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de Ermida e Figueiredo, concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco,
conforme planta constante do anexo à presente portaria, da qual faz
parte integrante.
24 de julho de 2014. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge
Barreto Xavier.

Administrativo e do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 114/2012, de
25 de maio, o Licenciado Antero Castanheira de Carvalho.
2 — O exercício de funções em substituição, nas minhas ausências,
faltas ou impedimentos, abrange a competência para a prática dos seguintes atos, previstos no artigo 2.º n.º 3 alíneas a), c) e h) do Decreto-Lei
n.º 114/2012 de 25 de maio:
a) Pronunciar-se, nos termos da lei, sobre planos, projetos, trabalhos
e intervenções de iniciativa pública ou privada a realizar nas zonas de
proteção dos imóveis classificados ou em vias de classificação;
b) Pronunciar-se e submeter à apreciação da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) os estudos, projetos, relatórios, obras ou intervenções sobre bens culturais classificados como monumento nacional ou
interesse público, ou em vias de classificação, e nas zonas de proteção
dos imóveis classificados afetos à DGPC;
c) Emitir parecer sobre planos, projetos, trabalhos e intervenções de
iniciativa pública ou privada com impacto arqueológico no património
arqueológico, arquitetónico e paisagístico.

ANEXO

3 — O presente despacho produz efeitos reportados a 4 de agosto
de 2014
23 de julho de 2014. — A Diretora Regional de Cultura do Centro,
Celeste Maria Reis Gaspar dos Santos Amaro.
208005995

Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.
Contrato n.º 462/2014
Contrato-Programa de Desenvolvimento
Desportivo CP/12/DFQ/2014
Formação de Recursos Humanos
Entre:

208002357

Gabinete do Secretário de Estado
do Desporto e Juventude
Declaração n.º 145/2014
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 2014 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.
29 de julho de 2014. — O Secretário de Estado do Desporto e Juventude, Emídio Guerreiro.
208007671

Direção Regional de Cultura do Centro
Despacho n.º 10194/2014
1 — Considerando que o meu substituto legal, designado nos termos
do Despacho n.º 10839/2012, de 3 de agosto, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 155, de 10 de agosto, cessou funções, a seu
pedido, designo para me substituir, nas minhas ausências, faltas ou
impedimentos, nos termos do artigo 41.º do Código de Procedimento

1) O Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., pessoa coletiva de direito público, com sede na Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 55,
1250-190 Lisboa, NIPC 510 089 224, aqui representado por Augusto
Fontes Baganha, na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo,
adiante designado como 1.º outorgante; e
2) A Federação Portuguesa de Dança Desportiva, pessoa coletiva
de direito privado, titular do estatuto de utilidade pública desportiva,
concedido através de Despacho n.º 54/96, de 15 de maio, publicado na
2.ª série do Diário da República n.º 124, de 28 de maio, com sede na(o)
Rua Silva Carvalho, 225 — 1°, 1250-250 Lisboa, NIPC 502743727,
aqui representada por Alberto Jorge Gomes Rodrigues, na qualidade
de Presidente, adiante designada por 2.º outorgante;
nos termos dos artigos 7.º, 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro — Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto — e do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro — Regime Jurídico dos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo — em conjugação com
o disposto nos artigos 4.º e 20.º do Decreto-Lei n.º 98/2011, de 21
de setembro, é celebrado um contrato-programa de desenvolvimento
desportivo que se rege pelas cláusulas seguintes:
Cláusula 1.ª
Objeto do contrato-programa
1 — Constitui objeto do presente contrato a concessão de uma comparticipação financeira, a qual se destina à execução do Programa de
Formação de Recursos Humanos, cujas ações se encontram discriminadas no Anexo I ao presente contrato e dele fazendo parte integrante,
que o 2.º outorgante apresentou ao 1.º outorgante e se propõe levar a
efeito no decurso do corrente ano.
2 — O programa objeto de comparticipação financeira ao abrigo do
presente contrato-programa, constitui um Anexo deste contrato-programa,
publicado e publicitado nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1
de outubro.
3 — O programa de formação referido no número anterior não contempla a formação de praticantes desportivos.
Cláusula 2.ª
Ações de formação a comparticipar
São comparticipadas financeiramente as ações relacionadas com a
formação de recursos humanos, designadamente:
a) Formação Inicial de Treinadores;
b) Atualização para Treinadores;

