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tendo -se procedido à celebração do correspondente contrato em funções 
públicas por tempo indeterminado.

Nos termos do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, na redação atual, o trabalhador mantém o posicionamento 
remuneratório detido na situação jurídico -funcional de origem, ou seja, 
a 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 5, a que corresponde 
a remuneração base de 683,13 € (seiscentos e oitenta e três euros e 
treze cêntimos).

30 de julho de 2013. — A Diretora Regional de Cultura do Alentejo, 
Aurora da Conceição Parreira Carapinha.

207173574 

 Inspeção-Geral das Atividades Culturais

Despacho n.º 10836/2013

Consolidação de mobilidade geral interna na categoria
em lugar do mapa de pessoal

da Inspeção -Geral das Atividades Culturais

Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 37.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na se-
quência do meu despacho datado de 9 de julho de 2013 e obtida a 
anuência do serviço de origem, foi autorizada a consolidação definitiva 
da mobilidade interna na categoria de coordenadora técnica de Isabel 
Maria Correia da Mota Beles, nos termos do disposto no artigo 64.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, tendo sido celebrado contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do artigo 17.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, 
com efeitos a 1/07/2013, integrando, assim, um posto de trabalho do 
mapa de pessoal desta Inspeção -Geral e sendo posicionada entre a 1.ª e a 
2.ª posição remuneratória, nível remuneratório entre o 14 e 17 da tabela 
remuneratória única, mantendo o mesmo posicionamento remuneratório 
detido na Inspeção -Geral de Finanças, o serviço de origem.

2 de agosto de 2013. — O Inspetor -Geral, Luís Silveira Botelho.
207175226 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso n.º 10455/2013
Por despacho de 2 de agosto de 2013 da Senhora Subdiretora -Geral, 

Leonor Carvalho Duarte, (por delegação de competências do Senhor 
Diretor -Geral) da Autoridade Tributária e Aduaneira, e após anuência da 
Direção -Geral do Território, foi autorizada a consolidação definitiva da 
mobilidade interna na categoria de técnico superior, de Humberto Mar-
celino Nunes Bettencourt, no mapa de pessoal da Autoridade Tributária 
e Aduaneira, nos termos do disposto no artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, na redação dada pelo artigo 35.º da Lei n.º 64 -B/2011, 
de 30 de dezembro.

5 de agosto de 2013. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
207175786 

 Aviso n.º 10456/2013
Nos termos previstos na alínea b) do n.º 2, do artigo 34.º, e para efeitos 

do n.º 5 do mesmo artigo, do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho, 
fazem -se públicas as listas de candidatos admitidos e excluídos ao con-
curso interno de admissão a período experimental, para a constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em 
vista a ocupação de 1000 postos de trabalho, previstos e não ocupados, da 
categoria de inspetor tributário, nível 1, da carreira de inspeção tributária, 
grau 4, do grupo de pessoal de administração tributária (GAT), do mapa 
de pessoal da AT (Referências A, B e C), aberto por aviso divulgado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 225, de 21 de novembro de 2012, as 
quais a partir desta data se encontrarão disponíveis na página eletrónica 
da AT, podendo ser obtidas seguindo os seguintes passos:

www.portaldasfinancas.gov.pt>> A AT>> Recursos Humanos>> Re-
crutamento de Pessoal

Da decisão de exclusão poderão os candidatos, querendo, interpor 
recurso hierárquico no prazo de oito dias úteis para S. Ex.ª o Secretário 

de Estado dos Assuntos Fiscais, em conformidade com o previsto no 
artigo 43.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho.

8 de agosto de 2013. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares Se-
queira Pinheiro.

