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pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, o presente despacho produz 
efeitos a 10 de Dezembro de 2009.

10 de Dezembro de 2009. — O Ministro de Estado e das Finanças, 
Fernando Teixeira dos Santos.

Síntese curricular
Hélder Manuel Gomes dos Reis nasceu em 1969 na freguesia de 

Maiorga — Alcobaça, é licenciado em Economia pela Universidade 
Lusíada e mestre em Economia Monetária e Financeira pelo ISEG.

Iniciou carreira como docente na Universidade Lusíada em 1993 nas 
áreas da macroeconomia e métodos quantitativos. Em 1999 ingressou na 
Direcção -Geral de Estudos e Previsão do Ministério das Finanças, onde 
desenvolveu trabalhos na área das Finanças Públicas, acompanhamento 
macroeconómico e previsão. Entre 2002 e 2007 exerceu o lugar de ad-
junto na Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, onde era responsável 
pelo acompanhamento da receita fiscal, previsão e avaliação financeira 
e económica das alterações introduzidas no sistema fiscal.

Participou em diversos grupos de trabalho: reforma de tributação 
do património, revisão da Lei das Finanças Locais, revisão da lei das 
Finanças Regionais.

Ocupou, desde Abril de 2007, o lugar de Subdirector -Geral no Gabi-
nete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do 
Ministério das Finanças e da Administração Pública, sendo responsável 
pela Unidade de Política Económica, membro do grupo de trabalho 
incumbido de realizar os trabalhos preparatórios com vista à celebração 
do acordo de cooperação económica com São Tomé e Príncipe, do Grupo 
de Trabalho para o estudo da política fiscal, competitividade, eficiência 
e justiça do sistema fiscal e de outros grupos de trabalho no âmbito do 
Comité de Política Económica da União Europeia.

Exerce em regime de substituição, desde 13 de Julho de 2009, o cargo 
de Director -Geral do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e 
Relações Internacionais.
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 Portaria n.º 1297/2009
Com a entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 292/2009, de 13 de Ou-

tubro, foi alterado o n.º 1 do artigo 127.º do Código do Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Singulares, pelo que se mostra necessário 
proceder à adequação das instruções de preenchimento relativas à de-
claração modelo n.º 37, aprovada pela Portaria n.º 727/2008, de 11 
de Agosto, que foram objecto de alterações aprovadas pela Portaria 
n.º 392/2009, de 13 de Março.

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e das Finanças, nos ter-

mos do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 442 -A/88, de 30 de Novembro, e 
do n.º 1 do artigo 144.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Singulares, o seguinte:

1.º São aprovadas as instruções de preenchimento da declaração mo-
delo n.º 37, aprovada pela Portaria n.º 727/2008, de 11 de Agosto, com 
as alterações introduzidas pela Portaria n.º 392/2009, de 13 de Março, 
constantes do anexo à presente portaria.

2.º A declaração a que se refere o número anterior deve ser utilizado 
pelas entidades referidas no n.º 1 do artigo 127.º do Código do Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Singulares a partir de 1 de Janeiro de 
2010.

3.º São revogadas as anteriores instruções de preenchimento aprovadas 
pela Portaria n.º 392/2009, de 13 de Março.

3 de Dezembro de 2009. — O Ministro de Estado e das Finanças, 
Fernando Teixeira dos Santos.

Instruções de preenchimento

Declaração modelo n.º 37

Juros e amortizações de habitação permanente — Prémios de 
seguros de vida, acidentes pessoais e saúde — Planos de 
poupança -reforma (PPR), fundos de pensões e regimes com-
plementares.

Indicações gerais
A declaração modelo n.º 37 destina -se a declarar os juros e amorti-

zações respeitantes a dívidas contraídas com a aquisição, construção 
ou beneficiação de imóveis para habitação própria e permanente ou 
arrendamento para habitação permanente do arrendatário, os prémios 
de seguros de vida, de acidentes pessoais e de saúde, bem como as im-
portâncias aplicadas em planos de poupança -reforma (PPR), fundos de 

pensões e outros regimes complementares de segurança social, incluindo 
os disponibilizados por associações mutualistas.

