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Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais

Aviso n.o 4206/2004 (2.a série). — Por despacho do director-geral
de 10 de Março de 2004:

João Manuel Barros de Matos, arquitecto de 1.a classe do quadro
da Direcção Regional de Edifícios e Monumentos do Sul, desta
Direcção-Geral — autorizada, a seu pedido, a licença sem venci-
mento de longa duração, a partir de 15 de Março de 2004, nos
termos do artigo 78.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março.
(Não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

16 de Março de 2004. — O Subdirector-Geral, Elísio Costa Santos
Summavielle.

Despacho n.o 6598/2004 (2.a série). — Nos termos do disposto
no n.o 2 do artigo 9.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, e no
artigo 36.o do Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro, para além
das competências delegadas e subdelegadas no director de serviços
de Planeamento e Informação, engenheiro António José Correia
Abrantes, constantes no despacho n.o 21 940/2003, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 263, de 13 de Novembro de 2003, delego
e subdelego, ainda, a competência para autorizar prorrogação de prazo
nos contratos de obras que não excedam os montantes indicados no
n.o 3 do despacho acima referido.

Pelo presente despacho ratifico todos os actos praticados pelo enge-
nheiro António José Correia Abrantes, no âmbito das competências
agora delegadas e subdelegadas, até à presente data.

16 de Março de 2004. — O Director-Geral, Vasco Martins Costa.

Inspecção-Geral das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações

Aviso n.o 4207/2004 (2.a série). — Por despacho do inspector-
-geral de Obras Públicas, Transportes e Comunicações de 18 de Março
de 2004, foi nomeado, em comissão de serviço extraordinária, pre-
cedendo concurso, inspector estagiário da carreira de inspecção do
quadro de pessoal da Inspecção-Geral de Obras Públicas, Transportes
e Comunicações o licenciado Manuel António dos Santos Pereira,
pelo facto de o candidato classificado em 2.o lugar, Mário Rui Ferreira
Tavares da Silva, não ter aceite a respectiva nomeação.

A presente nomeação é feita por urgente conveniência de serviço,
produzindo efeitos a partir de 1 de Abril de 2004. (Isento de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

18 de Março de 2004. — O Inspector-Geral, A. Flores de Andrade.

MINISTÉRIO DAS CIDADES, ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E AMBIENTE

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 6599/2004 (2.a série). — 1 — Ao abrigo do dis-
posto no artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, deter-
mino o destacamento de Maria Irene de Sousa Ribeiro, assistente
administrativa especialista do quadro de pessoal da Secretaria-Geral
do ex-Ministério do Equipamento, Planeamento e Administração do
Território, para prestar apoio administrativo no meu Gabinete.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 19 de Fevereiro
de 2004.

16 de Fevereiro de 2004. — O Ministro das Cidades, Ordenamento
do Território e Ambiente, Amílcar Augusto Contel Martins Theias.

Gabinete do Secretário de Estado
do Ordenamento do Território

Despacho n.o 6600/2004 (2.a série). — O Decreto-Lei
n.o 310/2003, de 10 de Dezembro, introduziu algumas alterações no
regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial constante do
Decreto-Lei n.o 380/99, de 22 de Setembro, em especial no que se
refere aos de âmbito municipal.

Um dos principais objectivos que presidiu à introdução das men-
cionadas alterações foi articular, de modo mais eficiente e inteligente,
a intervenção dos serviços centrais e dos serviços desconcentrados
do Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente

nos processos de elaboração, acompanhamento, aprovação, ratificação
e registo dos instrumentos municipais de gestão territorial, em ordem
a conferir-lhes maior celeridade e eficiência administrativa.

Para que tal objectivo seja atingido é indispensável definir com
rigor as tarefas a cumprir pelos serviços centrais e pelos serviços des-
concentrados, assegurar que as apreciações efectuadas abrangem,
simultaneamente, o acervo de matérias que relevam para o efeito
(tanto de natureza técnica como de índole jurídica) e evitar duplicações
de análises sem qualquer valor acrescentado.

Este desiderato é agora tornado possível por via da criação das
novas comissões de coordenação e desenvolvimento regional, orga-
nismos dotados de recursos acrescidos relativamente às antigas direc-
ções regionais de ambiente e ordenamento do território.

Sendo as comissões de coordenação e desenvolvimento regional
as entidades que asseguram o acompanhamento da elaboração dos
planos municipais de ordenamento do território, são também estes
os serviços que se encontram em melhor posição para, de uma forma
célere, formular a apreciação final do controlo para efeitos de rati-
ficação ou registo, sem prejuízo das competências legalmente atri-
buídas à Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desen-
volvimento Urbano.

