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 Portaria n.º 382/2008
A Portaria n.º 1172/2007 publicada no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 246, de 21 de Dezembro de 2007, autorizou a cessão a título defini-
tivo, nos termos do Decreto -Lei n.º 97/70, de 13 de Março, conjugado 
com o disposto no n.º 1 do artigo 124.º do Decreto -Lei n.º 280/2007, 
de 7 de Agosto, ao Município do Alandroal, do prédio rústico inscrito 
na matriz predial rústica sob o artigo 003.0088.0000 da freguesia de 
Juromenha (Nª. Sra. do Loreto) e registado na Conservatória do Registo 
Predial do Alandroal na ficha n.º 299/170398, inscrição G -1, Ap. 170398, 
com a área de 20 500 m2, denominado “Castelo” correspondente ao 
interior da Fortaleza de Juromenha.

Verifica -se que no n.º 6 da citada Portaria, o prazo de 2 nos para 
conferir o destino que fundamenta a cessão não contempla o que foi 
proposto e aceite pelo Município do Alandroal, pelo que se torna ne-
cessário proceder à sua alteração.

Assim:
Manda o Governo, pelo Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, 

o seguinte:
O § 6.º da Portaria n.º 1172/2007 publicada no Diário da República, 

2.ª série, n.º 246, de 21 de Dezembro de 2007, passa a ter a seguinte 
redacção:

“6.º Esta cessão fica sujeita à clausula de reversão, nos termos 
do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 97/70, de 13 de Março, a qual terá 
que ser registada na Conservatória do Registo Predial, como ónus, 
devendo as obras ter início no prazo máximo de 3 anos a contar da 
data de assinatura do auto de cessão definitiva, e concluídas no prazo 
de 5 anos a contar do seu início”.

14 de Março de 2008. — O Secretário de Estado do Tesouro e Finan-
ças, Carlos Manuel Costa Pina. 

 Portaria n.º 383/2008
Pela Portaria n.º 678/2007 (2.ª série), publicada no Diário da Repú-

blica, 2.ª série, nº 153, de 9 de Agosto de 2007, e a coberto do Decreto-Lei 
nº 97/70, de 13 de Março, foi autorizada a cessão, a título definitivo e 
oneroso, ao Município da Nazaré, de uma parcela de terreno com a área 
de 296 394 m2, para instalação da Zona Industrial.

Verificando-se que o artigo matricial, bem como o registo na compe-
tente Conservatória do Registo Predial mencionados na referida Portaria 
não correspondem ao prédio cedido, importa proceder à sua correcta 
identificação. Assim:

Manda o Governo, pelo Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, 
o seguinte:

1 — O ponto 1. da Portaria nº 678/2007 (2.ª série) passa a ter a se-
guinte redacção:

 “ 1 — Autorizar, nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei nº 97/70, de 
13 de Março, a cessão a título definitivo, ao Município da Nazaré, de 
uma parcela de terreno com a área de 296 394 m2, a destacar do prédio 
inscrito na matriz predial rústica da Nazaré sob o artigo 1 — Secção 
U1 a U19, descrito na Conservatória do Registo Predial da Nazaré na 
ficha nº 470/19860407/Nazaré e registado, a favor do Estado, pela 
inscrição G-1”.

2 — O prazo de 90 dias para a celebração do auto de cessão a título 
definitivo e oneroso a que alude o n.º 5 da Portaria nº 678/2007 (2.ª série) 
inicia-se após a publicação da presente portaria.

25 de Março de 2008. — O Secretário de Estado do Tesouro e Finan-
ças, Carlos Manuel Costa Pina. 

 Gabinete do Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais

Despacho n.º 10069/2008
1 — Nos termos dos artigos 9.º e 13.º da Lei Orgânica do XVII Go-

verno, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 79/2005, de 15 de Abril, do ar-
tigo 16.º do Decreto -Lei n.º 205/2006, de 27 de Outubro, dos artigos 35.º 
a 37.º do Código do Procedimento Administrativo, dos artigos 4.º e 27.º 
do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e do artigo 9.º da lei 2/2004, 
de 15 de Janeiro, e no uso da competência que foi delegada nos termos 
previstos no Despacho n.º 5984/2008, do Ministro de Estado e das Finan-
ças, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 45 de 4 de Março 
de 2008, subdelego no Director -Geral dos Impostos, Professor Doutor 
José António de Azevedo Pereira, as seguintes competências:

1.1 — Resolver os pedidos de isenção de imposto municipal sobre as 
transmissões onerosas de bens imóveis (IMT), ao abrigo das alíneas a) 
e b) do n.º 2 do artigo 8.º do respectivo Código, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, de valor inferior a Euro 500.000;

1.2 — Resolver os pedidos de restituição do imposto municipal sobre 
as transmissões onerosas de imóveis (IMT), independentemente da 
anulação da liquidação, quando se considere indevidamente cobrado, 
conforme o previsto no artigo 47.º do respectivo Código, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro;

