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dos Santos, Gracinda Cândida Mesquita Santiago Tricaud, Maria da
Luz Ferreira Gomes Rodrigues, Maria Manuela Rodrigues Gomes
Pereira, Maria Arminda da Silva Costa, Maria dos Prazeres Sousa
Almeida Ramos, Maria da Luz Monteiro Rua Geraldes, Ana Maria
Teixeira Pires Marques, Filomena Maria Ramalho Caldas, Maria de
Lurdes dos Reis Calado de Crujeiro Barreto, Custódio Pires Mendes,
Maria Filomena Leitão Nunes da Silva, Maria Margarida Félix de
Oliveira, Maria Teresa dos Reis Freire Fernandes, Maria Alzira Abreu
Barreiros, Maria da Graça Matos Paiva, Fátima de Jesus Moreira,
Rosa Maria Ribeiro Liberato Antunes, Pedro Miguel Vieira Braz,
João Carlos Marques Chorincas, assistentes administrativos principais,
da carreira de assistente administrativo, do mesmo quadro de pessoal,
e Maria Julieta de Morais Chaves, assistente administrativa principal,
do quadro de pessoal do Hospital Distrital de Chaves, ficando exonerados dos lugares anteriores a partir da data da aceitação dos novos
lugares. (Não carece de fiscalização prévia.)
17 de Setembro de 2004. — A Vogal do Conselho Directivo, Madalena Oliveira e Silva.

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Beja
Despacho n.o 20 293/2004 (2.a série). — Delegação de competências. — No uso dos poderes que me são conferidos pelo n.o 2 do
artigo 25.o e pelo n.o 2 do artigo 29.o dos Estatutos do Instituto de
Solidariedade e Segurança Social (ISSS), aprovados pelo Decreto-Lei
n.o 316-A/2000, de 7 de Dezembro, pelos n.os 1 e 4 do artigo 20.o
da Lei n.o 34/2004, de 29 de Julho, e ainda dos que me foram delegados
pelo conselho directivo do Instituto de Solidariedade e Segurança
Social através da deliberação n.o 1742/2002, de 24 de Outubro, publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 298, de 26 de Dezembro
de 2002, e ao abrigo do disposto nos artigos 36.o e seguintes do Código
do Procedimento Administrativo, delego, sem prejuízo do poder de
avocação, na chefe do sector jurídico, licenciada Ana Paula Água
Doce Camacho, nomeada em regime de substituição pela deliberação
n.o 61/2004, de 20 de Maio, do conselho directivo do ISSS, a competência para:
1) Assinar correspondência oficial da sua área de intervenção,
com excepção da que for dirigida aos gabinetes ministeriais,
secretarias de estado, institutos públicos, direcções-gerais,
autarquias, conselho directivo do ISS, centros distritais de
Solidariedade e Segurança Social e IPSS, salvaguardando, nestes dois últimos casos, as situações de mero expediente;
2) Aprovar os planos de férias e autorizar as respectivas alterações de pessoal sob a sua dependência hierárquica, desde
que não implique a acumulação de férias para o ano seguinte;
3) Autorizar o gozo de férias anteriores à aprovação do plano
anual e o gozo de férias interpoladas do pessoal afecto à
sua área funcional;
4) Despachar os pedidos de justificação de faltas ou ausências
de pessoal sob a sua dependência hierárquica;
5) Proceder à mobilidade do pessoal dentro da respectiva área
funcional, sempre que o considere necessário;
6) Organizar e instruir processos de contra-ordenação, bem
como promover a execução judicial de decisões nos mesmos
proferidas;
7) Decidir em processos de contra-ordenação pelo arquivamento
dos mesmos, nos termos do n.o 2 do artigo 24.o do Decreto-Lei
n.o 64/89, de 25 de Fevereiro;
8) Decidir os pedidos de protecção jurídica, assim como assinar
a correspondência inerente ao respectivo procedimento.
Nos termos do n.o 1 do artigo 137.o do Código do Procedimento
Administrativo, são ratificados todos os actos praticados pela chefe
de sector, no âmbito do presente despacho, desde 1 de Junho de
2004.

