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Diário da República, 2.ª série — N.º 19 — 28 de Janeiro de 2008
Direcção-Geral do Tesouro e Finanças
Aviso (extracto) n.º 2151/2008
Em conformidade com o disposto no n.º 1 do Despacho conjunto
n.º 603/2004, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 244, de 16
de Outubro de 2004, dá-se conhecimento que a taxa supletiva de juros
no âmbito do n.º 1 do artigo 213º do Decreto — Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, em vigor no 1º semestre de 2008 é de 11,2 %.
8 de Janeiro de 2008. — O Director-Geral, Carlos Durães da Conceição.
Aviso n.º 2152/2008
Em conformidade com o disposto no n.º 2 da Portaria n.º 597/2005,
publicada no Diário da República, 1.ª série — B, n.º 137, de 19 de Julho
de 2005, dá-se conhecimento que a taxa supletiva de juros moratórios
relativamente a créditos de que sejam titulares empresas comerciais,
singulares ou colectivas, nos termos do § 3º do artigo 102º do Código
Comercial, em vigor no 1º semestre de 2008 é de 11,2 %.
8 de Janeiro de 2008. — O Director-Geral, Carlos Durães da Conceição.

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA CULTURA
Despacho n.º 2403/2008
Nos termos da alínea a) do nº 1 e dos números 2 e 3 do artigo 3º do
Capítulo I, e da alínea a) do nº 1 do artigo 5º do Capítulo II, ambos os
artigos do Estatuto do Mecenato, aprovado pelo Decreto-Lei nº 74/99, de
16 de Março, reconhece-se que os donativos concedidos ou a conceder de
2006 a 2008 à entidade Grupo de Acção Teatral A Barraca — Cooperativa
de Produção Artística, S.C.A.R.L., NIPC 500 437 807, para a realização
do projecto “Actividades Teatrais — 2006/2008”, que foi considerado
de superior 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.
28 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 2404/2008
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, reconhecese que os donativos concedidos ou a conceder de 2006 a 2009, à entidade
Associação Cultural Música XXI, NIPC 504 689 100, para a realização
do projecto “Selecta — Antologia Poética em CD — 2006/2009”, 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.
28 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 2405/2008
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 ao Centro de Estudos do Mar e das Navegações Luís
de Albuquerque — CEMAR, NIPC 503 367 443, para a realização
do projecto Actividades Culturais do CEMAR — 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.
28 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 2406/2008
Nos termos da alínea a) do n.º 1 e dos n.os 2 e 3 do artigo 3.º do capítulo
I e da alínea a) 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 ou a conceder de
2006 a 2007 à FAMP — Federação de Amigos dos Museus de Portugal,
número de identificação fiscal 507746688, para a realização do Projecto
Actividades Culturais — 2006-2007, que foi considerado de superior
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 86.
º do Código do IRC, se ao caso aplicável.
28 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 2407/2008
Nos termos da alínea a) do n.º 1 e dos números 2 e 3 do artigo 3.º do
Capítulo I e da alínea a) 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 em 2005 e
a conceder em 2006, 2007 e 2008 ao Centro de Artes do Espectáculo de
Viseu — Associação Cultural e Pedagógica, NIPC 504 570 870, para a
realização do projecto Teatro Viriato — Temporadas 2005/2008, que foi
considerado de superior 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 86.º do Código do IRC, se ao caso aplicável.
28 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 2408/2008
Nos termos da alínea a) do n.º 1 e dos n.os 2 e 3 do artigo 3.º do capítulo
I e da alínea a) 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 ou a conceder de
2005 a 2008 à Fundação Arbués Moreira, número de identificação de
pessoa colectiva 501659048, para a realização do Projecto Museu do
Brinquedo — 2005-2008, que foi considerado de superior 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 86.º do
Código do IRC, se ao caso aplicável.
28 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 2409/2008
Nos termos da alínea a) do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 3.º do capítulo I e
da alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º 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
2005 e 2006 ao Grupo Infantil e Juvenil Santiago de Gavião, número

