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prestada garantia idónea, quando devida, e sem prejuízo do disposto no
Artigo 86.º do Código do IRC, se ao caso aplicável.

sem prejuízo do disposto no Artigo 86.º do Código do IRC, se ao caso
aplicável.

11 de junho de 2013. — O Secretário de Estado do Desporto e Juventude, Emídio Guerreiro.
14572013

12 de junho de 2013. — O Secretário de Estado do Desporto e Juventude, Emídio Guerreiro.
14612013

Declaração n.º 139/2013

Declaração n.º 143/2013

Nos termos do n.º 10 do Artigo 62.º, do Capítulo X, do Estatuto dos
Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho,
republicado pelo Decreto-Lei n.º 108/2008, de 26 de junho, reconhece-se que os donativos concedidos no ano de 2013 ao GRUPO DESPORTIVO BEIRA VOUGA, NIPC 501 165 355, para a realização
de atividades ou programa de carácter não profissional consideradas
de interesse desportivo, podem usufruir dos benefícios fiscais ali previstos, desde que os respetivos mecenas não tenham, no final do ano
ou do período de tributação em que o donativo é atribuído, qualquer
dívida de imposto sobre o rendimento, a despesa ou o património e de
contribuições relativas à Segurança Social, ou, tendo-a, sendo exigível,
a mesma tenha sido objeto de reclamação, impugnação ou oposição e
prestada garantia idónea, quando devida, e sem prejuízo do disposto no
Artigo 86.º do Código do IRC, se ao caso aplicável.

Nos termos do n.º 10 do Artigo 62.º, do Capítulo X, do Estatuto dos
Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho,
republicado pelo Decreto-Lei n.º 108/2008, de 26 de junho, reconhece-se
que os donativos concedidos no ano de 2013 ao RIO AVE FUTEBOL
CLUBE, NIPC 501 144 250, para a realização de atividades ou programa
de carácter não profissional consideradas de interesse desportivo, podem
usufruir dos benefícios fiscais ali previstos, desde que os respetivos mecenas não tenham, no final do ano ou do período de tributação em que o
donativo é atribuído, qualquer dívida de imposto sobre o rendimento, a
despesa ou o património e de contribuições relativas à Segurança Social,
ou, tendo-a, sendo exigível, a mesma tenha sido objeto de reclamação,
impugnação ou oposição e prestada garantia idónea, quando devida, e
sem prejuízo do disposto no Artigo 86.º do Código do IRC, se ao caso
aplicável.

11 de junho de 2013. — O Secretário de Estado do Desporto e Juventude, Emídio Guerreiro.
14632013

12 de junho de 2013. — O Secretário de Estado do Desporto e Juventude, Emídio Guerreiro.
14622013

