sobre o valor 
acrescentado (IVA) no chefe de divisão licenciado Vítor Manuel Ramos 
Vieira da Silva.

4 — A autorização nos termos do artigo 29.º do Decreto -Lei n.º 492/88, 
de 30 de dezembro, do pagamento em prestações do imposto sobre o 
rendimento das pessoas singulares (IRS) e do imposto sobre o rendimento 
das pessoas coletivas (IRC), até ao montante de € 100.000 e € 125.000, 
respetivamente, no chefe de divisão, em regime de substituição, li-
cenciado José Maria Correia do Monte e nas suas ausências, faltas e 
impedimentos na técnica da administração tributária, nível 2, licenciada 
Eulália Rosa Ribeiro Andrade Martins, até 18 de julho de 2013.

5 — Nos termos do n.º 1, da alínea A), da parte II do mesmo despacho 
do diretor de finanças do Porto, subdelego no chefe de divisão licenciado 
Vítor Manuel Ramos Vieira da Silva, as competências das alíneas d) a 
m), do n.º 1.1.1., da Parte I do Despacho n.º 16484/2012, de 5/11/2012, 
do diretor -geral da Autoridade Tributária e Aduaneira.

6 — Nos termos das alíneas l) e d), do artigo 59.º do RGIT — Regime 
Geral das Infrações Tributárias, subdelego a competência para o levan-

tamento de autos de notícia, em caso de contraordenação tributária, 
nos seguintes:

a) Técnicos de Administração Tributária, nível 2:
Avelino Alberto Gomes de Oliveira;
Dulce Maria Ribeiro Magalhães;
Eulália Rosa Ribeiro Andrade Martins;
Helena Zeferina Ferreira Antunes;
Maria Isabel Teixeira de Sousa;
Manuel Fernando Beleza Carvalho;
Marta Maria Nogueira Pinto;
Joana Paula Viana Abreu Guedes; Joaquim Nunes Alves Abreu;
Viriato José Mendes Simão.

b) Técnicos de Administração Tributária Adjuntos, nível 3:
Celeste Silva Carvalho;
Domingos João Barbosa Loureiro;
Manuel Joaquim Lourenço Branco;
Miguel José Almeida Barbosa.

c) Técnica de Administração Tributária Adjunta, nível 2 — Isabel 
Maria Ermida Martins Teixeira.

7 — Nas minhas faltas, ausências ou impedimentos, o meu substi-
tuto legal é o chefe de divisão licenciado Vítor Manuel Ramos Vieira 
da Silva.

Este despacho produz efeitos desde 16 de julho de 2012, ficando, por 
este meio, ratificados todos os atos e despachos entretanto proferidos 
sobre as matérias ora objeto de subdelegação de competências.

25 de julho de 2013. — A Diretora de Finanças Adjunta, Daciana 
Bela Gomes da Silva Leite.

207178718 

 Despacho n.º 10898/2013

Subdelegação de competências
A — No uso das autorizações constantes da Parte I, alínea A), n.º 2, 

alínea D), n.º 1, alínea F), alínea G), n.º 1, alínea H), alínea I), alínea J) e, 
da parte II, alíneas C) e D), do despacho do diretor de finanças -adjunto, 
substituto legal do diretor de finanças do Porto, n.º 9200/2013, de 25 de 
março de 2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 134, de 
15 de julho de 2013, e ao abrigo do disposto no artigo 62.º da lei geral 
tributária e no artigo 36.º do Código do Procedimento Administrativo, 
subdelego as competências que se indicam e pela forma seguinte:

1 — Nos chefes de divisão da área funcional da Justiça Tributária, 
inspetora tributária assessora principal licenciada Cândida Maria Bar-
bosa Pereira, inspetor tributário nível 2, José Moreira Ferreira Souto e 
técnica de administração tributária assessora licenciada Lúcia Maria 
Oliveira Luz Ribeiro:

a) Gerir e coordenar as unidades orgânicas de que são responsáveis;
b) Assinar a correspondência dirigida aos serviços periféricos locais;

