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PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinete do Primeiro-Ministro

FORÇA AÉREA

Despacho n.º 2510/2008

Comando de Pessoal da Força Aérea

Embora a terça-feira de Carnaval não conste da lista de feriados obrigatórios estipulados por lei, existe em Portugal uma tradição consolidada
de organização de festas neste período.
Ao abrigo da alínea d) do artigo 199.º da Constituição e no uso dos
poderes delegados pelo n.º 4 do artigo 5.º da Lei Orgânica do XVII
Governo Constitucional, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 70/2005, de 15
de Abril, alterada pelos Decretos-Leis n.os 11/2006, de 19 de Janeiro,
16/2006, de 26 de Janeiro, 135/2006, de 26 de Julho, 201/2006, de 27
de Outubro, e 240/2007, de 21 de Junho, determino a concessão de
tolerância de ponto aos funcionários e agentes do Estado, dos institutos
públicos e dos serviços desconcentrados da administração central no
próximo dia 5 de Fevereiro de 2008.
28 de Janeiro de 2008. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Direcção-Geral do Orçamento

Direcção de Pessoal
Despacho n.º 2512/2008
Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o sargento em
seguida mencionado passe à situação de reserva, por declaração expressa,
ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 152.º do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de
Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197-A/03,
de 30 de Agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 166/05, de 23 de Setembro,
considerando os n.os 2 e 6 do artigo 3.º do mesmo diploma:
Quadro de sargentos PA:
SAJ PA SUPRAPP 022320-E António de Barros Fernandes — BA1.
Conta esta situação desde 20 de Dezembro de 2007.
20 de Dezembro de 2007. — Por subdelegação do Comandante do
Pessoal da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado-Maior da
Força Aérea, o Director, Américo Vilarinho Fernandes Alves, MGEN
PILAV.

Rectificação n.º 155/2008

Despacho n.º 2513/2008

Por ter saído com inexactidão o despacho (extracto) n.º 30361/2007
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 251, de 31 de Dezembro de 2007, a p. 38175, rectifica-se que onde se lê “... nomeio em
comissão de serviço, pelo período de três anos, no cargo de chefe de
divisão de Acompanhamento do Ministério da Administração Internada
2.ª Delegação, …” e “7 de Dezembro de 2007…” deve ler-se “… nomeio
em comissão de serviço, pelo período de três anos, no cargo de chefe
de divisão de Acompanhamento do Ministério da Defesa Nacional da
2.ª Delegação,…” e “6 de Dezembro de 2007…”.

Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o sargento em
seguida mencionado passe à situação de reserva, por declaração expressa,
ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 152.º do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de
Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197-A/03,
de 30 de Agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 166/05, de 23 de Setembro,
considerando os n.os 5 e 6 do artigo 3.º do mesmo diploma:

2 de Janeiro de 2008. — A Subdirectora-Geral, Marta Abreu.

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DA CULTURA

Quadro de sargentos MMA:
SCH MMA Q 033783-J António Carlos Duarte Freire — BA11.
Conta esta situação desde 20 de Dezembro de 2007.
20 de Dezembro de 2007. — Por subdelegação do Comandante do
Pessoal da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado-Maior da
Força Aérea, o Director, Américo Vilarinho Fernandes Alves, MGEN
PILAV.

Despacho n.º 2511/2008
Nos termos da alínea a) do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 3º do Capítulo I, e da
alínea b) do n.º 1 do artigo 5º do Capítulo II, ambos do Estatuto do Mecenato, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 74/99, de 16 de Março, reconhece-se
que os donativos concedidos ou a conceder nos anos de 2006 e 2007 à
entidade Apontamento — Ensino, Artes e Cultura, L.da, NIPC 507 400 593,
para a realização do projecto “Palavra dos Poetas — 2006-2007”, que foi
considerado de interesse cultural, 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 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 86º do Código do IRC, se ao caso aplicável.
18 de Dezembro de 2007. — A Ministra da Cultura, Maria Isabel da
Silva Pires de Lima. — O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais,
João José Amaral Tomaz.

Despacho n.º 2514/2008
Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o sargento
em seguida mencionado passe à situação de reserva, por declaração
expressa, ao abrigo da alínea c) do nº 1 do artigo 152º do Estatuto dos
Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de
25JUN, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197-A/03,
de 30AGO e pelo Decreto-Lei nº 166/05, de 23SET, considerando o nº
5 e 6 do artigo 3º do mesmo diploma:
Quadro de Sargentos MELECT
SAJ MELECT
Fialho — BA11

SUPRAPP 032483-D António José Palma

Conta esta situação desde 31 de Dezembro de 2007.
2 de Janeiro de 2008. — Por subdelegação do Comandante do Pessoal
da Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, o Director, em exercício de funções, Alberto Luciano Martins,
COR/PILAV.

