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Cláusula 5.ª
Vigência do contrato
O presente contrato-programa — aditamento — entra em vigor na
data da sua publicação no Diário da República.
Assinado em Lisboa, em 18 de outubro de 2013, em dois exemplares
de igual valor.
18 de outubro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo do
Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., Augusto Fontes
Baganha. — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., João Bibe. — O Presidente da
Federação de Patinagem de Portugal, Fernando Elias Claro.
ANEXO I
(ao contrato-programa de desenvolvimento
desportivo n.º CP/361/DDF/2013)
Enquadramento Técnico a comparticipar abrangido
pelo contrato acima identificado
Nome

Cargo

Luís Miguel Alves Duarte . . . . Diretor Técnico Disciplina — Hóquei
Luís Filipe Belém de Gouveia Responsável de Formação de Recursos Humanos.
Fernando Jorge Barros Lopes. . . Diretor Técnico Nacional (até 31 julho)
Luís António Leandro Sénica. . . Diretor Técnico Nacional (desde de
1 de agosto).
207337478
Despacho n.º 13880/2013
1 — Ao abrigo do disposto no artigo 38.º, n.º 4, do Decreto-Lei
n.º 126-A/2011, de 29 de dezembro, conjugado com o artigo 21.º,
n.º 1, alínea a) da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, e alterada pelas Leis
n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, pelos
Decretos-Leis n.os 200/2006, de 25 de outubro, 105/2007, de 3 de abril,
40/2011, de 22 de março, e 5/2012, de 17 de janeiro, da Resolução
da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 de abril, dos artigos
35.º e 36.º do Código do Procedimento Administrativo, e do Despacho n.º 13217/2013, de subdelegação de competências do Secretário
de Estado do Desporto e Juventude, de 7 de outubro, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 201, de 17 de outubro de 2013, o
Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.,
no âmbito das suas competências próprias, e das competências que lhe
foram subdelegadas, deliberou em reunião realizada em 24 de outubro,
delegar e subdelegar no seu Presidente, Mestre Augusto Fontes Baganha, com a faculdade de subdelegação, a competência para, no âmbito
do Departamento do Desporto, Departamento de Medicina Desportiva
e Centro Desportivo Nacional do Jamor, a prática dos seguintes atos:
a) Despachar todos os assuntos correntes ou de mero expediente
e assinar a respetiva correspondência, bem como a correspondência
necessária à instrução de processos e à execução de decisões proferidas
nos mesmos;
b) Representação do IPDJ, I. P., em todos os atos públicos que este
intervenha e na assinatura de parcerias com outros serviços e organismos
da administração pública e com outras entidades congéneres, nacionais
e internacionais, desde que previamente submetidas à apreciação do
Conselho Diretivo;
c) Praticar todos os atos de gestão necessários à prossecução das
atribuições enunciadas nos artigos 6.º, 10.º e 11.º, dos Estatutos do IPDJ,
IP, aprovados pela Portaria n.º 11/2012, de 11 de janeiro, referentes,
respetivamente, ao Departamento de Desporto, ao Departamento de
Medicina Desportiva e ao Centro Desportivo Nacional do Jamor, com
exceção das matérias financeiras e patrimoniais;
d) Autorizar o registo de agentes desportivos de alto rendimento,
nos termos e condições previstas no Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1
de outubro;
e) Autorizar a dispensa de prestação de trabalho dos dirigentes desportivos em regime de voluntariado, de acordo com o disposto no artigo 6.º,
do Decreto-Lei n.º 267/95, de 18 de outubro;
f ) Conceder licenças especiais aos praticantes de alto rendimento
que sejam trabalhadores em funções públicas, nos termos do disposto
no artigo 23.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de outubro, bem