Devem ainda ser declaradas neste modelo as situações em que haja 
lugar a quaisquer pagamentos aos beneficiários, com inobservância das 
condições previstas no n.º 1 do artigo 86.º do Código do IRS (CIRS) e 
dos artigos 16.º, 17.º e 21.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF).

Quem deve apresentar a declaração
Esta declaração deve ser entregue pelas instituições de crédito, coope-

rativas de habitação, empresas de seguros e pelas empresas gestoras dos 
fundos e de outros regimes complementares referidos nos artigos 16.º, 
17.º e 21.º do EBF, incluindo as associações mutualistas.

A presente declaração é enviada obrigatoriamente por transmissão 
electrónica até ao fim do mês de Fevereiro de cada ano, devendo dela 
constar as operações realizadas no ano anterior por cada sujeito passivo.

Instruções de preenchimento
Quadro 1 — Número de identificação fiscal do declarante.
Quadros 2 — Ano a que respeita a declaração.
Quadro 3 — Código do serviço de finanças da sede ou domicílio 

fiscal da entidade declarante.
Quadro 4 — Número de identificação fiscal do técnico oficial de 

contas.
Quadro 5 — Dados da declaração:
Destina -se à indicação do tipo de declaração a enviar: se for primeira 

deverá assinalar -se o campo 1 e se for de substituição deverá assinalar-
-se o campo 2.

No caso de se tratar de declaração de substituição esta deve conter 
toda a informação, como se de uma primeira declaração se tratasse, 
visto que os dados nela indicados substituem integralmente os da de-
claração anterior.

Quadro 6 — Identificação dos sujeitos passivos e dos encargos/apli-
cações:

Coluna 06 — Número de identificação fiscal do sujeito passivo:
Deve ser indicado o número de identificação fiscal do sujeito passivo, 

que corresponde ao titular do direito à dedução, para efeitos de determi-
nação do IRS, dos encargos e aplicações a que se referem as alíneas a), 
b) e c) do n.º 1 do artigo 127.º do CIRS.

Coluna 07 — Beneficiário:
Esta coluna só deve ser preenchida no caso de se tratar de prémios 

de seguro de vida, devendo ser indicado o número de identificação 
fiscal do primeiro beneficiário do contrato de seguro. Se o beneficiário 
corresponder ao titular do direito à dedução do prémio pago, nos termos 
do artigo 86.º do CIRS, deve ser indicado o número de identificação 
fiscal constante da coluna 06.

Coluna 08 — Identificação das Operações (código):
Devem identificar -se os encargos suportados e as entregas efectuadas, 

através da indicação do respectivo código. 

Códigos Operações

1 Juros e amortizações respeitantes a dívidas contraídas com 
a aquisição, construção ou beneficiação de imóveis para 
habitação permanente — alínea a) do n.º 1 do artigo 85.º 
do CIRS.

2 Juros e amortizações respeitantes a dívidas contraídas com 
a aquisição, construção ou beneficiação de imóveis para 
arrendamento — alínea a) do n.º 1 do artigo 85.º do CIRS.

3 Prémios de seguros de vida — n.º 1 do artigo 86.º do CIRS.
4 Prémios de seguros de acidentes pessoais — n.º 1 do artigo 86.º 

do CIRS.
5 Prémios de seguros ou contribuições pagas a associações 

mutualistas que cubram exclusivamente os riscos de saú-
de — n.º 3 do artigo 86.º do CIRS).

6 Planos de poupança -reforma — PPR — artigo 21.º do EBF
7 Fundos de pensões e outros regimes complementares de segu-

rança social, incluindo os disponibilizados por associações 
mutualistas — artigos 16.º, 17.º e 21.º do EBF.

11 Valores aplicados em contas individuais geridas em regime 
público de capitalização (artigo 17.º do EBF).
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 Coluna 09 — Número da apólice:
Este campo destina -se à indicação do número da apólice.