O juízo a efectuar pela Direcção-Geral do Ordenamento do Ter-
ritório e do Desenvolvimento Urbano passa a ser exercido por refe-
rência ao controlo já efectuado pela entidade que efectivamente acom-
panhou a elaboração do plano, podendo, por isso, ser muito mais
sumário, sem prejuízo para a segurança dos procedimentos e para
os interesses dos administrados.

A apreciação pelas comissões de coordenação e desenvolvimento
regional não dispensa a necessidade e a utilidade de uma intervenção
parametrizadora da Direcção-Geral do Ordenamento do Território
e Desenvolvimento Urbano, entidade a quem cabe, para além da
competência para proceder ao registo de todos os planos municipais
de ordenamento do território, uma importante tarefa de uniformização
de entendimentos e de soluções, garante de uma equidade admi-
nistrativa inter-regional.

Torna-se assim possível uma necessária articulação entre os serviços
desconcentrados do Ministérios das Cidades, Ordenamento do Ter-
ritório e Ambiente e a Direcção-Geral do Ordenamento do Território
e do Desenvolvimento Urbano, no âmbito da prossecução da mesma
atribuição do Estado, concretizando o princípio do funcionamento
em rede expressamente reconhecido na recente reforma da organi-
zação da administração directa do Estado (artigo 9.o da Lei n.o 4/2004,
de 15 de Janeiro).

Assim, no uso das competências que me foram delegadas pelo
Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente pelo
despacho n.o 9016/2003, de 21 de Abril, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.a série n.o 106, de 8 de Maio de 2003, determino:

1 — Os pareceres das comissões de coordenação e desenvolvimento
regional a emitir nos termos do n.o 10 do artigo 75.o e do artigo 78.o
do Decreto-Lei n.o 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei n.o 310/2003, de 10 de Dezembro, devem incluir
uma informação técnica e jurídica sobre as propostas dos planos,
cabendo a esta última exprimir, com base na informação técnica, a
respectiva conformidade com as disposições legais e regulamentares
em vigor.

2 — A apreciação a que se refere o número anterior incide também
sobre a coerência entre o regulamento e as peças gráficas, devendo,
do ponto de vista da análise jurídica, ser dispensado especial cuidado
à conformidade legal das disposições regulamentares propostas, sem
prejuízo da verificação da correcta estrutura dos regulamentos e apre-
sentação formal das respectivas normas, bem como da legibilidade
das peças gráficas.

3 — Após a aprovação dos planos municipais de ordenamento do
território pela assembleia municipal, as câmaras municipais, antes
da remessa dos planos à Direcção-Geral do Ordenamento do Ter-
ritório e Desenvolvimento Urbano para efeito de registo ou ratificação,
deverão enviar à comissão de coordenação e desenvolvimento regional
respectiva uma colecção completa das respectivas peças escritas e
gráficas, bem como cópia autenticada da deliberação da assembleia
municipal que aprova o plano, e ainda os pareceres das entidades
mencionados no n.o 7 do artigo 75.o, os resultados da discussão pública
e o parecer previsto no n.o 1 do artigo 78.o, quando a eles houver
lugar.

4 — As comissões de coordenação e desenvolvimento regional deve-
rão proceder a uma apreciação final de controlo, pronunciando-se
expressamente e de forma fundamentada sobre se o processo reúne
as condições necessárias para prosseguir para registo ou ratificação,
o qual deve ser remetido às câmaras municipais e à Direcção-Geral
do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, para efeito
de instrução do respectivo processo.

5 — O disposto nos n.os 3 e 4 aplica-se, com as necessárias adap-
tações, à instrução dos processos para efeitos de ratificação ou de
registo de medidas preventivas.
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6 — Para efeitos do disposto no n.o 4, a apreciação das comissões
de coordenação e desenvolvimento regional deverá obedecer aos
descritores constantes de um formulário uniformizado, a submeter
à minha homologação mediante proposta conjunta das comissões de
coordenação e desenvolvimento regional e da Direcção-Geral do
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, no prazo
de 30 dias.

23 de Fevereiro de 2004. — O Secretário de Estado do Ordena-
mento do Território, Joaquim Paulo Taveira de Sousa.