207185498 

 Despacho n.º 10837/2013

Subdelegação e Delegação de Competências

Delegação de competências
I — Competências subdelegadas:
1 — No uso dos poderes que me foram conferidos, nos termos dos 

n.os 1.8, 9 e 11 do n.º II e 2 do n.º III do Despacho n.º 2228/2012 (2.ª sé-
rie), de 13 de abril, do diretor -geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 15 de fevereiro de 
2012, subdelego as seguintes competências na chefe de divisão da tribu-
tação e cobrança, em regime de substituição, técnica de administração 
tributária do nível 2 Maria do Amparo Gonçalves Morais Plancha:

1.1 — Autorizar a retificação dos conhecimentos do imposto munici-
pal da sisa quando da mesma não resulte liquidação adicional;

1.2 — Proceder à fixação dos elementos julgados mais convenientes 
quando existir discordância dos constantes nas declarações referidas nos 
artigos 31.º a 33.º do Código do IVA;

1.3 — Proceder à confirmação do volume de negócios para os fins con-
signados nos n.os 1 e 2 do artigo 41.º do Código do IVA, de harmonia com 
a sua previsão para o ano civil corrente, relativamente aos sujeitos passi-
vos que iniciem a sua atividade (n.º 7 do artigo 41.º do Código do IVA);

1.4 — Proceder à confirmação do volume de negócios para os fins 
consignados no n.º 1 do artigo 53.º do Código do IVA, de harmonia 
com a previsão efetuada para o ano civil corrente, relativamente aos 
sujeitos passivos que iniciem a sua atividade (n.º 3 do artigo 53.º do 
Código do IVA);

1.5 — Tomar as medidas necessárias a fim de evitar que o sujeito 
passivo usufrua vantagens injustificadas ou sofra prejuízos igualmente 
injustificados, nos casos de passagem do regime de isenção a um regime 
de tributação ou inversamente (artigo 56.º do Código do IVA);

1.6 — Notificar o sujeito passivo para apresentar a declaração a 
que se referem os artigos 31.º ou 32.º do Código do IVA, conforme os 
casos, sempre que existam indícios seguros para supor que o mesmo 
ultrapassou em determinado ano o volume de negócios que condiciona 
a sua isenção (n.º 4 do artigo 58.º do Código do IVA);

1.7 — Proceder à confirmação do volume de compras para os fins 
consignados no n.º 1 do artigo 60.º do Código do IVA, de harmonia com 
a previsão efetuada para o ano civil corrente, no caso de retalhistas que 
iniciam a sua atividade (n.º 4 do artigo 60.º do Código do IVA);

1.8 — Proceder à apreciação do requerimento a entregar no serviço de 
finanças, no caso de modificação essencial das condições de exercício 
de atividade económica, pelos sujeitos passivos, independentemente do 
prazo previsto no n.º 5 do artigo 63.º do Código do IVA, que pretendam 
passagem ao regime especial;

1.9 — Tomar as medidas necessárias a fim de evitar que o retalhista 
usufrua vantagens injustificadas ou sofra prejuízos igualmente injustifi-
cados, nos casos de passagem do regime normal de tributação ao regime 
especial referido no artigo 60.º do Código do IVA ou inversamente 
(artigo 64.º do Código do IVA);

1.10 — Proceder à passagem ao regime normal de tributação nos 
casos em que haja fundados motivos para supor que o regime especial de 
tributação previsto no artigo 60.º do Código do IVA concede ao retalhista 
vantagens injustificadas ou provoca sérias distorções de concorrência 
(artigo 66.º do Código do IVA).

1.11 — Aprovar o plano anual de férias e as suas alterações relativa-
mente aos trabalhadores da respetiva divisão.

II — Competências próprias:
2 — Gestão e coordenação da unidade orgânica referida no n.º 14.1.1 

do n.º II do Despacho n.º 23089/2005 (2.ª série), de 18 de outubro, do 
diretor -geral dos Impostos, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 215, de 9 de novembro de 2005;

2.1 — Alteração dos elementos declarados pelos sujeitos passivos de 
IRC, quando as correções a favor do Estado se refiram aos pagamentos 
por conta ou especiais por conta declarados, bem como a fixação dos 
prazos para audição prévia no âmbito daquelas alterações, nos termos 
do n.º 4 do artigo 60.º da lei Geral Tributária, em processos da respetiva 
divisão ou dos serviços locais de finanças do distrito, nos termos do 
artigo 16.º n.º 3 do Código do IRC;




