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MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E ENERGIA

Portaria n.º 329/2015
de 5 de outubro

A Portaria n.º 1295/2007, de 1 de outubro, aprovou
o modelo e a forma de aposição da estampilha especial
para a selagem dos produtos de tabaco manufaturado,
bem como as regras relativas às formalidades a observar
para a requisição, fornecimento e controlo da referida
estampilha.
Aquela portaria estabeleceu, nos seus n.os 23.º e 24.º,
um procedimento simplificado de justificação para a
inutilização de estampilhas ocorrida durante o processo
produtivo, nos entrepostos fiscais de produção situados em território nacional, aplicável também aos entrepostos fiscais de produção situados noutros Estados
membros da União Europeia, como previsto na Portaria
n.º 53/2012, de 5 de março, e posteriormente regulado
pelo Despacho n.º 2658/2013, de 19 de fevereiro, do
Diretor-geral da Autoridade Tributária a Aduaneira,
em cumprimento do estabelecido no artigo 2.º desta
última portaria.
O procedimento simplificado acima referido consiste
em considerar automaticamente justificadas as estampilhas
inutilizadas durante o processo produtivo, desde que não
ultrapassem a percentagem prevista no n.º 24.º da Portaria
n.º 1295/2007, atualmente fixada em 1,5 %, em conformidade com a alteração operada pela Portaria n.º 412/2012,
de 17 de dezembro.
Contudo, face às inovações tecnológicas entretanto
implementadas no processo produtivo dos operadores
económicos, a percentagem de 1,5 % revela-se excessiva,
pelo que se entende ser oportuno proceder ao seu ajustamento, alterando-a para 1 %, de molde a aproximá-la das
inutilizações efetivamente ocorridas durante o processo
produtivo.
Assim:
Manda o Governo, pelo Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais, nos termos do n.os 1 e 2 do artigo 110.º
do Código dos Impostos Especiais de Consumo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/2010, de 21 de junho, o
seguinte:
Artigo 1.º
Alteração à Portaria n.º 1295/2007, de 1 de outubro

O n.º 24.º da Portaria n.º 1295/2007, de 1 de outubro,
passa a ter a seguinte redação:
«24.º Para efeitos do número anterior, consideram-se automaticamente justificadas as inutilizações de
estampilhas até ao limite de 1 % das estampilhas
consumidas anualmente, no decorrer do processo
produtivo.»
Artigo 2.º
Produção de efeitos

A presente portaria produz efeitos a partir do dia 1 de
janeiro de 2016.
O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo de
Faria Lince Núncio, em 16 de setembro de 2015.

Portaria n.º 330/2015
de 5 de outubro

A delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN)
para a área do município de Póvoa de Varzim foi aprovada
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 63/2000, de
1 de junho de 2000, publicada no Diário da República,
n.º 148/2000, 1.ª série-B, de 29 de junho de 2000, e alterada
pela Portaria n.º 31/2011, de 11 de janeiro.
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR do Norte) apresentou, nos termos do
disposto no n.º 2 do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 166/2008,
de 22 de agosto, alterado pelos Decretos-Leis n.os 239/2012,
de 2 de novembro, 96/2013, de 19 de julho, e 80/2015, de
14 de maio, uma proposta de delimitação de REN para o
município de Póvoa de Varzim, enquadrada no procedimento
de revisão do Plano Diretor Municipal do mesmo município.
A Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional
(CNREN) pronunciou-se favoravelmente sobre a delimitação proposta, nos termos do disposto no artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, aplicável por via
do mencionado n.º 2 do artigo 41.º, sendo que o respetivo
parecer se encontra consubstanciado nas atas das reuniões
daquela Comissão, realizadas em 24 de abril de 2012,
31 de julho de 2012 e 24 de março de 2014, subscritas
pelos representantes que a compõem, bem como na documentação relativa às demais diligências no âmbito do
respetivo procedimento.
Sobre a referida proposta de delimitação foi ouvida a
Câmara Municipal de Póvoa de Varzim, tendo apresentado declaração datada de 18 de setembro de 2014, em
que manifestou concordância com a presente delimitação
da REN, realizada no âmbito da revisão do Plano Diretor
Municipal de Póvoa de Varzim.
Assim, considerando o disposto no n.º 2 do artigo 41.º do
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado pelos
Decretos-Leis n.os 239/2012, de 2 de novembro, 96/2013,
de 19 de julho, e 80/2015, de 14 de maio, e nos n.os 2 e
3 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012,
publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 192, de
3 de outubro, manda o Governo, pelo Secretário de Estado
do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, no uso das competências delegadas pelo Ministro
do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, previstas na subalínea ii) da alínea b) do n.º 3 do Despacho
n.º 13322/2013, de 11 de outubro, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 202, de 18 de outubro de 2013,
alterado pelo Despacho n.º 1941-A/2014, de 5 de fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 26,
de 6 de fevereiro de 2014, pelo Despacho n.º 9478/2014,
de 5 de junho de 2014, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 139, de 22 de julho de 2014, e pelo Despacho
n.º 8647/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 152, de 6 de agosto de 2015, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto

É aprovada a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Póvoa de Varzim, com as áreas a integrar e a excluir identificadas na planta e no quadro anexo
à presente portaria, que dela fazem parte integrante.

