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 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.

Despacho (extracto) n.º 22987/2009
Por despacho do Vogal do Conselho Directivo, da Administração 

Regional de Saúde do Alentejo, I. P., de 06 de Janeiro de 2009:
Maria Virgínia Maximina Galvão, Fernando Pereira da Cruz e Ma-

nuela Fernanda Ramos Carvalho Minguéns nomeadas definitivamente, 
após aprovação em concurso, na categoria de assistente administrativo 
especialista, da carreira de assistente administrativo, do quadro de pessoal 
do Centro de Saúde de Vendas Novas, com efeitos reportados a 31 de 
Dezembro de 2008.

24 de Setembro de 2009. — A Vogal do Conselho Directivo, Maria 
da Conceição Lopes Batista Margalha.

202428618 

 Despacho (extracto) n.º 22988/2009
Por despacho do Vogal do Conselho Directivo, da Administração 

Regional de Saúde do Alentejo, I. P., de 06 de Janeiro de 2009:
António Bernardo Machado Cardoso, Maria Rosália Saúde Jorge 

Gazimba Simão, Mariana Natália Marques Anacleto Canhão e Ana 
Maria Ruxa Rocha Anjinho Soares, nomeados definitivamente, após 
aprovação em concurso, na categoria de assistente administrativo espe-
cialista, da carreira de assistente administrativo, do quadro de pessoal 
do Centro de Saúde de Vila Viçosa, com efeitos reportados a 31 de 
Dezembro de 2008.

24 de Setembro de 2009. — A Vogal do Conselho Directivo, Maria 
da Conceição Lopes Batista Margalha.

202428642 

 Despacho (extracto) n.º 22989/2009
Por despacho do Vogal do Conselho Directivo, da Administração 

Regional de Saúde do Alentejo, I. P., de 06 de Janeiro de 2009:
Natividade Maria Lopes Saúde Saboga e Sandra Maria Veiga Amante, 

nomeadas definitivamente, após aprovação em concurso, na categoria 
de assistente administrativo principal da carreira de assistente admi-
nistrativo, do quadro de pessoal do Centro de Saúde de Arraiolos, com 
efeitos reportados a 31 de Dezembro de 2008.

24 de Setembro de 2009. — A Vogal do Conselho Directivo, Maria 
da Conceição Lopes Batista Margalha.

202428683 

 Despacho (extracto) n.º 22990/2009
Por despacho do Vogal do Conselho Directivo, da Administração 

Regional de Saúde do Alentejo, I. P., de 06 de Janeiro de 2009:
Gertrudes Ambrósio Cartaxo Medinas, Gracinda Ramalho Marques 

e Maria Manuela Marques Caeiro Capucho, nomeadas definitivamente, 
após aprovação em concurso, na categoria de assistente administrativo 
especialista, da carreira de assistente administrativo, do quadro de pessoal 
do Centro de Saúde de Reguengos de Monsaraz, com efeitos reportados 
a 31 de Dezembro de 2008.

24 de Setembro de 2009. — A Vogal do Conselho Directivo, Maria 
da Conceição Lopes Batista Margalha.

202428594 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Gabinete da Ministra

Declaração n.º 363/2009
Nos termos do n.º 10 do artigo 62.º do capítulo X do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais (EBF), 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 a APAESC — Associação de Pais e Amigos da Escola 
de Covas, com o número de identificação de pessoa colectiva 505123401, 
é uma entidade que se enquadra na alínea g) do n.º 6 daquele artigo do 
EBF e que prossegue actividades regulares consideradas de interesse 
educacional, pelo que os donativos recebidos podem beneficiar do 
regime fiscal previsto no capítulo X do EBF, 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.

12 de Outubro de 2009. — A Ministra da Educação, Maria de Lurdes 
Reis Rodrigues.

202428967 

 Declaração n.º 364/2009
Nos termos do n.º 10 do artigo 62.º do capítulo X do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais (EBF), 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 o Externato Colégio Alemão do Porto, com o número 
de identificação de pessoa colectiva 501083405, é uma entidade que se 
enquadra na alínea g) do n.º 6 daquele artigo do EBF e que prossegue 
actividades regulares consideradas de interesse educacional, pelo que 
os donativos recebidos podem beneficiar do regime fiscal previsto no 
capítulo X do EBF, 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.

12 de Outubro de 2009. — A Ministra da Educação, Maria de Lurdes 
Reis Rodrigues.

202429039 

 Declaração n.º 365/2009
Nos termos do n.º 10 do artigo 62.º do capítulo X do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais (EBF), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 215/89, de 
1 de Julho, republicado pelo Decreto -Lei n.º 108/2008, de 26 de Ju-
nho, reconhece -se que o ENSINUS — Estabelecimentos de Ensino 
Particular, S. A., com o número de identificação de pessoa colectiva 
503185043, é uma entidade que se enquadra na alínea g) do n.º 6 daquele 
artigo do EBF e que prossegue actividades regulares consideradas de 
interesse educacional, pelo que os donativos recebidos podem beneficiar 
do regime fiscal previsto no capítulo X do EBF, 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.

12 de Outubro de 2009. — A Ministra da Educação, Maria de Lurdes 
Reis Rodrigues.

202428926 

 Declaração n.º 366/2009
Nos termos do n.º 10 do artigo 62.º do capítulo X do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais (EBF), 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 o Colégio de Alfragide  — Ensinus — Empreendi-
mentos Pedagógicos, L.da, com o número de identificação de pessoa 
colectiva 500113440, é uma entidade que se enquadra na alínea g) 
do n.º 6 daquele artigo do EBF e que prossegue actividades regulares 
consideradas de interesse educacional, pelo que os donativos recebidos 
podem beneficiar do regime fiscal previsto no capítulo X do EBF, 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.

12 de Outubro de 2009. — A Ministra da Educação, Maria de Lurdes 
Reis Rodrigues.

202428942 