N.o 230 — 29 de Setembro de 2004

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
ICP — Autoridade Nacional de Comunicações
Regulamento n.o 38/2004. — Procedimentos de cobrança e entrega
aos municípios da taxa municipal de direitos de passagem. — A Lei
das Comunicações Electrónicas — Lei n.o 5/2004, de 10 de Fevereiro — veio estabelecer que os direitos e os encargos relativos à
implantação, à passagem e ao atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços
de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos
domínios públicos e privados municipais podem dar origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP).
Nos termos da mesma lei, a TMDP é determinada com base na
aplicação de um percentual sobre cada factura emitida pelas empresas
que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis
ao público, em local fixo, para todos os clientes finais do correspondente município. E esse percentual é aprovado anualmente por
cada município até ao fim do mês de Dezembro do ano anterior
a que se destina a sua vigência, não podendo ultrapassar 0,25 %.
De acordo com o princípio da transparência tarifária, nos municípios
em que seja cobrada a TMDP, as empresas estão obrigadas a incluir
nas facturas dos clientes finais, e de forma expressa, o valor da taxa
a pagar, conforme estipula o n.o 3 do artigo 106.o da Lei n.o 5/2004.
Nos termos da lei, compete à Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) publicar um regulamento em que se definam
os procedimentos de cobrança e entrega mensais aos municípios das
receitas provenientes da TMDP a adoptar pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao
público em local fixo.
É, pois, esse conjunto de regras relativo aos procedimentos de
cobrança e entrega que agora se publica.
Nos termos e em cumprimento do disposto nos artigos 11.o dos
estatutos da ANACOM, aprovados pelo Decreto-Lei n.o 309/2001,
de 7 de Dezembro, e 8.o da Lei n.o 5/2004, de 10 de Fevereiro, o
projecto de regulamento foi submetido aos respectivos procedimentos
de consulta, regulamentar e geral, tendo os interessados disposto de
um prazo de 30 dias úteis para se pronunciarem.
Conforme fixa o n.o 5 do artigo 11.o dos estatutos da ANACOM,
relativo ao procedimento regulamentar, o relatório preambular dos
regulamentos fundamenta as decisões tomadas, com necessária referência às críticas ou sugestões que tenham sido feitas ao projecto.
E nos termos dos procedimentos adoptados pela ANACOM, em
12 de Fevereiro de 2004, esta Autoridade, no âmbito do procedimento
geral de consulta, analisa todas as respostas e disponibiliza um documento final contendo uma referência a todas as respostas recebidas
e uma apreciação global que reflicta o seu entendimento sobre as
mesmas [alínea d) do n.o 3].
O relatório final, com este duplo objecto, encontra-se publicado
no site da ANACOM.
Assim:
Ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 9.o dos estatutos
do ICP — Autoridade Nacional de Comunicações (ICP — ANACOM), aprovados pelo Decreto-Lei n.o 309/2001, de 7 de Dezembro,
e no n.o 3 do artigo 123.o da Lei n.o 5/2004, de 10 de Fevereiro,
o conselho de administração do ICP — ANACOM aprovou o seguinte
regulamento:
Artigo 1.o
Objecto
O presente regulamento estabelece os procedimentos de cobrança
e entrega mensais aos municípios da taxa municipal de direitos de
passagem (TMDP), criada pela Lei n.o 5/2004, de 10 de Fevereiro.
Artigo 2.o
Definições

8 de Setembro de 2004. — A Directora, Maria Emília Freire.
Rectificação n.o 1845/2004. — Por ter saído com inexactidão o
despacho n.o 19 201/2004 (2.a série), no Diário da República, 2.a série,
n.o 216, de 13 de Setembro de 2004, rectifica-se que onde se lê «nomeadas na categoria de auxiliar administrativo, precedendo o exercício
de funções em comissão de serviço extraordinária, pelo período legalmente considerado» deve ler-se «nomeadas em comissão de serviço
extraordinário para o desempenho de funções de auxiliar administrativo, com vista a uma eventual reclassificação na categoria de auxiliar administrativo, pelo período de seis meses».
15 de Setembro de 2004. — O Adjunto da Directora, Amílcar
Mourão.

