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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Despacho conjunto n.o 553/2005. — Nos termos da alínea d)
dos n.os 1 e 3 do artigo 3.o do capítulo I, e da alínea b) do n.o 1
do artigo 5.o do capítulo II, ambos os artigos do Estatuto do Mecenato,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 74/99, de 16 de Março, reconhece-se
que os donativos concedidos no ano de 2003 ao Clube de Ténis de
Guimarães, com o número de identificação de pessoa colectiva
501082905, para a realização de actividades ou programas de carácter
não profissional consideradas de interesse desportivo, podem usufruir
dos benefícios fiscais ali previsto, 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 garantida idónea,
quando devida, e sem prejuízo do disposto no artigo 86.o do Código
do IRC, se ao caso aplicável.
21 de Julho de 2005. — Pelo Ministro de Estado e das Finanças,
João José Amaral Tomaz, Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. — O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Laurentino José Monteiro Castro Dias.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS E
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
Despacho conjunto n.o 554/2005. — Nos termos do disposto no
artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 202-B/86, de 22 de Julho, na redacção
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 305/91, de 16 de Agosto, exonero
o licenciado José Alfredo Manita Vaz do cargo de vogal do conselho
directivo do Instituto Nacional de Habitação, para que foi nomeado
em 29 de Julho de 2003.
A presente exoneração foi a pedido do próprio e produz efeitos
a partir de 9 de Junho de 2005.
19 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho
Pinto de Sousa. — O Ministro de Estado e das Finanças, Luís Manuel
Moreira de Campos e Cunha. — O Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, Francisco
Carlos da Graça Nunes Correia.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana
Aviso n.o 7191/2005 (2.a série). — Por despacho do 2.o comandante-geral de 7 de Julho de 2005 (isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas) e nos termos da alínea c) do artigo 266.o do
EMGNR, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 265/93, de 31 de Julho, com
a alteração que lhe foi dada pelo artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 504/99,
é promovido ao posto de cabo por diuturnidade o soldado de infantaria
n.o 1780065, Alcino dos Santos Silva, da Escola Prática desta Guarda,
contando a antiguidade e os vencimentos do novo posto desde 1 de
Junho de 2005.
13 de Julho de 2005. — O Chefe do Estado-Maior Interino, José
Manuel da Costa Pereira, COR INF.

Direcção-Geral de Viação
Despacho n.o 17 226/2005 (2.a série). — Por despacho de 5
de Julho de 2005 do director-geral de Viação, proferido ao abrigo
do disposto no n.o 1 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 484/99, de
10 de Novembro, e na alínea d) do n.o 1 do artigo 7.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro:
João Manuel Cavaleiro Damasceno e Sílvia Maria Giovetty da Silva
Jesus — nomeados provisoriamente, precedendo concurso, moto-
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ristas de ligeiros do quadro de pessoal da Direcção-Geral de Viação,
afectos, respectivamente, à Direcção Regional de Viação Centro
e Direcção de Serviços de Administração. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Julho de 2005. — O Director-Geral, António Nunes.

Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública
Departamento de Recursos Humanos
Despacho (extracto) n.o 17 227/2005 (2.a série). — Por despacho de 20 de Julho de 2005 do director nacional, proferido no
uso do despacho de delegação de competências publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 117, de 21 de Junho de 2005:
Agente M/145905, Paulo Renato Lourenço de Carvalho, do Comando
Metropolitano de Lisboa — promovido ao posto de agente principal, por concurso de avaliação curricular, nos termos do n.o 1
do artigo 37.o do Estatuto do Pessoal da PSP, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 511/99, de 24 de Novembro, com efeitos reportados a
7 de Março de 2005, ficando posicionado no escalão 1, índice 170,
da tabela salarial em vigor para a PSP.
21 de Julho de 2005. — O Director, João Carlos de Jesus Filipe
Ribeiro.
Despacho (extracto) n.o 17 228/2005 (2.a série). — Por despacho do director nacional de 20 de Julho de 2005:
Agente M/143326, Joaquim José Marques Fonseca, do Comando
Metropolitano de Lisboa — promovido ao posto de agente principal, por antiguidade, nos termos do artigo 1.o do Decreto-Lei
n.o 173/2000, de 9 de Agosto, com efeitos reportados a 14 de Agosto
de 2000, ficando posicionado no escalão 1, índice 165, da tabela
salarial em vigor na PSP. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
22 de Julho de 2005. — O Director, João Carlos de Jesus Filipe
Ribeiro.

Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna
Despacho n.o 17 229/2005 (2.a série). — Por despacho do Ministro de Estado e das Finanças de 6 de Maio de 2005:
Maria Manuela Carvalho Rodrigues — autorizada a celebração de
contrato administrativo de provimento, válido a partir de 11 de
Outubro de 2004, anual e renovável por iguais períodos, para exercer
as funções de assistente no Instituto Superior de Ciências Policiais
e Segurança Interna, para leccionar a disciplina de Língua Inglesa
do curso de licenciatura em Ciências Policiais, com o horário semanal de quatro horas efectivas, de acordo com o despacho n.o 317/81,
de 23 de Novembro, rectificado conforme publicação inserta no
Diário da República, 2.a série, n.o 60, de 13 de Março de 1982,
a que corresponde 30 % (E 414,32) do vencimento da mesma categoria em regime de tempo integral, previsto no escalão 1, índice 140,
conforme o estipulado no n.o 3 do artigo 2.o do Decreto-Lei
n.o 408/89, de 18 de Novembro (estatuto remuneratório do pessoal
docente universitário e superior politécnico bem como para o pessoal da carreira de investigação científica), alterado pelo Decreto-Lei n.o 373/99, de 18 de Setembro.
14 de Julho de 2005. — O Director, Alfredo Jorge Gonçalves Farinha
Ferreira.

Governo Civil do Distrito de Évora
Aviso n.o 7192/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto na
Lei n.o 26/94, de 19 de Agosto, publica-se o mapa dos subsídios atribuídos pelo governador civil do Distrito de Évora no 1.o semestre
de 2005:
Data
do despacho

Entidades

18-2-2005
18-2-2005
18-2-2005

Sociedade Harmonia Sanmarquense . . .
Cáritas Paroquial de São Brás . . . . . . . .
Associação de Gravadores de Évora . . .

Importâncias
(em euros)

250
250
250

