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g) Autorização da equiparação a bolseiro no país nos termos do n.º 1 
do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 272/88, de 3 de agosto;

h) Autorização da celebração de protocolos com organismos públicos 
da administração central e da administração autónoma, autarquias locais 
e outras pessoas coletivas públicas ou privadas, bem como com organi-
zações internacionais, no âmbito da missão e atribuições da SGPCM;

i) Autorização de alterações orçamentais entre gabinetes, nos termos 
do n.º 4 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 71/95, de 15 de abril;

j) Autorização de despesas no âmbito da Unidade Ministerial de 
Compras, criada ao abrigo do Despacho n.º 15684/2014, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 251, de 30 de dezembro, até ao 
montante máximo de € 3 740 984,20;

k) Autorização para a realização de despesas e respetivos pagamentos 
até aos montantes máximos referidos na alínea c) do n.º 1 e na alínea c) 
do n.º 3 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, re-
pristinado pela Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, de 
11 de abril, bem como a competência para a decisão de contratar e as 
demais competências atribuídas ao órgão competente para a decisão 
de contratar, nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 109.º do 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro;

l) Autorização do aluguer de veículos por prazo não superior a 60 dias, 
nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 170/2008, 
de 26 de agosto, alterado pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, e pela 
Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro.

2 — Ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 46.º do Código 
do Procedimento Administrativo, no n.º 1 do artigo 10.º da Lei Or-
gânica do XXI Governo Constitucional, aprovada pelo Decreto -Lei 
n.º 251 -A/2015 de 17 de dezembro, e no n.º 2 do artigo 6.º e no artigo 9.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e alterada pelas Leis n.os 68/2013, de 
29 de agosto, e 128/2015, de 3 de setembro, delego no Secretário -Geral 
da Presidência do Conselho de Ministros, David João Varela Xavier, 
os poderes para a prática dos atos previstos no n.º 4 do artigo 8.º da 
Lei Orgânica do XXI Governo Constitucional, relativamente ao meu 
Gabinete, bem como autorizar a realização de despesas por conta do 
orçamento do Gabinete, até ao limite previsto na alínea a) do n.º 1 do 
artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho.

3 — O presente despacho revoga o Despacho n.º 6434/2016, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 95, de 17 de maio.

4 — O presente despacho produz efeitos a 6 de fevereiro de 2017, 
ficando por este meio ratificados, em conformidade com o disposto no 
n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo, todos 
os atos praticados pelo Secretário -Geral da Presidência do Conselho de 
Ministros, no âmbito das competências abrangidas por esta delegação 
de competências até à data da sua publicação.

9 de fevereiro de 2017. — O Secretário de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, João Miguel Range Prata Roque.
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 Despacho n.º 1511/2017
1 — Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 7.º do 

Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, autorizo o licenciado Afonso 
Chuva Brás, adjunto no meu Gabinete, designado através do Despacho 
n.º 512/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 8, de 13 
de janeiro, para exercer atividades de docência e de investigação em 
instituições de ensino superior.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 9 de fevereiro 
de 2017.

3 — Conforme o disposto no artigo 12.º do referido decreto -lei, 
publique -se na 2.ª série do Diário da República.

9 de fevereiro de 2017. — O Secretário de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, João Miguel Range Prata Roque.
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 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Aviso (extrato) n.º 1758/2017
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3, alínea d), do artigo 30.º 

e no n.º 1, alínea d), do artigo 31.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, na redação conferida pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
notificam -se os candidatos a excluir do procedimento concursal comum 
de recrutamento de um posto de trabalho da carreira/categoria de técnico 

superior para desempenho de funções na Divisão de Processamento e 
Conferência da Direção de Serviços de Administração Financeira, aberto 
pelo Aviso n.º 16016/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 246, de 26 de dezembro de 2016, para, querendo, se pronunciarem 
sobre a exclusão, em sede de audiência dos interessados, nos termos 
do Código do Procedimento Administrativo, no prazo de 10 dias úteis, 
a contar da data de publicação do presente Aviso.

Para o efeito, deverá ser utilizado o formulário tipo, publicado pelo 
Despacho (extrato) n.º 11321/2009, Diário da República, 2.ª série, n.º 89, 
de 8 de maio de 2009, e disponibilizado no sítio do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, em http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/
mne/quero -saber -mais/sobreo -ministerio/avisos -sobre -procedimentos-
-concursais/avisos -sobre -procedimentos -concursais.aspx

2 — Mais se notifica que a lista dos candidatos a excluir e respetivos 
fundamentos de exclusão, se encontra afixada para consulta, no «local 
de estilo» do MNE, no Palácio das Necessidades, no Largo do Rilvas, 
em Lisboa, encontrando -se igualmente disponível na respetiva página 
eletrónica.

O processo está disponível para consulta dos interessados nas instala-
ções da Divisão de Processamento e Conferência da Direção de Serviços 
de Administração Financeira do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
Palácio das Necessidades, Largo do Rilvas, em Lisboa, das 10 h às 
12:30 h e das 14 h às 18 h, mediante marcação prévia.

3 de fevereiro de 2017. — O Diretor do Departamento Geral de 
Administração, Gilberto Jerónimo.
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 Despacho (extrato) n.º 1512/2017
1 — Por despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros, de 30 de 

janeiro de 2017, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 31.º 
do Estatuto do Pessoal Dirigente, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de 
30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 
64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto e, 128/2015, de 
3 de setembro, foi autorizada a opção pelo vencimento da carreira de 
origem do Ministro Plenipotenciário de 2.ª classe José Pedro Machado 
Vieira — pessoal diplomático do Ministério dos Negócios Estrangei-
ros —, a exercer, em regime de comissão de serviço, o cargo de Diretor 
de Serviços da Ásia e da Oceânia, integrado na Direção-Geral de Política 
Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, conforme Despacho 
(extrato) n.º 13014/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 207, de 27 de outubro.

2 — O referido despacho produz efeitos a 20 de janeiro de 2017.
3 de fevereiro de 2017. — O Diretor do Departamento Geral de 

Administração, Gilberto Jerónimo.
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 FINANÇAS

Autoridade Tributária e Aduaneira
Despacho n.º 1513/2017

Para efeitos do n.º 2 do artigo 10.º do Código do IRC, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 442 -B/88, de 30 de novembro, reconhece -se à Fede-
ração Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência (FPDD), 
NIF 502 513 934, com sede na Rua Presidente Samora Machel, Lote 7, 
Loja Direita, Olival Basto, a isenção de IRC nos termos e com a seguinte 
amplitude:

Categoria B — Rendimentos empresariais derivados do exercício 
das atividades comerciais e industriais desenvolvidas no âmbito dos 
seus fins estatutários;

Categoria E — Rendimentos de capitais com exceção dos provenien-
tes de quaisquer títulos ao portador, não registados nem depositados, 
nos termos da legislação em vigor;

Categoria F — Rendimentos prediais;
Categoria G — Incrementos patrimoniais

Esta isenção aplica -se a partir de 2015.01.01, de acordo com a alínea b) 
do n.º 3 do artigo 65.º do CPPT, ficando condicionada à observância 
continuada dos requisitos estabelecidos nas alíneas a), b), e c) do n.º 3 
do artigo 10.º do Código do IRC, com as consequências, em caso de 
incumprimento, previstas nos n.os 4 e 5 desta disposição.

Por Subdelegação de Competências (Despacho n.º 5546/2016, de 
26 de abril).

25.05.2016. — A Subdiretora -Geral, Teresa Maria Pereira Gil.
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