Coluna 10 — Valor:
Deve ser indicado o montante dos encargos suportados e das entregas 

efectuadas pelo sujeito passivo no ano a que respeita a declaração.

Quadro 7 — Incumprimento dos beneficiários:
Este quadro só deve ser preenchido quando tenham sido efectuados 

quaisquer pagamentos aos beneficiários, com inobservância das con-
dições previstas no n.º 1 do artigo 86.º do Código do IRS (CIRS) e dos 
artigos 16.º, 17.º e 21.º do EBF.

Coluna 11 — Número de identificação fiscal do sujeito passivo:
Deve ser indicado o número de identificação fiscal do sujeito pas-

sivo, que corresponde ao titular do direito à dedução para efeitos de 
determinação do IRS, dos prémios de seguros de vida, bem como das 
importâncias aplicadas em planos de poupança -reforma, fundos de pen-
sões e outros regimes complementares de segurança social, incluindo os 
disponibilizados pelas associações mutualistas, previstos nos artigos 16.º, 
17.º e 21.º do EBF.

Coluna 12 — Identificação das Operações (código): 

Códigos Operações

8 Seguros de vida — n.º 5 do artigo 86.º do CIRS.
9 Planos de poupança -reforma (PPR) — n.º 4 do artigo 21.º 

do EBF.
10 Fundos de pensões e outros regimes complementares de segu-

rança social, incluindo os disponibilizados pelas associações 
mutualistas — n.º 3 do artigo 16.º e n.º 4 do artigo 21.º do 
EBF.

12 Regime público de capitalização (artigo 17.º do EBF).

 Coluna 13 — Número da apólice:
Este campo destina -se à indicação do número da apólice.

Coluna 14 — Ano das entregas:
Nesta coluna devem ser indicados os anos em que foram pagos 

os prémios ou feitas as entregas a que sejam imputados os resgates, 
adiantamentos, reembolso ou pagamento de quaisquer importâncias aos 
respectivos beneficiários, com inobservância das condições previstas 
no n.º 1 do artigo 86.º do CIRS e dos artigos 16.º, 17.º e 21.º do EBF.

Coluna 15 — Valor das entregas:
O valor a indicar deve corresponder ao somatório das entregas efec-

tuadas em cada um dos anos identificados na mesma linha da coluna 14.
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 Direcção-Geral dos Impostos

Aviso (extracto) n.º 22656/2009

Delegação de competências

O Chefe do Serviço de Finanças do Porto 2, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 62.º, n.º 1 da lei geral tributária e artigo 35.º 
do Código de Procedimento Administrativo delega competências para 
prática de actos próprios da chefia que exerce na chefe de finanças-
-adjunta, em regime de substituição, TAT2 Ana Maria Moreira, como 
se indica:

1 — Chefia da 2.ª Secção — Tributação do Património;
2 — Atribuição de competências, sem prejuízo das funções que pontu-

almente lhe venham a ser atribuídas pelo chefe do serviço de finanças ou 
seus superiores hierárquicos, bem como da competência que lhe atribui 
o artigo 93.º do Decreto Regulamentar n.º 42/83, de 20 de Maio, que 
é assegurar, sob minha orientação e apreciação, o funcionamento das 
secções e exercer a adequada acção formativa e disciplinar relativa aos 
funcionários, competirá:

2.1 — De carácter geral:

a) Proferir despachos de mero expediente, incluindo os pedidos de 
certidões;

b) Verificar e controlar os serviços das suas secções de modo que 
sejam respeitados os prazos fixados quer legalmente, quer pelas ins-
tâncias superiores;

c) Assinar a correspondência, com excepção da dirigida aos serviços 
centrais da Direcção -Geral dos Impostos e à Direcção de Finanças do 
Porto ou a entidades superiores e ou equiparadas;

d) Assinar os mandados de notificação e notificações a efectuar por 
via postal;

e) Instruir, informar e dar parecer sobre quaisquer petições e exposi-
ções para apreciação e decisão superior;

f) Instruir e informar os recursos hierárquicos apresentados pelos 
contribuintes;