Declaração n.º 140/2013
Nos termos do n.º 10 do Artigo 62.º, do Capítulo X, do Estatuto dos
Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho,
republicado pelo Decreto-Lei n.º 108/2008, de 26 de junho, reconhecese que os donativos concedidos no ano de 2013 ao GINÁSIO CLUBE
VILACONDENSE, NIPC 501 256 237, para a realização de atividades
ou programa de carácter não profissional consideradas de interesse
desportivo, podem usufruir dos benefícios fiscais ali previstos, desde
que os respetivos mecenas não tenham, no final do ano ou do período
de tributação em que o donativo é atribuído, qualquer dívida de imposto
sobre o rendimento, a despesa ou o património e de contribuições relativas à Segurança Social, ou, tendo-a, sendo exigível, a mesma tenha
sido objeto de reclamação, impugnação ou oposição e prestada garantia
idónea, quando devida, e sem prejuízo do disposto no Artigo 86.º do
Código do IRC, se ao caso aplicável.
11 de junho de 2013. — O Secretário de Estado do Desporto e Juventude, Emídio Guerreiro.
14602013
Declaração n.º 141/2013
Nos termos do n.º 10 do Artigo 62.º, do Capítulo X, do Estatuto
dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de
julho, republicado pelo Decreto-Lei n.º 108/2008, de 26 de junho, reconhece-se que os donativos concedidos no ano de 2013 ao GRUPO DE
CONVÍVIO E AMIZADE NAS DONAS, NIPC 502 207 892, para a
realização de atividades ou programa de carácter não profissional consideradas de interesse desportivo, podem usufruir dos benefícios fiscais
ali previstos, desde que os respetivos mecenas não tenham, no final do
ano ou do período de tributação em que o donativo é atribuído, qualquer
dívida de imposto sobre o rendimento, a despesa ou o património e de
contribuições relativas à Segurança Social, ou, tendo-a, sendo exigível,
a mesma tenha sido objeto de reclamação, impugnação ou oposição e
prestada garantia idónea, quando devida, e sem prejuízo do disposto no
Artigo 86.º do Código do IRC, se ao caso aplicável.
11 de junho de 2013. — O Secretário de Estado do Desporto e Juventude, Emídio Guerreiro.
14562013
Declaração n.º 142/2013
Nos termos do n.º 10 do Artigo 62.º, do Capítulo X, do Estatuto dos
Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho,
republicado pelo Decreto-Lei n.º 108/2008, de 26 de junho, reconhece-se
que os donativos concedidos no ano de 2012 ao RIO AVE FUTEBOL
CLUBE, NIPC 501 144 250, para a realização de atividades ou programa
de carácter não profissional consideradas de interesse desportivo, podem
usufruir dos benefícios fiscais ali previstos, desde que os respetivos mecenas não tenham, no final do ano ou do período de tributação em que o
donativo é atribuído, qualquer dívida de imposto sobre o rendimento, a
despesa ou o património e de contribuições relativas à Segurança Social,
ou, tendo-a, sendo exigível, a mesma tenha sido objeto de reclamação,
impugnação ou oposição e prestada garantia idónea, quando devida, e

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Secretaria-Geral
Aviso n.º 8080/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que foi autorizada
a consolidação definitiva da mobilidade interna, na carreira e categoria
de Assistente Técnico, de Carla Alexandra da Silva Freire, na posição
remuneratória 7.ª e nível remuneratório 12, de Maria Otília de Jesus
Silva Fernandes, na posição remuneratória entre a 5.ª e a 6.ª e nível
remuneratório 10 e 11, de Elizabeth Rodrigues Abreu, na posição remuneratória 5.ª e nível remuneratório 10 e de Maria Madalena Douwens
Lopes Ribeiro na posição remuneratória 10.ª e nível remuneratório 15
da tabela remuneratória única, nos termos previstos 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, tendo sido celebrado contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos
a 1 de junho de 2013.
3 de junho de 2013. — A Secretária-Geral do Ministério das Finanças,
Teresa Maria Caldeira Temudo Nunes.
207042264

Direção-Geral do Orçamento
Despacho n.º 8214/2013
Considerando que a Portaria n.º 432-C/2012, de 31 de dezembro, veio
estabelecer a estrutura orgânica nuclear da Direção-Geral do Orçamento
e fixar o número máximo de unidades orgânicas flexíveis;
Considerando que pelo Despacho n.º 2386/2013, de 5 de janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 12 de fevereiro, foi criada a
Divisão de Análise Económica e Prospetiva que funciona na dependência
do Direção de Serviços dos Assuntos Comunitários;
Considerando que a 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 e 64/2011, de 22 de dezembro
estabelece, no n.º 1 do artigo 27.º, que os cargos dirigentes podem ser
exercidos em regime de substituição, em caso de vacatura de lugar;
Considerando que o lugar de Chefe de Divisão de Análise Económica
e Prospetiva se encontra vago e que se torna urgente garantir o normal
funcionamento desta unidade orgânica;
Ao abrigo dos n. os 1 e 2 do artigo 27.º da 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 e
64/2011, de 22 de dezembro, verificando-se todos os requisitos legais
exigidos, nomeio, em regime de substituição para exercer o cargo de

