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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Declaração de Rectificação n.o 10-C/2001

Para os devidos efeitos se declara que a Portaria
n.o 437/2001, publicada no Diário da República, 1.a série,
n.o 99, de 28 de Abril de 2001, cujo original se encontra
arquivado nesta Secretaria-Geral, saiu, por lapso, publi-
cada com o anexo I, pelo que se deve dar sem efeito
a publicação do referido anexo.

Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de
Ministros, 30 de Abril de 2001. — O Secretário-Ge-
ral, Alexandre Figueiredo.

Declaração de Rectificação n.o 10-D/2001

Segundo comunicação do Ministério de Agricultura,
do Desenvolvimento Rural e das Pescas, a Portaria
n.o 307/2001, publicada no Diário da República, 1.a série,
n.o 76, de 30 de Março de 2001, cujo original se encontra
arquivado nesta Secretaria-Geral, saiu com a seguinte
inexactidão, que assim se rectifica:

No n.o 2.o, onde se lê «pelo período de seis anos,»
deve ler-se «pelo período de 12 anos,».

Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de
Ministros, 30 de Abril de 2001. — O Secretário-Geral,
Alexandre Figueiredo.

Declaração de Rectificação n.o 10-E/2001

Segundo comunicação do Ministério da Agricultura,
do Desenvolvimento Rural e das Pescas, a Portaria
n.o 301/2001, publicada no Diário da República, 1.a série,
n.o 76, de 30 de Março de 2001, cujo original se encontra
arquivado nesta Secretaria-Geral, saiu com a seguinte
inexactidão, que assim se rectifica:

No n.o 4.o, onde se lê «produz efeitos a partir do
dia 26 de Novembro de 2000,» deve ler-se «produz efei-
tos a partir do dia 16 de Julho de 2000,».

Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de
Ministros, 30 de Abril de 2001. — O Secretário-Geral,
Alexandre Figueiredo.

Declaração de Rectificação n.o 10-F/2001

Segundo comunicação do Ministério da Agricultura,
do Desenvolvimento Rural e das Pescas, a Portaria
n.o 183/2001, publicada no Diário da República, 1.a série,
n.o 58, de 9 de Março de 2001, cujo original se encontra
arquivado neste Secretaria-Geral, saiu com as seguintes
inexactidões, que assim se rectificam:

No sumário e no n.o 1, onde se lê «zona de caça
associativa da Gachinha e outras [. . . ] ‘Herdades do
Furadouro, Ratinho, Godinha, Briosa’ e outros» deve
ler-se «zona de caça associativa da Herdade do Ratinho
e outras [. . . ] ‘Herdades do Furadouro, Ratinho, Godi-
nha, Brioa’ e outros».

Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de
Ministros, 30 de Abril de 2001. — O Secretário-Geral,
Alexandre Figueiredo.

Declaração de Rectificação n.o 10-G/2001

Segundo comunicação do Ministério da Agricultura,
do Desenvolvimento Rural e das Pescas, a Portaria
n.o 413/2001, publicada no Diário da República, 1.a série,
n.o 91, de 18 de Abril de 2001, cujo original se encontra
arquivado nesta Secretaria-Geral, saiu com as seguintes
inexactidões, que assim se rectificam:

Na tabela I:
No «Rio Torto», onde se lê «13.o sector — da Soa-

lheira [. . . ] Várzeas) — 390 — 34 — 290» deve ler-se
«13.o sector — da Soalheira [ . . . ] Várzeas) —
390 — 340 — 290».

No «Rio Pinhão», onde se lê:

«Margem esquerda.
[ . . . ]
18.o sector — do ribeiro [. . . ] mais elevadas) —

470 — 360 — 310.
[. . . ]»

deve ler-se:

«Margem direita.
[ . . . ]
18.o sector — do ribeiro [. . . ] mais elevadas) —

470 — 420 — 370.
[. . . ]»

No rio «Tinhela», onde se lê «32.o sector — Candedo
e Martins» deve ler-se «32.o sector — Candedo e Mar-
tim».

Na «Região de Foz Côa», onde se lê «11.o sector —
junto ao rio Douro — [. . .] — [. . .] — [. . .]» deve ler-se
«11.o sector — junto ao rio Douro — 450 — 400 — 350».

No quadro do n.o 3, «Exposição», nas colunas «Sec-
ção» e «Pontuação N», onde se lê «2.a — 10» deve ler-se
«2.a — –10».

No quadro do n.o 6, «Natureza do terreno», na coluna
«Natureza do terreno», onde se lê «Gráfica» deve ler-se
«Granítica».

No quadro do n.o 8, «Castas», na coluna «Pontuação»,
onde se lê «Autorizadas boas — 750» deve ler-se «Auto-
rizadas boas — 75».

No quadro «Classificação das castas», «Castas reco-
mendadas», nas colunas «Número FV» e «Casta», onde
se lê:

«Boas.
[ . . . ]
178 — Malvasia-Preto.
[ . . . ]
259 — Samarrinho»

deve ler-se:

«Boas.
[ . . . ]
178 — Malvasia-Preta.
[ . . . ]
262 — Samarrinho».
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No quadro «Castas autorizadas», nas colunas
«Número FV» e «Casta», onde se lê:

«Regulares.
[ . . . ]
154 — Jean.
[. . . ]
118 — Pé-Comprido»

deve ler-se:

«Regulares.
[ . . . ]
154 — Jaen.
[. . . ]
218 — Pé-Comprido».

e onde se lê «128 — Folgasão — A — B — Terran-
tez (4)», esta linha deve ser eliminada.
No n.o 10, «Produtividade», onde se lê «conforme o
disposto no Decreto-Lei n.o 166/86, de 26 de Junho.»
deve ler-se «para os vinhos tintos e de 65 hl/ha para
os vinhos brancos».

Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de
Ministros, 30 de Abril de 2001. — O Secretário-Geral,
Alexandre Figueiredo.

Declaração de Rectificação n.o 10-H/2001

Para os devidos efeitos se declara que o Decreto
Regulamentar Regional n.o 4/2001/M, publicado no Diá-
rio da República, 1.a série, n.o 71, de 24 de Março de
2001, cujo original se encontra arquivado nesta Secre-
taria-Geral, saiu com a seguinte inexactidão, que assim
se rectifica:

No n.o 2 do artigo 11.o, onde se lê «As reuniões ordi-
nárias têm periodicidade quadrimestral.» deve ler-se
«As reuniões têm periodicidade bienal.».

Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de
Ministros, 30 de Abril de 2001. — O Secretário-Geral,
Alexandre Figueiredo.

Declaração de Rectificação n.o 10-I/2001

Segundo comunicação do Ministério da Economia,
a Portaria n.o 428-B/2001, publicada no Diário da Repú-
blica, 1.a série, n.o 96 (3.o suplemento), de 24 de Abril
de 2001, cujo original se encontra arquivado nesta Secre-
taria-Geral, saiu com a seguinte inexactidão, que assim
se rectifica:

No n.o 2.o, onde se lê «A presente portaria entra
em vigor às 0 horas do dia 26 de Janeiro de 2001.»
deve ler-se «A presente portaria entra em vigor às
0 horas do dia 26 de Abril de 2001.»

Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de
Ministros, 30 de Abril de 2001. — O Secretário-Geral,
Alexandre Figueiredo.

Declaração de Rectificação n.o 10-J/2001

Segundo comunicação do Ministério da Saúde, a Por-
taria n.o 189/2001, publicada no Diário da República,

1.a série, n.o 58, de 9 de Março de 2001, cujo original
se encontra arquivado nesta Secretaria-Geral, saiu com
as seguintes inexactidões que assim se rectificam:

No anexo I, artigo 2.o («Definições»), no n.o 1, onde
se lê:

«d) Cirurgia de ambulatório — intervenção cirúrgica
programada, realizada sob anestesia geral, loco-regional
ou local que, embora habitualmente efectuada em
regime de internamento, pode ser realizada em insta-
lações próprias;

e) Com segurança e de acordo com as actuais leges
artis, em regime de admissão e alta no mesmo dia.»

deve ler-se:
«d) Cirurgia de ambulatório — intervenção cirúrgica

programada, realizada sob anestesia geral, loco-regional
ou local que, embora habitualmente efectuada em
regime de internamento, pode ser realizada em insta-
lações próprias, com segurança e de acordo com as
actuais leges artis, em regime de admissão e alta no
mesmo dia.»

No anexo II, «Tabela Nacional de Preços por GDH —
Internamento»:

No GDH 482, onde se lê «boca, laringe ou faringe»
deve ler-se «face, boca e pescoço».

No GDH 483, onde se lê «boca, laringe ou faringe»
deve ler-se «face, boca e pescoço».

No GDH 172, col. «G — Diária 100% (em contos)»,
onde se lê «45,835» deve ler-se «45,335».

No GDH 224, onde se lê «Grandes procedimentos»
deve ler-se «Procedimentos».

No GDH 490, onde se lê «HIV com procedimentos,
em bloco operatório, sem outras situações relacionadas»
deve ler-se «HIV com ou sem outra situação clínica
relacionada».

No anexo II-A, «Tabela Nacional de Preços por
GDH — Cirurgia de ambulatório», na col. «A — GDH»,
na GCD 5, «Doenças e perturbações do aparelho cir-
culatório», os n.os 112, «Procedimentos cardiovasculares
percutâneos», e 118, «Substituição do gerador de pace-
maker cardíaco», devem ser eliminados.

No anexo III, na «Tabela de gastrenterologia», na col.
«Designação», onde se lê «C) Técnicas terapêuticas
endoscópicas» deve ler-se «D) Técnicas terapêuticas
endoscópicas».

Na «Tabela de genética», o código «34 332 — Extrac-
ção de DNA» deve ser eliminado.

Na «Tabela de imagiologia»:
No código 16 310, na col. «Designação», onde se lê

«TC suplemento de contraste endovenoso iónico, até
80 cc» deve ler-se «TC suplemento de contraste iónico,
até 80 cc».

No código 16 311, na col. «Designação», onde se lê
«TC suplemento de contraste endovenoso iónico, supe-
rior a 80 cc» deve ler-se «TC suplemento de contraste
iónico, superior a 80 cc».

No código 16 320, na col. «Designação», onde se lê
«TC suplemento de contraste endovenoso não iónico,
até 80 cc» deve ler-se «TC suplemento de contraste não
iónico, até 80 cc».

No código 16 321, na col. «Designação», onde se lê
«TC suplemento de contraste endovenoso não iónico,
superior a 80 cc» deve ler-se «TC suplemento de con-
traste não iónico, superior a 80 cc».