1.3 — Resolver os pedidos de reembolso do imposto do selo indevida-
mente cobrado, conforme o previsto no artigo 50.º do Código do Imposto 
do Selo, aprovado pela Lei n.º 150/99, de 11 de Setembro;

1.4 — Resolver os pedidos de isenção de sisa pelas aquisições de 
prédios rústicos destinados à primeira instalação de jovens agricultores, 
nos termos do n.º 13.º do artigo 13.º do Código do Imposto Municipal 
de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações;

1.5 — Resolver os pedidos de redução de taxa de sisa, formulados 
nos termos dos artigos 38.º e 38.º -A do Código do Imposto Municipal 
de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações;

1.6 — Resolver os pedidos de restituição de imposto municipal de 
sisa ou do imposto sobre as sucessões e doações, independentemente da 
anulação da liquidação, quando se considerem indevidamente cobrados, 
conforme o previsto no artigo 179.º do Código do Imposto Municipal 
de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações;

1.7 — Resolver os pedidos de redução da taxa de sisa, considerando -se 
agora reportados ao IMT, formulados nos termos da alínea b) do n.º 1 
do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 311 /82, de 4 de Agosto;

1.8 — Resolver os pedidos de benefícios fiscais previstos nos con-
tratos de desenvolvimento para habitação, nos termos do Decreto -Lei 
n.º 236/85, de 5 de Julho;

1.9 — Resolver os pedidos de restituição do imposto do selo indevida-
mente arrecadado nos termos dos artigos 254.º e 255.º do Regulamento 
do Imposto do Selo, na redacção que tinham antes da que lhes foi dada 
pelo artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 7/96, de 7 de Fevereiro;

1.10 — Resolver os pedidos de restituição de imposto do selo, inde-
pendentemente da anulação da liquidação, quando se considere indevi-
damente cobrado, conforme o previsto no artigo 257.º do Regulamento 
do Imposto do Selo;

1.11 — Reconhecer a obrigação do pagamento do imposto do selo 
devido em processos disciplinares para efeito de cobrança coerciva;

1.12 — Autorizar o pagamento de juros devidos por reembolsos 
extemporâneos, nos termos do n.º 8 do artigo 22.º do Código do IVA;

1.13 — Considerar, relativamente a determinadas actividades, nos 
termos do n.º 9 do artigo 23.º do Código do IVA, como inexistentes as 
operações que dêem lugar à dedução, ou as que não confiram esse direito, 
sempre que as mesmas constituam uma parte insignificante do total do 
volume de negócios e não se mostre viável o procedimento previsto nos 

n.os 2 e 3 do artigo 23.º do mesmo Código;
1.14 — Dispensar, nos termos do n.º 11 do artigo 28.º do Código do 

IVA e sempre que se verifiquem os respectivos pressupostos, o cumpri-
mento do disposto nas alíneas e) e f) do n.º 1 do artigo 28.º do mesmo 
Código relativamente às operações em que seja excepcionalmente difícil 
o seu cumprimento;

1.15 — Determinar, nos termos do n.º 8 do artigo 35.º do Código 
do IVA, prazos mais dilatados de facturação relativamente a sujeitos 
passivos que transmitam bens ou prestem serviços que pela sua natureza 
impeçam o cumprimento do prazo previsto no n.º 1 do artigo 35.º do 
mesmo Código;

1.16 — Determinar a restrição à dispensa de facturação prevista no 
n.º 1 do artigo 39.º do Código do IVA ou a exigência de emissão de 
documento adequado à comprovação da operação efectuada, nos casos 
em que a dispensa da obrigação de facturação favoreça a evasão fiscal, 
conforme o previsto no n.º 6 do artigo 39.º do mesmo Código;

1.17 — Conceder ou revogar a autorização para proceder à impressão 
de documentos de transporte, formulados nos termos do artigo 8.º do 
Decreto -Lei n.º 147/2003, de 11 de Julho;

Considerando que a actual composição deste órgão cessou as suas 
funções a 19 de Janeiro de 2008;

Considerando ainda o despacho de delegação de competências do 
Ministro das Finanças e da Administração Pública n.º 19 634/2007, de 
30 de Julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 167, de 30 
de Agosto de 2007, nomeio, nos termos da alínea k) do n.º 1 e da alínea 
c) do n.º 2 do artigo 23.º do Estatuto do Instituto de Seguros de Portugal, 
para o respectivo conselho consultivo, com produção de efeitos desde 
a data da assinatura:

Prof. João Tiago Praça Nunes Mexia
Dr. Luís Eduardo da Silva Barbosa
Dr.ª Maria do Carmo Portela Herédia Vieira da Fonseca

25 de Março de 2008. — O Secretário de Estado do Tesouro e Finan-
ças, Carlos Manuel Costa Pina. 