Para os efeitos do presente regulamento, aplicam-se as definições
constantes da Lei n.o 5/2004, de 10 de Fevereiro.
Artigo 3.o
Facturas aos clientes finais
1 — A percentagem relativa à TMDP, aprovada anualmente nos
termos da lei pelos municípios nos quais seja cobrada a referida taxa,
é aplicada sobre o valor de cada factura emitida, sem IVA, pelas
empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas
acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais do
correspondente município, entendidos como os clientes que não oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações
electrónicas acessíveis ao público e têm instalações nesse município.
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2 — Para os efeitos do número anterior, não devem ser considerados
os valores de serviços que embora constem das facturas não constituam, nos termos da lei, serviços de comunicações electrónicas, tais
como venda ou aluguer de equipamentos, consultoria, assistência técnica, configuração de equipamentos terminais, construção de sites ou
páginas web, inscrição em listas telefónicas ou serviços de áudio-texto.
3 — O serviço de postos públicos e os cartões virtuais de chamadas
não estão sujeitos a TMDP.
4 — Os serviços grossistas, entendidos como os serviços de comunicações electrónicas fornecidos a outras empresas que oferecem redes
e serviços de comunicações electrónicas, para efeitos das suas ofertas
aos clientes finais não estão abrangidos pelo presente regulamento.
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2 — A consideração da morada do local de instalação do cliente
final, nos termos do n.o 2 do artigo 4.o, deve ser implementada obrigatoriamente até ao final de 2005.
15 de Setembro de 2004. — O Presidente do Conselho de Administração, Álvaro Dâmaso.

MINISTÉRIO DA CULTURA
Biblioteca Nacional

Artigo 4.o
Sistema de informação das empresas
1 — A base de dados de facturação das empresas sujeitas a TMDP
deve permitir, através de sistema de informação adequado, produzir
a informação necessária, por município, de modo a possibilitar o apuramento do valor de base de incidência, das respectivas percentagens
e do cálculo do montante das taxas de forma transparente e auditável.
2 — Para os efeitos do número anterior, deve ser considerada a
morada do local de instalação do cliente final, nos termos do n.o 1
do artigo 3.o, e não a morada de facturação ou a morada de cobrança,
no caso dos clientes de factura única (grandes clientes) ou de cobrança
centralizada.
3 — Nos casos em que não seja possível atribuir um montante de
facturação aos diversos locais de instalação dos clientes finais, nomeadamente no caso dos circuitos alugados, pode ser considerada a
morada de facturação ou de cobrança.
4 — O disposto no n.o 2 não dispensa a inclusão na factura, de
forma expressa, do valor da taxa a pagar, conforme dispõe o n.o 3
do artigo 106.o da Lei n.o 5/2004, de 10 de Fevereiro.
5 — Por forma a assegurar a aplicação do disposto nos números
anteriores, os municípios devem disponibilizar às empresas sujeitas
a TMDP uma tabela de conversão entre números de código postal
e áreas do respectivo município, bem como garantir a sua permanente
actualização.
Artigo 5.o
Entrega aos municípios
1 — As empresas sujeitas a TMDP devem efectuar, com base no
apuramento dos valores cobrados e até ao final do mês seguinte ao
da cobrança, o pagamento da TMDP aos municípios através de cheque
ou de transferência bancária.
2 — Os municípios, após receberem o pagamento mencionado no
número anterior, devem emitir o respectivo recibo de quitação e
enviá-lo às empresas.
3 — As regularizações financeiras favoráveis ou desfavoráveis aos
municípios decorrentes de acertos e que, de uma forma geral, dêem
lugar à emissão de notas de débito e notas de crédito podem ser
adicionadas ou deduzidas, conforme o caso, na entrega prevista nos
termos do n.o 1 no mês seguinte ao do apuramento de tais situações.
Artigo 6.o
Auditorias
1 — As empresas sujeitas a TMDP devem anualmente promover
auditorias, realizadas por entidades independentes e previamente aceites pela ANACOM, que comprovem a conformidade dos procedimentos adoptados face à Lei n.o 5/2004 e ao presente regulamento
e que assegurem a validação das informações.
2 — Os resultados das auditorias devem ser disponibilizados pelas
empresas aos municípios que o solicitem e à ANACOM.
3 — Todas as empresas sujeitas a TMDP devem comunicar à ANACOM a data a partir da qual se verifica tal sujeição e por referência
aos municípios abrangidos.
Artigo 7.o
Normas transitórias
1 — Para os efeitos da aplicação do presente regulamento e sem
prejuízo das relações entre os municípios e as empresas em matéria
de aplicação do regime jurídico da edificação e da urbanização, as
empresas de comunicações electrónicas devem fornecer aos municípios informação adequada, quanto à implantação, à passagem e
ao atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos em
domínios públicos ou privados municipais, de modo a constituir o
suporte de informação necessário, no momento da aplicação inicial
da TMDP.