2 — Na chefe da Divisão de Justiça Administrativa e Contenciosa, 
inspetora tributária assessora principal licenciada Cândida Maria Barbosa 
Pereira, as seguintes competências:

a) As enunciadas no artigo 75.º, n.º 3, do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário (CPPT), para a decisão das reclamações gra-
ciosas, bem como para a fixação do agravamento da coleta prevista no 
artigo 77.º do mesmo Código;

b) Com base no disposto nos artigos 205.º, n.º 3 do CPT e 76.º, n.os 1 
e 3 do RGIT, para aplicar coimas ou arquivar processos no âmbito do 
artigo 54.º, n.º 1, do RJIFNA, do artigo 52.º, alínea b) e 77.º, n.º 1, 
ambos do RGIT;

c) Para as decisões sobre o afastamento da aplicação da coima (ar-
tigo 21.º do RJIFNA) e atenuação especial da coima (artigo 32.º do 
RGIT), que sejam da competência do diretor de finanças, a suspensão 
do processo (artigo 74.º, n.º 2 do RGIT) e a extinção do procedimento 
de contraordenação (artigo 61.º do RGIT);

d) Para a verificação da caducidade das garantias para suspender 
a execução fiscal em caso de reclamação graciosa, nos termos do ar-
tigo 183.º -A, n.os 1 e 3 do CPPT;

e) Para apreciar e decidir os pedidos de pagamento em prestações das 
coimas aplicadas, nos termos do artigo 88.º do Decreto -Lei n.º 433/82, de 
27 de outubro, com as alterações e republicação dada pelo artigo 4.º do 
Decreto -Lei n.º 244/95, de 14 de setembro e do Despacho n.º 17/97 -XIII 
de 14 de março do SEAF, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 78, de 3 de abril de 1997.
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3 — No chefe da Divisão de Gestão da Dívida Executiva, inspetor tri-
butário nível 2, José Moreira Ferreira Souto, as seguintes competências:

a) Autorizar o pagamento em prestações em processos executivos 
e para a apreciação das garantias, nos termos dos artigos 197.º, n.º 2 e 
199.º, n.º 9, ambos do CPPT;

b) Autorizar o pagamento em prestações, nos termos do artigo 4.º e 
dos n.os 1 e 2 do artigo 5.º, todos do Decreto -Lei n.º 124/96, de 10 de 
agosto, quando as importâncias em dívida de natureza fiscal sem inclusão 
de juros de mora sejam inferiores a € 997 595,79;

c) Decidir sobre a exclusão do regime previsto no referido decreto-
-lei, nas circunstâncias tipificadas no artigo 3.º do mesmo diploma, em 
relação a dívidas de € 24 939,89 a € 99 759,58;

d) Decidir sobre a apresentação, através do Ministério Público, de 
pedido de abertura de processo de insolvência.

4 — Na chefe da Divisão da Representação da Fazenda Pública, em 
regime de substituição, técnica de administração tributária assessora 
licenciada Lúcia Maria Oliveira Luz Ribeiro Santos, as enunciadas no 
artigo 112.º, n.º 6 do CPPT, para a revogação total ou parcial do ato 
impugnado, bem como para praticar os demais atos previstos neste 
normativo quanto ao processo administrativo que documenta a impug-
nação judicial.

5 — Nos trabalhadores a seguir indicados, as enunciadas no artigo 75.º, 
n.º 3 do CPPT, para a decisão das reclamações graciosas:

a) Na técnica economista assessora licenciada Laurentina de Jesus 
Ribeiro;

b) Na técnica economista assessora licenciada Maria Francelina Fortuna;
c) Na técnica economista principal licenciada Helena Gabriela Santos 

Dias;
d) Na inspetora tributária, nível 2, licenciada Maria da Piedade Amo-

rim Pinto;

6 — No inspetor tributário, nível 2, licenciado Daniel Paulo Sousa 
Tedim, com base no disposto nos artigos 205.º, n.º 3 do CPT e 76.º, n.os 1 
e 3 do RGIT, a competência para aplicar coimas ou arquivar processos 
no âmbito do artigo 54.º, n.º 1, do RJIFNA, do artigo 52.º, alínea b) e 
77.º, n.º 1, ambos do RGIT.

7 — Nos chefes de finanças, nos termos dos artigos 197.º, n.º 2 e 
199.º, n.º 9, ambos do CPPT, para autorizar o pagamento em prestações 
em processos executivos e para a apreciação das garantias, com exceção 
das situações em que sejam invocados os pressupostos da isenção da 
prestação da garantia.

B — As competências respeitantes à área funcional da justiça tribu-
tária, nas minhas faltas, ausências ou impedimentos, serão exercidas 
por um dos chefes de divisão desta área, pela seguinte ordem: Cândida 
Maria Barbosa Pereira, José Moreira Ferreira Souto e Lúcia Maria 
Oliveira Luz Ribeiro.

