
Diário da República, 2.ª série — N.º 45 — 4 de Março de 2008  8829

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 5984/2008
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º, 36.º e 37.º do Código do 

Procedimento Administrativo, e tendo em conta o n.º 1 do artigo 9.º do 
Decreto-Lei n.º 79/2005, de 15 de Abril, na redacção que lhe foi dada 
pelo Decreto-Lei n.º 240/2007, de 21 de Junho, e de harmonia com o 
disposto no Decreto-Lei n.º 205/2006, de 27 de Outubro:

1 — Delego no Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Mestre 
Carlos Manuel Baptista Lobo, o seguinte:

1.1 — As minhas competências relativas a todos os assuntos e à prática 
de todos os actos respeitantes aos serviços, organismos e entidades sob 
tutela, conjunta ou não, a seguir indicados:

a) Direcção-Geral dos Impostos (DGCI);
b) Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o 

Consumo (DGAIEC);
c) Direcção-Geral da Informática e Apoio aos Serviços Tributários 

e Aduaneiros (DGITA);
d) Comissão de Normalização Contabilística (CNC).

1.2 — As minhas competências relativas às atribuições da Inspecção-
Geral de Finanças (IGF) no âmbito do controlo da receita tributária.

1 — Autorizo a subdelegação das competências ora delegadas nos 
dirigentes das entidades referidas no número anterior.

2 — Delego, ainda no Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais as 
minhas competências:

3.1 — No âmbito dos Decretos-Lei n.os 132/83, de 18 de Março, 
324/89, de 26 de Setembro, e 404/90, de 21 de Dezembro, bem como 
as correspondentes à integração do regime previsto neste último di-
ploma no Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 215/89 de 1 de Julho;

3.2 — Relativas a dívidas de natureza fiscal, nos termos do disposto 
nos n.os 3 do artigo 6.º e 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 124/96, de 
10 de Agosto;

3.3 — Relativas à atribuição, ao processamento e ao abono do suple-
mento previsto no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 335/97, de 2 de Dezem-
bro, no âmbito do Fundo de Estabilização Tributária (FET);

3.4 — Relativas ao Fundo de Estabilização Aduaneira (FEA), nos 
termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 274/90, de 7 de Setembro; 

3.5 — Para apreciar e decidir os recursos hierárquicos em matéria 
tributária da competência da DGCI e da DGAIEC;

3.6 — No âmbito do Conselho Técnico Aduaneiro, nos termos do 
Decreto-Lei n.º 281/91, de 9 de Agosto;

3.7 — No âmbito do Decreto-Lei n.º 74/99, de 16 de Março, com as 
alterações que lhe foram introduzidas, e do Estatuto do Mecenato, bem 
como as correspondentes à integração deste regime no Estatuto dos Be-
nefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de Julho.

4 — O presente despacho produz efeitos desde o dia 1 de Fevereiro de 
2008, ficando por esta forma ratificados todos os actos que, no âmbito 
das competências ora delegadas, tenham sido praticados pelo Secretário 
de Estado dos Assuntos Fiscais.

14 de Fevereiro de 2008. — O Ministro de Estado e das Finanças, 
Fernando Teixeira dos Santos. 

 Portaria n.º 224/2008
O n.º 3 do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 47/2005, de 24 de Fevereiro, 

regula a percentagem a afectar ao Fundo de Estabilização Tributário 
(FET) do montante das cobranças coercivas derivadas dos processos 
instaurados nos serviços da Direcção -Geral dos Impostos (DGCI) e 
das receitas de natureza fiscal arrecadadas no âmbito da aplicação do 
Decreto -Lei n.º 124/96, de 10 de Agosto, montante que será definido, 
anualmente, mediante portaria do Ministério das Finanças e da Ad-
ministração Pública, bem como as receitas previstas no artigo 5.º do 
Decreto -Lei n.º 335/97, de 2 de Dezembro, e no artigo 4.º do Decreto -Lei 
n.º 303/2003, de 5 de Dezembro.

A percentagem é fixada anualmente por portaria do Ministro de Estado 
e das Finanças, após avaliação da execução dos objectivos definidos 
no plano de actividades da DGCI, sem prejuízo do disposto no n.º 2 
do n.º 6.º da Portaria n.º 1375 -A/2003, de 18 de Dezembro, que regula 
autonomamente a remuneração das funções de gestão e cobrança dos 
créditos cedidos pelo Estado.