g) Verificar e controlar os procedimentos de liquidação das coimas e o 
direito à redução nos termos do artigo 29.º do Regime Geral das Infrac-
ções Tributárias (RGIT), tendo presente o preceituado nos artigos 30.º 
e 31.º do mesmo diploma;

h) Coordenar e controlar a execução do serviço mensal de modo que 
seja assegurada a sua remessa atempada às entidades destinatárias;

i) Providenciar para que sejam prestadas com celeridade todas as 
respostas e informações pedidas pelas diversas entidades;

j) Tomar as providências necessárias para que os contribuintes sejam 
atendidos com prontidão e com qualidade;

l) Controlar a assiduidade, faltas, férias e licenças dos funcionários;
m) Garantir que, quando solicitado, o livro de reclamações a que se 

refere a Resolução do Conselho de Ministros n.º 189/96, de 31 de Outu-
bro, seja imediatamente facultado aos contribuintes, devendo promover 
todas as diligências e procedimentos com vista à instrução e sua remessa 
às entidades a que se destinam;

2.2 — De carácter específico.
a) Promover todos os procedimentos e praticar os actos necessários no 

âmbito do imposto municipal sobre imóveis (IMI), imposto municipal 
sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT) e imposto de selo 
(transmissões gratuitas), incluindo a apreciação e despacho de todas 
as reclamações administrativas, apresentadas sobre matrizes prediais, 
pedidos de discriminação, rectificação e verificação de áreas, de prédios 
rústicos e urbanos;

b) Coordenar e controlar todo o serviço respeitante aos impostos 
revogados pelo Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, e pra-
ticar todos os actos com ele relacionados da competência do chefe do 
serviço de finanças;

c) Orientar e coordenar a tramitação dos processos de isenção, quer 
da contribuição autárquica, quer do imposto sobre imóveis, bem como 
dos respectivos pedidos de não sujeição, bem como a assinatura de 
termos e actos;

d) Orientar e fiscalizar todo o serviço relacionado com as avaliações, 
incluindo o pedido de segundas avaliações (artigo 76.º do CIMI), e 
praticar os actos necessários que sejam da competência do chefe do 
serviço de finanças, bem como assinar os documentos, termos, despa-
chos e orientação dos peritos, com excepção dos actos relativos à posse, 
nomeação e ou substituição de peritos locais;

e) Fiscalizar e controlar o serviço de alteração das matrizes, bem 
como de todas as liquidações, incluindo as de anos anteriores, e de todos 
os elementos recebidos de outras entidades, nomeadamente câmaras 
municipais, notários e outros serviços de finanças;

f) Controlar a recepção e recolha informática da declarações modelo 
n.º 1 do IMI;

g) Praticar todos os actos respeitantes à liquidação do IMT ou com ele 
relacionados, nomeadamente a sua coordenação e controlo;

h) Coordenar e orientar todo o serviço da competência deste serviço 
de finanças relativo ao NRAU aprovado pela Lei n.º 6/2006 de 27 de 
Fevereiro;

i) Promover e orientar a instrução dos processos de reclamação gra-
ciosa relativos aos impostos sobre a tributação do património, bem como 
elaborar a proposta de decisão a que se refere a parte final do n.º 2 do 
artigo 75.º do CPPT;

j) Fiscalizar e controlar os bens do Estado, mapas de cadastro, seu 
aumento e abatimentos;

l) Promover a requisição de impressos e a sua organização perma-
nente;

m) Coordenar e controlar todo o serviço respeitante ao expediente e 
ao pessoal, designadamente, no que concerne ao controlo e averbamento 
do livro de ponto, no que se refere a faltas e licenças, envio do protocolo 
de despesas médicas à ADSE, remessa à Direcção de Finanças do Porto 
dos documentos de despesas, elaboração do plano de férias e pedidos 
de verificação domiciliária de doença;

n) Elaborar, fiscalizar e controlar os mapas PA 10 e PA 11 respeitantes 
ao plano de actividades.
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