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bem como o reencaminhamento de documentos da competência de
outros serviços de finanças;
2.4.21 — Promover as notificações e restantes procedimentos respeitantes às receitas do Estado cuja liquidação não seja da competência da
AT, incluindo as reposições;
2.4.22 — Controlo do cumprimento do disposto no artigo 60.º do
CIS, organização e manutenção do arquivo dos contratos, bem como
a disponibilização, preferencialmente por via informática, às restantes
secções dos elementos tidos por relevantes para tributação em IRS,
penhora de rendimentos, ou caducidade de benefícios fiscais.
III — Observações
1 — De harmonia com o disposto no artigo 39.º do Código do Procedimento Administrativo e atendendo ao conteúdo doutrinal do conceito
de delegação de poderes, o delegante conserva os seguintes poderes:
1.1 — Chamamento a si, a qualquer momento e sem formalidades, da
tarefa de resolução de assunto que entender conveniente, sem que isso
implique a derrogação, ainda que parcial, do presente despacho;
1.2 — Direção e controlo dos atos delegados;
1.3 — Modificação ou revogação dos atos praticados pelos delegados.
2 — Em todos os atos praticados no exercício da presente delegação
de competências, o delegado deverá fazer menção expressa dessa competência delegada utilizando a expressão: “Por delegação do chefe de
finanças, o(a) adjunto(a)”, com indicação da data em que foi publicada
a presente delegação, identificando o n.º do Diário da República e do
Aviso;
3 — As delegações ora conferidas mantêm-se no funcionário que,
dentro da secção, substituir legalmente o respetivo titular;
4 — Nas faltas, ausências ou impedimentos do delegante, a sua substituição será assumida dentro por cada um dos chefes de finanças adjuntos,
segundo a seguinte ordem:
4.1 — Chefe da 2.ª secção, Maria de Lurdes Fontes Mota Ferreira
da Silva, TAT 2;
4.2 — Chefe da 4.ª secção, António Manuel Sá Almeida, TAT 2;
4.3 — Chefe da 3.ª secção, Filomena Cristina Amorim Paiva,
TATA 3;
4.4 — Chefe da 1.ª secção, Cláudia Sofia Oliveira Silva Pereira Ferreira, TATA 3.
5 — Na eventualidade de ausência simultânea de todos os funcionários
antes referidos, a substituição terá em conta o disposto no artigo 41.º do
Código de Procedimento Administrativo;

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
MARINHA

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada
Despacho n.º 8905/2012
Nos termos da delegação conferida pela alínea d) do Despacho do
Ministro da Defesa Nacional n.º 10796/2011, designo como representante
da Direção-Geral da Autoridade Marítima na Comissão do Domínio
Público Marítimo, o capitão-de-mar-e-guerra FZ RES Jorge Filipe dos
Santos Duarte, em substituição do capitão-de-mar-e-guerra RES Luís
Fernando Tavares dos Reis Ágoas.
1 de junho de 2012. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, José Carlos Torrado Saldanha Lopes, almirante.
206169109
Portaria n.º 267/2012
Manda o Chefe do Estado-Maior da Armada, nomear o 21384 Capitão-de-fragata da classe de Marinha Paulo Manuel Gonçalves da Silva,
para o cargo de capitão do Porto de Viana do Castelo, em substituição
do 20883 Capitão-de-mar-e-guerra da classe de Marinha Vítor Manuel
Martins dos Santos, que fica exonerado do referido cargo pela presente
portaria na data em que o oficial agora nomeado assuma funções.
18-07-2011. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, José
Carlos Torrado Saldanha Lopes, almirante.
206179218
Portaria n.º 268/2012
Manda o Chefe do Estado-Maior da Armada, nomear o 24790 Capitão-tenente da classe de Marinha Luís Filipe da Conceição Duarte, para o
cargo de capitão do Porto de Olhão, em substituição do 23188 Capitão-tenente da classe de Marinha Ricardo Manuel Nunes dos Santos Arrabaça, que fica exonerado do referido cargo pela presente portaria na
data em que o oficial agora nomeado assuma funções.
18-07-2011. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, José
Carlos Torrado Saldanha Lopes, almirante.
206179226

IV — Produção de efeitos

Portaria n.º 269/2012

Este despacho produz efeitos desde 1 de março de 2012. Assim, ficam
por este meio ratificados todos os despachos proferidos sobre matérias
incluídas no âmbito da delegação de competências.

Manda o Chefe do Estado-Maior da Armada, nomear o 21689 Capitão-tenente da classe de Marinha Dario de Oliveira Pinto Moreira, para o
cargo de capitão do Porto de Cascais.

14 de junho de 2012. — O Chefe do Serviço de Finanças da Feira 2,
em regime de substituição, Carlos Manuel Tarujo de Almeida Braga
da Cruz.
206214663

7-09-2011. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, José
Carlos Torrado Saldanha Lopes, almirante.
206179259
Portaria n.º 270/2012

Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito
Público, I. P.
Aviso n.º 9099/2012
De harmonia com o disposto na parte final do artigo 1.º do Decreto-Lei
n.º 125/92, de 3 de julho, dá-se conhecimento público aos portadores
interessados de que a taxa de juro para o mês de julho de 2012, já multiplicada pelo fator 0,96, é de 2,733 80 %.
27 de junho de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, António
Pontes Correia.
206214314
Aviso n.º 9100/2012
De harmonia com o disposto no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 1/94, de
4 de janeiro, dá-se conhecimento público aos portadores interessados,
de que a taxa média a vigorar no mês de julho-2012 é de 2,84771 %, a
qual multiplicada pelo fator 1,10 é de 3,13248 %.
27 de junho de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, António
Pontes Correia.
206214322

Manda o Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima
Nacional, nomear o 20883 Capitão-de-mar-e-guerra da classe de Marinha Vítor Manuel Martins dos Santos, para os cargos de comandante
da Zona Marítima do Norte e, em acumulação, chefe do Departamento
Marítimo do Norte e capitão dos Portos do Douro e de Leixões, em
substituição do 22082 Capitão-de-mar-e-guerra da classe de Marinha
Manuel Patrocínio Mendes dos Santos, que fica exonerado dos referidos
cargos pela presente portaria na data em que o oficial agora nomeado
assuma funções.
22-09-2011. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada e
Autoridade Marítima Nacional, José Carlos Torrado Saldanha Lopes,
almirante.
206179437
Portaria n.º 271/2012
Manda o Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima
Nacional, nomear o 21178 Capitão-de-mar-e-guerra da classe de Marinha
António Manuel de Carvalho Coelho Cândido, para o cargo de chefe do
Departamento Marítimo do Centro e, em acumulação, capitão do Porto
de Lisboa em substituição do 24580 Capitão-de-mar-e-guerra da classe
de Marinha José António Peixoto de Queiroz, que fica exonerado dos