Rectificação n.o 1846/2004. — Por ter sido publicado com inexactidão o despacho (extracto) n.o 19 604/2004 (2.a série), no Diário
da República, 2.a série, n.o 220, de 17 de Setembro de 2004, a p. 14 129,
rectifica-se que onde se lê «Francisco António da Silva Castanheira»
deve ler-se «Francisco António Pinto Castanheira».
20 de Setembro de 2004. — A Chefe de Repartição, Ana Silva.

MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO
Direcção-Geral do Ordenamento do Território
e Desenvolvimento Urbano
Declaração n.o 251/2004 (2.a série). — Torna-se público que esta
Direcção-Geral registou com o n.o 01.16.08.00/02.04-MP/PP, em 9
de Setembro de 2004, as medidas preventivas estabelecidas para salvaguarda da revisão do Plano de Pormenor da Área Central da Vila
de Valença, ratificadas pela Resolução do Conselho de Ministros
n.o 45/2004, publicada no Diário da República, 1.a série-B, n.o 81,
de 5 de Abril de 2004.
13 de Setembro de 2004. — Pelo Director-Geral, o Subdirector-Geral, Jorge Reis Martins.
Declaração n.o 252/2004 (2.a série). — Torna-se público que esta
Direcção-Geral registou com o n.o 01.16.08.00/OC.04-PD/S, em 9 de
Setembro de 2004, a suspensão parcial do Plano Director Municipal
de Valença, ratificada pela Resolução do Conselho de Ministros
n.o 45/2004, publicada no Diário da República, 1.a série-B, n.o 81,
de 5 de Abril de 2004.
13 de Setembro de 2004. — Pelo Director-Geral, o Subdirector-Geral, Jorge Reis Martins.
Declaração n.o 253/2004 (2.a série). — Torna-se público que esta
Direcção-Geral registou com o n.o 03.14.01.00/01.04-MP/PU, em 10
de Setembro de 2004, as medidas preventivas de salvaguarda de espaços destinados a infra-estruturas rodoviárias, espaços verdes e equipamentos pelo futuro plano de urbanização de Abrantes, ratificadas
pela Resolução do Conselho de Ministros n.o 30/2004, publicada no
Diário da República, 1.a série-B, n.o 68, de 20 de Março de 2004.
13 de Setembro de 2004. — Pelo Director-Geral, o Subdirector-Geral, Jorge Reis Martins.
Despacho n.o 20 294/2004 (2.a série). — Por despacho da subdirectora-geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento
Urbano de 16 de Setembro de 2004:
Maria Isabel Gomes de Sousa Lobo, assessora da carreira técnica
superior do quadro desta Direcção-Geral — provida na categoria
de assessor principal do mesmo quadro, com efeitos a partir de
1 de Setembro de 2004, nos termos dos artigos 29.o e 30.o da Lei
n.o 2/2004, de 15 de Janeiro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Setembro de 2004. — A Subdirectora-Geral, Isabel Moraes
Cardoso.

Inspecção-Geral da Administração do Território
Despacho (extracto) n.o 20 295/2004 (2.a série). — Por despachos de 3 de Agosto e de 27 e de 28 de Julho de 2004 das sub-

