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PARTE B

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Secretário-Geral

Despacho (extracto) n.º 11374/2008
Por meu despacho de 9 de Abril de 2008:
Ana Isabel de Sousa Marques Ferreira Óscar — nomeada, prece-

dendo concurso e após conclusão do respectivo estágio com aprovação, 
técnica superior parlamentar de 2.ª classe da área de relações públicas 
(1.º escalão, índice 400).

11 de Abril de 2008. — A Secretária -Geral, Adelina Sá Carvalho. 

 Despacho (extracto) n.º 11375/2008
Por meu despacho de 9 de Abril de 2008:
Fernando Manuel dos Santos Rocha — nomeado, precedendo 

concurso, Adjunto Parlamentar de 1.ª Classe (área de museu) 

 Despacho (extracto) n.º 11376/2008

Por meu despacho de 9 de Abril de 2008:

Ana Paula Simões de Abreu Correia Bernardo, Nélia Maria Botelho 
Monte Cid e Nuno Miguel dos Santos e Silva Vieira — nomeados, pre-
cedendo concurso, Técnicos Superiores Parlamentares Principais (área 
jurídica) do quadro de pessoal da Assembleia da República (1.º escalão, 
índice 525).

11 de Abril de 2008. — A Secretária -Geral, Adelina Sá Car-
valho. 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Primeiro-Ministro
Despacho n.º 11377/2008

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 3.º e no n.º 1 do artigo 4.º do 
Decreto -Lei n.º 322/88, de 23 de Setembro, com a redacção que lhe foi 
dada pelo Decreto -Lei n.º 45/92, de 4 de Abril, e obtida a autorização 
do Conselho Superior de Magistratura, renovo a nomeação, em regime 
de comissão ordinária de serviço, do Juiz de Direito João Pedro Ferreira 
Ramos de Sousa como assessor jurídico do meu Gabinete.

Na presente nomeação observar -se -á a faculdade de opção estabelecida 
no n.º 2 do artigo 6.º do referido Decreto -Lei n.º 322/88, com a redacção 
que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 45/92.

Este despacho produz efeitos a partir do dia 14 de Abril.
10 de Abril de 2008. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho 

Pinto de Sousa. 

 Gabinete do Secretário de Estado da Juventude
e do Desporto

Declaração n.º 156/2008
Nos termos do n.º 10 do Artigo 56.º D, do Capítulo X, do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 
de Julho, reconhece-se que os donativos concedidos no ano de 2007 
ao Sangalhos Desporto Clube, NIPC 501302220, para a realização de 
actividades ou programa de carácter não profissional consideradas de 
interesse desportivo, podem usufruir dos benefícios fiscais ali previstos, 
desde que os respectivos 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 contribui-
ções relativas à Segurança Social, ou, tendo-a, sendo exigível, a mesma 
tenha sido objecto 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.

9 de Abril de 2008. — O Secretário de Estado da Juventude e do 
Desporto, Laurentino José Monteiro Castro Dias. 

 Declaração n.º 157/2008
Nos termos do n.º 10 do artigo 56.º D, do Capítulo X, do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 215/89, de 1 de Julho, 

reconhece -se que os donativos concedidos no ano de 2007 ao Futebol 
Clube de Vizela, NIPC 501228802, para a realização de actividades 
ou programa de carácter não profissional consideradas de interesse 
desportivo, podem usufruir dos benefícios fiscais ali previstos, desde 
que os respectivos 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 re-
lativas à Segurança Social, ou, tendo -a, sendo exigível, a mesma tenha 
sido objecto 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.

9 de Abril de 2008. — O Secretário de Estado da Juventude e do 
Desporto, Laurentino José Monteiro Castro Dias. 

 Declaração n.º 158/2008
Nos termos do n.º 10 do artigo 56.º D, do Capítulo X, do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 215/89, de 1 de 
Julho, reconhece -se que os donativos concedidos no ano de 2007 à As-
sociação Académica de S. Mamede, NIPC 501090339, para a realização 
de actividades ou programa de carácter não profissional consideradas 
de interesse desportivo, podem usufruir dos benefícios fiscais ali pre-
vistos, desde que os respectivos 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 objecto 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.

9 de Abril de 2008. — O Secretário de Estado da Juventude e do 
Desporto, Laurentino José Monteiro Castro Dias. 

 Secretaria-Geral
Despacho n.º 11378/2008

Nos termos das alíneas h) e n) do n.º 3 do artigo 2.º do Decreto -Lei 
n.º 161/2007, de 3 de Maio, compete à Secretaria -Geral da Presidência 
do Conselho de Ministros promover objectivos de modernização e sim-
plificação da actividade administrativa, bem como praticar os actos de 
administração relativos ao pessoal em situação de mobilidade especial 
que lhe seja afecto e assegurar a articulação com a entidade gestora da 
mobilidade.

do quadro de pessoal da Assembleia da República (1.º escalão, 
índice 280).

11 de Abril de 2008. — A Secretária -Geral, Adelina Sá Car-
valho. 