C — Produção de efeitos — O presente despacho produz efeitos desde 
22 de abril de 2012, inclusive, até 15 de julho de 2012, inclusive, ficando 
por este meio ratificados todos os atos e despachos entretanto proferidos 
sobre as matérias ora objeto de subdelegação de competências.

26 de julho de 2013. — A Diretora de Finanças -Adjunta, Maria Inês 
Barrigas do Nascimento.

207178831 

 Direção-Geral do Tesouro e Finanças
Aviso n.º 10478/2013

Em conformidade com o disposto no n.º 2 da Portaria n.º 597/2005, 
publicada no Diário da República, 1.ª série-B, n.º 137, de 19 de julho 
de 2005, dá-se conhecimento que a taxa supletiva de juros moratórios 
relativamente a créditos de que sejam titulares empresas comerciais, 
singulares ou coletivas, nos termos do § 3.º do artigo 102.º do Código 
Comercial, em vigor no 2.º semestre de 2013 é de 7,5 %.

4 de julho de 2013. — A Diretora-Geral, Elsa Roncon Santos.
207178783 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 10899/2013
Nos termos do disposto na alínea d) do n.° 4 do artigo 21.° do Decreto-

-Lei n.° 121/2011, de 29 de dezembro, é o Senhor Giannantonio Zanga, 

 Despacho n.º 10900/2013
Nos termos do n.° 3 do artigo 18.° do Regulamento Consular, apro-

vado pelo Decreto -Lei n.° 71/2009, de 31 de março, é o Senhor João 
de Caldas Fernandes nomeado para o cargo de Cônsul Honorário de 
Portugal em Ribeirão Preto, dependente do Consulado Geral de Portugal 
em São Paulo.

9 de agosto de 2013. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estran-
geiros, Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete.

207201867 

 Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.

Despacho n.º 10901/2013
Despacho de revogação de equiparação a bolseiro no país
Por despacho de 11.07.2013 do Conselho Diretivo do Camões — Ins-

tituto da Cooperação e da Língua, foi deliberada a revogação de equi-
paração a bolseiro no país, ao técnico superior João Eduardo Nunes 
Belo, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 272/88, de 3 
de agosto, com efeitos a partir de 1 de setembro de 2013.

2 de agosto de 2013. — A Presidente do Conselho Diretivo, 
Prof.ª Doutora Ana Paula Laborinho.

207176036 

 MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 
E DA DEFESA NACIONAL

Gabinetes dos Ministros de Estado e dos Negócios 
Estrangeiros e da Defesa Nacional

Portaria n.º 576/2013
Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros de Es-

tado e dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, por proposta 
do General Chefe do Estado -Maior -General das Forças Armadas, nos 
termos dos artigos 1.º, n.º 3, alínea a), 2.º, 5.º, 6.º e 7.º do Decreto -Lei 
n.º 55/81, de 31 de março, alterado pelo Decreto -Lei n.º 232/2002, de 2 
de novembro, nomear o capitão -de fragata (24685) Armando José Dias 
Correia para o cargo “Representante Nacional” na célula permanente 
da Força Marítima Europeia — EUROMARFOR, em Rota, Reino de 
Espanha, em substituição do capitão -de -fragata (23185) Tomé Manuel 
Palhas Ezequiel, que fica exonerado do referido cargo pela presente 
portaria na data em que o militar agora nomeado assuma funções.

Nos termos do artigo 6.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 55/81, de 31 de 
março, a duração normal da missão de serviço correspondente ao exer-
cício deste cargo é de três anos, sem prejuízo da antecipação do seu 
termo pela ocorrência de facto superveniente que obste ao seu decurso 
normal.

A presente portaria produz efeitos a partir de 16 de setembro de 2013. 
(Isenta de visto do Tribunal de Contas.)

30 de julho de 2013. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estran-
geiros, Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete. — O Ministro da 
Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar -Branco.

207177235 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Secretaria-Geral

Aviso n.º 10479/2013
Torna -se público que por despacho do Secretário -Geral do Ministério 

da Defesa Nacional, de 24 de junho de 2013, foi autorizada a cessação da 
licença extraordinária e consequente regresso à situação de mobilidade 

exonerado do cargo de Cônsul Honorário de Portugal em Veneza, 
Itália.

9 de agosto de 2013. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estran-
geiros, Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete.

207201891 




