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PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Secretário de Estado do Desporto
e Juventude
Declaração n.º 248/2012
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 2012 à Quintajense Futebol
Clube, número de identificação de pessoa coletiva 501299106, 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 outubro de 2012. — O Secretário de Estado do Desporto e
Juventude, Alexandre Miguel Cavaco Picanço Mestre.
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Declaração n.º 249/2012
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 2011 ao Hóquei Clube de
Turquel, número de identificação de pessoa coletiva 501887024, 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.
30 de outubro de 2012. — O Secretário de Estado do Desporto e
Juventude, Alexandre Miguel Cavaco Picanço Mestre.
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Declaração n.º 250/2012
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 2010 à Hóquei Clube de
Turquel, número de identificação de pessoa coletiva 501887024, 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.
30 de outubro de 2012. — O Secretário de Estado do Desporto e
Juventude, Alexandre Miguel Cavaco Picanço Mestre.
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Declaração n.º 251/2012
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 2011 ao Grupo
Desportivo Vitória de Sernache, número de identificação de pessoa

coletiva 501468781, 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.
5 de novembro de 2012. — O Secretário de Estado do Desporto e
Juventude, Alexandre Miguel Cavaco Picanço Mestre.
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Declaração n.º 252/2012
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 2009 à União Desportiva
da Serra, número de identificação de pessoa coletiva 501751378, 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.
5 de novembro de 2012. — O Secretário de Estado do Desporto e
Juventude, Alexandre Miguel Cavaco Picanço Mestre.
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Direção-Geral do Património Cultural
Anúncio n.º 13740/2012
Arquivamento do procedimento de classificação da Ermida de Nossa
Senhora do Pé da Cruz e Zona Envolvente,
cidade de Faro, freguesia de Faro (Sé), concelho e distrito de Faro
1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 309/2009,
de 23 de outubro, faço público que, por meu despacho de 25 de outubro
de 2012, exarado, nos termos do artigo 23.º do mesmo decreto-lei, sobre
Parecer aprovado em Reunião da Secção do Património Arquitetónico
e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura de 22 de outubro de
2012, foi determinado o arquivamento do procedimento administrativo
relativo à classificação da Ermida de Nossa Senhora do Pé da Cruz e
Zona Envolvente, cidade de Faro, freguesia de Faro (Sé), concelho e
distrito de Faro.
2 — A decisão de arquivamento do procedimento de classificação em
causa teve por fundamento o parecer de que se encontram destruídos, ou
parcialmente adulterados, alguns dos valores patrimoniais existentes na
zona envolvente, nomeadamente, no Largo do Pé da Cruz.
3 — A partir da publicação deste anúncio, a Ermida de Nossa Senhora
do Pé da Cruz e Zona Envolvente deixam de estar em vias de classificação, deixando igualmente de ter uma zona de proteção de 50 metros
a contar dos seus limites externos.
4 — Conforme previsto no n.º 3 do artigo 24.º do Decreto-Lei
n.º 309/2009, de 23 de outubro, poderão os interessados, sustentando
o facto, reclamar ou interpor recurso tutelar do ato que decidiu o arquivamento do procedimento de classificação, nos termos do Código
do Procedimento Administrativo, sem prejuízo da possibilidade de
impugnação contenciosa.
16 de novembro de 2012. — A Diretora-Geral do Património Cultural,
Isabel Cordeiro.
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