Despacho n.o 6601/2004 (2.a série). — A Câmara Municipal de
Chaves deliberou, em 2 de Setembro de 2002 e 17 de Março de
2003, proceder à revisão do Plano Director Municipal de Chaves,
ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.o 12/95, publi-
cada no Diário da República, 1.a série-B, n.o 35, de 10 de Fevereiro
de 1995, e alterado pela deliberação da Assembleia Municipal de
Chaves de 20 de Dezembro de 2000 publicada no Diário da República,
2.a série, n.o 87, de 12 de Abril de 2001.

Considerando o teor do relatório de avaliação da execução daquele
instrumento de planeamento territorial, apresentado para efeitos de
fundamentação, da necessidade da respectiva revisão, nos termos da,
alínea a) do n.o 1 do artigo 98.o do Decreto-Lei n.o 380/99, de 22
de Setembro, e do n.o 9.o da Portaria n.o 290/2003, de 5 de Abril;

Tendo em conta que, a solicitação da Câmara Municipal de Chaves,
foi realizada, em 4 de Junho de 2003, a reunião preparatória exigida
pelo n.o 11.o do referido instrumento regulamentar;

Considerando, ainda, o teor da proposta de composição da comissão
mista de coordenação que acompanhará o procedimento de revisão
do Plano Director Municipal de Chaves e respectivo aditamento e
as designações efectuadas pelos membros do Governo nos termos
do n.o 16.o da Portaria n.o 290/2003, de 5 de Abril:

Assim, no uso das competências que me foram delegadas pelo
Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente pelo
despacho n.o 9016/2003 (2.a série), publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 106, de 8 de Maio de 2003, e nos termos e para os
efeitos do n.o 2 do artigo 75.o do Decreto-Lei n.o 380/99, de 22 de
Setembro, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.o 310/2003, de
10 de Dezembro, determino:

1 — É constituída a comissão mista de coordenação que acom-
panhará o procedimento de revisão do Plano Director Municipal de
Chaves, a qual é presidida pelo representante da Direcção-Geral do
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, nos termos
do disposto no n.o 5.1 da Portaria n.o 290/2003, de 5 de Abril.

2 — A comissão mista de coordenação integra, para além do repre-
sentante referido no número anterior, um representante das seguintes
entidades:

Câmara Municipal de Chaves;
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do

Norte;
Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes;
Direcção-Geral das Florestas;
Direcção-Geral de Hidráulica e Engenharia Agrícola;
Instituto Português do Património Arquitectónico;
Instituto Português de Arqueologia;
Direcção Regional do Norte do Ministério da Economia;
Instituto das Estradas de Portugal;
Instituto da Conservação da Natureza;
Direcção-Geral de Turismo;
Direcção Regional de Educação do Norte;
Administração Regional de Saúde;
Rede Eléctrica Nacional;
Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro;
Aeroportos e Navegação Aérea, E. P.;
Direcção-Geral de Infra-Estruturas do Ministério da Defesa

Nacional;
Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil — Centro Dis-

trital de Operações de Socorro de Vila Real;
Guarda Nacional Republicana;
Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar;
Câmara Municipal de Valpaços;
Câmara Municipal de Montalegre;
Câmara Municipal de Boticas;
Associação Comercial, Industrial, dos Serviços e Agricultura do

Alto Tâmega.

15 de Março de 2004. — O Secretário de Estado do Ordenamento
do Território, Joaquim Paulo Taveira de Sousa.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

A c ó r d ã o n .o 8 9 / 2 0 0 4 / T . C o n s t . — P r o c e s s o
n.o 426/2002. — Acordam na 3.a Secção do Tribunal Constitucional:

1 — BPI Dealer — Sociedade Financeira de Corretagem, S. A.,
impugnou no Tribunal Tributário de Lisboa (2.o Juízo, 2.a Secção)
a liquidação de IRC relativa ao ano de 1992.

Da sentença que julgou improcedente a liquidação (fls. 139-149)
recorreu a mesma sociedade para o Supremo Tribunal Administrativo,
concluindo nos termos seguintes:

«1 — O Tribunal a quo considera que o ‘juro decorrido’ é um ren-
dimento de capital para efeitos do disposto no artigo 6.o, n.o 1, alínea c),
do CIRS e encontra-se sujeito a retenção na fonte em sede de IRS
e IRC, nos termos dos artigos 74.o do CIRS e 75.o do CIRC;

2 — Acrescenta ainda o Tribunal recorrido que a entrada em vigor
do Decreto-Lei n.o 263/92, de 24 de Novembro, vem clarificar o regime
de tributação daquele ‘juro decorrido’, tendo, portanto, natureza inter-
pretativa e, logo, eficácia retroactiva;

