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19 — Coordenar e controlar todo o serviço respeitante ao imposto
de selo, com excepção do devido sobre as transmissões gratuitas de
bens;
20 — Promover as notificações e restantes procedimentos respeitantes
às receitas do Estado cuja liquidação não é da competência da DGCI,
incluindo as reposições remetidas a este serviço de finanças (artigo 95.º
do CPPT);
21 — Coordenar e controlar todo o serviço respeitante ao cadastro
único, módulo de identificação fiscal — pessoas singulares, designadamente inscrição, alteração e eliminação no cadastro, passagem de
certidões, resposta a ofícios e arquivo;
22 — Apresentar ou propor a desistência de queixa ao Ministério
Público pela prática de crimes de emissão de cheques sem provisão
emitidos a favor da Fazenda Pública;
23 — Controlar o movimento de todos os cheques emitidos pela
Direcção-Geral do Tesouro e enviados a este serviço, mantendo informação actualizada sobre o seu destino e ou aplicação.
IV — Notas comuns — delego ainda em cada chefe de finanças-adjunto:
a) Exercer a adequada acção formativa e manter a ordem e disciplina
na secção a seu cargo, podendo dispensar os funcionários por pequenos
lapsos de tempo, conforme o estritamente necessário;
b) Controlar a execução e produção da sua secção de forma que sejam
alcançadas as metas previstas nos planos de actividades;
c) Em todos os actos praticados ao abrigo da presente delegação de
competências, os delegados deverão fazer sempre menção expressa
dessa competência utilizando a expressão “Por delegação do Chefe de
Finanças, o adjunto”, ou outra equivalente, com a indicação da data em
que foi publicada a presente delegação no Diário da República.
V — Substituição legal
Nas minhas faltas, ausências ou impedimentos o meu substituto legal
é o adjunto Carlos Jorge Gouveia Trindade, na sua ausência ou impedimento, é a adjunta Maria de Fátima Vicente Silva Pires, na ausência
ou impedimento desta é o adjunto João Luís Monteiro Valadares Seixas
e na ausência ou impedimento deste é a adjunta Gina Rosado da Silva
Beja.
Na ausência ou impedimento de um dos adjuntos, as competências
nele delegadas transferem-se para o funcionário substituto da respectiva
secção.
VI — Observações
Tendo em consideração o conteúdo doutrinal do conceito de delegação de competências, conforme o previsto no artigo 39.º do Código do
Procedimento Administrativo, o delegante conserva, nomeadamente,
os seguintes poderes:

património e de contribuições relativas à segurança social, ou, tendo-a,
sendo exigível, a mesma tenha sido objecto de reclamação, impugnação
ou oposição e prestada garantia idónea, quando devida, e sem prejuízo
do disposto no artigo 86.º do Código do IRC, se ao caso aplicável.
1 de Abril de 2009. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago. — O Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais, Carlos Manuel Baptista Lobo.
201710958
Despacho n.º 10849/2009
Nos termos dos n.os 1 e 3 do artigo 7.º e para os efeitos previstos no
n.º 2 do artigo 8.º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º do Estatuto do
Mecenato Científico, aprovado pela Lei n.º 26/2004, de 8 de Julho,
reconhece-se que a actividade desenvolvida pela Associação para a
Investigação e Desenvolvimento da Faculdade de Medicina (AIDFM),
com sede na Avenida do Prof. Egas Moniz, 1649-028, Lisboa, Número
de identificação de pessoa colectiva 503218111, é de natureza científica,
pelo que os donativos concedidos ou a conceder até 31 de Dezembro
de 2010 podem usufruir dos benefícios fiscais ali previstos desde que
os respectivos mecenas não tenham, no final do ano ou do período de
tributação em que o donativo é atribuído, qualquer dívida de imposto
sobre o rendimento, a despesa ou o património e de contribuições relativas à segurança social, ou, tendo-a, sendo exigível, a mesma tenha
sido objecto de reclamação, impugnação ou oposição e prestada garantia
idónea, quando devida, e sem prejuízo do disposto no artigo 86.º do
Código do IRC, se ao caso aplicável.
1 de Abril de 2009. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago. — O Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais, Carlos Manuel Baptista Lobo.
201710885

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria-Geral
Aviso n.º 8781/2009
De harmonia com o estabelecido no n.º 1 do artigo 1.º da Portaria
n.º 286/79, de 19 de Junho, foi aprovado e registado nesta Secretaria-Geral, sob o n.º 1759, o cartão de identidade para uso exclusivo dos
empregados da FERTAGUS — Travessia do Tejo, Transportes, S. A.,
com sede na Estação Ferroviária do Pragal, Porta 23, 2805-333 Almada.

a) Chamamento a si, a qualquer momento e sem formalidades, da
tarefa de resolução e apreciação que entender conveniente, sem que isso
implique a derrogação, ainda que parcial, do presente despacho;
b) Modificação, anulação ou revogação dos actos praticados pelos
delegados;

8 de Abril de 2009. — O Secretário-Geral, Carlos Manuel Silvério
da Palma.
301677781

VII — Produção de efeitos — o presente despacho produz efeitos a
partir de 1 de Janeiro de 2009, ficando por este meio ratificados todos
os actos e despachos entretanto proferidos sobre as matérias ora objecto
de delegação.

Autoridade Nacional de Protecção Civil

8 de Abril de 2009. — O Chefe do Serviço de Finanças de Lagos,
Frederico Serrenho Alexandre.
201709265

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Despacho n.º 10848/2009
Nos termos dos n.os 1 e 3 do artigo 7.º e para os efeitos previstos no n.º 2
do artigo 8.º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º do Estatuto do Mecenato
Científico, aprovado pela Lei n.º 26/2004, de 8 de Julho, reconhece-se
que a actividade desenvolvida pelo INESC Porto — Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto, com sede no Campus da
FEUP, Rua do Dr. Roberto Frias, 378, no Porto, número de identificação
de pessoa colectiva 504441361, com o estatuto de laboratório associado,
é de natureza científica, pelo que os donativos concedidos ou a conceder até 31 de Dezembro de 2010 a esta entidade podem usufruir dos
benefícios fiscais ali previstos desde que os respectivos mecenas não
tenham no final do ano ou do período de tributação em que o donativo é
atribuído qualquer dívida de imposto sobre o rendimento, a despesa ou o

Despacho n.º 10850/2009
Considerando a necessidade de assegurar o normal funcionamento da
unidade orgânica prevista no artigo 6.º do Despacho do Presidente da
Autoridade Nacional de Protecção Civil n.º 9390/2007, de 1 de Abril,
publicado no Diário da República n.º 100, 2.ª série, de 24 de Maio,
independentemente dos procedimentos concursais em curso, ao abrigo
e nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro, republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e
alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com
o disposto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 75/2007, de 29 de
Março, nomeio, em comissão de serviço, em regime de substituição,
para desempenhar as funções de Chefe do Núcleo de Certificação e
Fiscalização, da Direcção Nacional de Planeamento de Emergência, o
arquitecto Carlos Manuel Azevedo Souto.
O nomeado tem o perfil pretendido para prosseguir as atribuições e
objectivos do serviço e é dotado da necessária competência e aptidão
para o exercício do cargo, conforme resulta da síntese curricular publicada em anexo.
O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
23 de Março de 2009. — O Presidente, Arnaldo José Ribeiro da
Cruz.
Síntese curricular
Nome: Carlos Manuel de Azevedo Souto
Data de nascimento: 18 de Outubro de 1953