como aos praticantes das seleções nacionais que sejam trabalhadores
em funções públicas, nos termos do disposto no artigo 11.º, n.º 2, do
Decreto-Lei n.º 45/2013, de 5 de abril;
g) Solicitar a dispensa da prestação de trabalho ou proceder à requisição de praticantes, treinadores e árbitros que sejam trabalhadores do setor
privado, nos termos e condições previstas no artigo 24.º do Decreto-Lei
n.º 272/2009, de 1 de outubro;
h) Conceder medidas de apoio a treinadores e árbitros desportivos de
alto rendimento, nos termos do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 272/2009,
de 1 de outubro;
i) Conceder medidas de apoio a treinadores, técnicos de apoio, dirigentes que integram as seleções nacionais, e aos árbitros e juízes
que acompanham as delegações das referidas seleções, nos termos do
artigo 13.º, números 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 45/2013, de 5 de abril;
j) Submeter ao Conselho Diretivo, a atribuição de apoios no âmbito
do financiamento ao movimento associativo desportivo;
k) Atribuir prémios em reconhecimento do valor e mérito dos êxitos desportivos ao abrigo do disposto no artigo 32.º, do Decreto-Lei
n.º 272/2009, de 1 de outubro.
2 — A ausência, falta ou impedimento do presidente do Conselho
Diretivo é suprida pelo vice-presidente do Conselho Diretivo.
3 — No uso da faculdade conferida pelo artigo 36.º, n.º 2, do Código
do Procedimento Administrativo, as competências agora delegadas
podem ser objeto de subdelegação dentro dos limites previstos na lei.
4 — A presente delegação e subdelegação de competências é feita sem
prejuízo dos poderes de avocação e de revogação dos atos praticados
pelo delegado e subdelegado, sem que isso implique a sua derrogação,
ainda que parcial.
5 — Revogar o Despacho n.º 9187/2012, de 25 de junho, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 131, de 9 de julho.
6 — O presente despacho produz efeitos desde 13 de abril de 2013,
ficando por este meio ratificados todos os atos praticados, desde aquela
data, pelo vice-presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, IP, que se incluam no âmbito das competências ora delegadas e
subdelegadas.
24 de outubro de 2013. — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo,
João Manuel Cravina Bibe.
207352098

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Autoridade Tributária e Aduaneira
Aviso n.º 13243/2013
Por despacho de 14 de outubro de 2013, da Senhora Subdiretora-Geral, Leonor Carvalho Duarte, (por delegação de competências do
Senhor Diretor-Geral) da Autoridade Tributária e Aduaneira, e após
anuência do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P., foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria de
técnica superior de Teresa Paula Gomes Jerónimo, no mapa de pessoal
da Autoridade Tributária e Aduaneira, para exercer funções nos serviços
centrais, nos termos do disposto no artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, na redação dada pelo artigo 35.º da Lei n.º 64-B/2011,
de 30 de dezembro.
18 de outubro de 2013. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
207333824
Despacho n.º 13881/2013
Ao abrigo do disposto nos artigos 62.º da lei Geral Tributária, 35.º
do Código do Procedimento Administrativo, o Chefe do Serviço de
Finanças de Alcácer do Sal, Luís Manuel de Sousa Garcia, delega na
adjunta Sílvia Maria Brazão Pereira Lentilhas Caldeira as competências
que se indicam:
1 — Chefia da 1.ª Secção
Secção da Tributação do Património, Rendimento e Despesa
Competências de caráter geral:
1.1 — Assegurar o funcionamento da Secção e exercer a adequada
ação formativa e disciplinar relativa aos trabalhadores, controlando a
assiduidade, as faltas e as licenças dos mesmos;
1.2 — Assinar a correspondência expedida com exceção da dirigida
a entidades hierarquicamente superiores, e dos ofícios/respostas aos
Tribunais que envolvam matéria reservada e ou confidencial.
1.3 — Proferir despachos de mero expediente.
1.4 — Verificar e controlar os serviços de forma a que sejam cumpridos os prazos legalmente fixados ou determinados hierarquicamente