3 — Entende a recorrente que o Tribunal a quo não tem razão;
4 — O ‘juro decorrido’ não tem a natureza de rendimento de capital,

mas de mais-valia decorrente da alienação de um título de dívida;
5 — Mesmo admitindo que aquele rendimento constitui um juro,

ainda assim, à data da verificação do facto tributário, o mesmo não
estava sujeito a IRS nem a retenção na fonte para efeitos do mesmo
imposto do IRC;

6 — A consideração do ‘juro decorrido’ como um rendimento de
capital e a consequente imposição da obrigação de retenção na fonte
só surgem com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.o 263/92;

7 — O Decreto-Lei n.o 263/92 é inovador, não se admitindo a sua
aplicação retroactiva;

8 — A natureza inovadora decorre fundamentalmente da inexis-
tência, à data do facto tributário, de uma norma de incidência estrita,
de determinação do momento e do quantum da sujeição a imposto
e da consequente obrigação de retenção na fonte, relativa ao ‘juro
decorrido’;

9 — Inexistindo norma anterior, não pode existir interpretação
autêntica;

10 — Acresce que a aplicação retroactiva, nomeadamente na redac-
ção dada pelo artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 263/92 aos artigos 6.o,
n.os 1, alínea c), e 3, 8.o, n.o 3, alínea c), e 39.o, n.o 3, do CIRS,
pelo artigo 2.o aos artigos 71.o, n.o 2, alínea e), e 75.o, n.o 6, do
CIRC e pelo artigo 3.o ao artigo 12.o-A do Decreto-Lei n.o 42/91,
de 22 de Janeiro, atenta contra as expectativas dos seus destinatários
bem como contra os princípios da protecção da segurança e da certeza
constitucionalmente consagrados;

11 — Aliás, a aplicação retroactiva de uma norma fiscal inovadora
encontra-se constitucionalmente vedada;

12 — A proibição constitucional da retroactividade resulta não só
dos princípios da certeza e da protecção da segurança dos destinatários
das normas, corolários do Estado de direito, mas também do
artigo 103.o, n.o 3, da CRP, na redacção dada pela 4.a revisão
constitucional;

13 — Mesmo que o Decreto-Lei n.o 263/92 tivesse natureza inter-
pretativa, ainda assim a sua eficácia retroactiva seria inadmissível,
sob pena de inconstitucionalidade como já o julgou doutamente o
Acórdão n.o 172/2000, de 22 de Março, do Tribunal Constitucional;

14 — Em face do exposto, deve ser revogada a decisão, por ser
ilegal e inconstitucional a liquidação adicional impugnada.

15 — Deve a sentença recorrida ser revogada por violação, nomea-
damente, dos artigos 6.o, n.o 1, alínea c), 10.o, 8.o, n.os 1 e 2, e 74.o
do CIRS, do artigo 75.o do CIRC, bem como da redacção dada pelo
artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 263/92 aos artigos 6.o, n.os 1, alínea c),
e 3, 8.o, n.o 3, alínea c), e 39.o, n.o 3, do CIRS, pelo artigo 2.o aos
artigos 71.o, n.o 2, alínea e), e 75.o, n.o 6, do CIRC e pelo artigo 3.o
ao artigo 12.o-A do Decreto-Lei n.o 42/91, de 22 de Janeiro, e ainda
dos artigos 16.o, 106.o e 108.o da CRP, na redacção anterior à 4.a revisão
constitucional e pelo artigo 103.o, n.o 3, da CRP, na redacção dada
pela 4.a revisão constitucional, e, em consequência, deve ser julgada
procedente a impugnação judicial.»

Pelo Acórdão de 10 de Abril de 2002, o Supremo Tribunal Admi-
nistrativo (Secção do Contencioso Tributário) negou provimento ao
recurso e confirmou a sentença recorrida.

Interpôs, então, recurso para o Tribunal Constitucional
(fls. 203-205), que foi recebido.

Já no Tribunal Constitucional, após alegações da recorrente e da
Fazenda Pública, o relator proferiu o seguinte despacho, ouvindo as
partes sobre questões obstativas ao conhecimento do objecto do
recurso (fl. 203):

«1 — O BPI Dealer — Sociedade Financeira de Corretagem, S. A.,
interpôs recurso para o Tribunal Constitucional, ao abrigo da alínea b)
do n.o 1 do artigo 70.o da Lei n.o 28/82, de 15 de Novembro, do