O acréscimo de produtividade constitui o fundamento para a atribuição 
do suplemento previsto no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 335/97, de 2 
de Dezembro, o qual é avaliado no início do ano seguinte àquele a que 

diz respeito, através da comparação entre os objectivos efectivamente 
atingidos e os definidos nos planos de actividade relativos às cobranças 
coercivas e às receitas fiscais arrecadadas no âmbito da aplicação do 
Decreto -Lei n.º 124/96, de 10 de Agosto.

Competindo à DGCI assegurar a administração dos principais impos-
tos, de acordo com as políticas e orientações definidas pelo Governo, 
e sendo responsável por cerca de 80 % da receita fiscal orçamental, 
para além da respeitante às autarquias, Regiões Autónomas e entidades 
diversas, o cumprimento das metas de execução orçamental assume 
particular importância.

O acréscimo de produtividade ocorrido no ano de 2007 traduziu -se na 
superação das metas de execução orçamental e no acréscimo de receita, 
permitindo ultrapassar os objectivos propostos. Destaca -se, também, o 
desempenho verificado no âmbito da cobrança coerciva, que ultrapassou 
o objectivo fixado no Plano de Actividades da DGCI.

Nestes termos, ao abrigo do n.º 3 do artigo 22.º do Decreto -Lei 
n.º 47/2005, de 24 de Fevereiro, e do n.º 5 do n.º 1.º da Portaria 
n.º 132/98, de 4 de Março:

Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e das Finanças, que 
a percentagem a que se refere o n.º 3 do artigo 22.º do Decreto -Lei 
n.º 47/2005, de 24 de Fevereiro, seja fixada em 5 % do montante cons-
tante da declaração anual do director -geral dos Impostos de 21 de Janeiro 
de 2008, relativamente ao ano de 2007, mandada elaborar pelo n.º 2 do 
n.º 1.º da Portaria n.º 32/98, de 4 de Março.

31 de Janeiro de 2008. — O Ministro de Estado e das Finanças, 
Fernando Teixeira dos Santos. 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E DAS OBRAS

PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Despacho n.º 5985/2008

O Decreto -Lei n.º 15/2008, de 23 de Janeiro, aprovou a alteração à 
base XLVIII das bases da concessão do projecto, construção, forneci-
mento de equipamentos e de material circulante, financiamento, explo-
ração, manutenção e conservação da totalidade da rede de metropolitano 
ligeiro da margem sul do Tejo e autorizou os Ministros de Estado e 
das Finanças e das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, com 
a faculdade de delegação, a subscrever, em representação do Estado 
Português, o aditamento ao contrato de concessão.

Nos termos do artigo 2.º do referido Decreto -Lei n.º 15/2008, a Reso-
lução do Conselho de Ministros n.º 14/2008, de 24 de Janeiro, procedeu, 
entretanto, à aprovação da minuta do aditamento ao contrato da refe-
rida concessão a celebrar entre o Estado Português e a MTS — Metro, 
Transportes do Sul, S. A..

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 15/2008, 
de 23 de Janeiro, determina -se o seguinte:

1 — Fica delegada no engenheiro técnico Marco Aurélio Sousa 
Martins, encarregado de missão do Gabinete do Metro Sul do Tejo, a 
competência para a assinatura do aditamento ao contrato de concessão 
do projecto, construção, fornecimento de equipamentos e de material 
circulante, financiamento, exploração, manutenção e conservação da 
totalidade da rede de metropolitano ligeiro da margem sul do Tejo, 
aprovado Resolução do Conselho de Ministros n.º 14/2008, de 24 de 
Janeiro.

2 — O presente despacho produz efeitos na data da sua assinatura.
12 de Fevereiro de 2008. — O Ministro de Estado e das Finanças, 

Fernando Teixeira dos Santos. — O Ministro das Obras Públicas, Trans-
portes e Comunicações, Mário Lino Soares Correia. 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E DA SAÚDE
Despacho n.º 5986/2008

Considerando o teor do Relatório Final da Comissão de Avaliação 
das Propostas, subsequente à negociação final, do Concurso n.º 2/2004, 
tendente à celebração do Contrato de Gestão do Novo Hospital de Cas-
cais, em regime de parceria público -privada;

Considerando que o referido Relatório da Comissão de Avaliação das 
Propostas de 28 de Janeiro de 2008 propõe, nos termos do artigo 43.º 
do Programa de Procedimento, a prática de acto de adjudicação ao con-
corrente n.º 3 HPP/Teixeira Duarte;




