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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Centro Jurídico

Declaração de Rectificação n.º 15-A/2011
Ao abrigo das disposições conjugadas da alínea h) do n.º 1 

e do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 162/2007, de 3 de 
Maio, e dos n.os 2 e 3 do artigo 41.º do Código do Procedimento 
Administrativo, por vacatura dos cargos de director e de director-
-adjunto, declara -se que o Decreto -Lei n.º 44/2011, de 24 de 
Março, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 59, de 
24 de Março de 2011, saiu com a seguinte inexactidão, que, 
mediante declaração da entidade emitente, assim se rectifica:

No artigo 4.º, na parte que dá nova redacção ao n.º 11 
do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 56/2006, de 15 de Março, 
onde se lê:

«11 — São atribuídos à Santa Casa da Misericór-
dia de Lisboa, para desenvolvimento de projectos 
integrados nos seus fins estatutários, 27,77% do va-
lor dos resultados líquidos de exploração dos jogos 
sociais.»

deve ler -se:

«11 — São atribuídos à Santa Casa da Misericór-
dia de Lisboa, para desenvolvimento de projectos 
integrados nos seus fins estatutários, 27,76% do va-
lor dos resultados líquidos de exploração dos jogos 
sociais.»

Centro Jurídico, 23 de Maio de 2011. — O Director, 
em substituição, nos termos do artigo 41.º do Código do 
Procedimento Administrativo, José Manuel Bento Ferreira 
de Almeida. 

 I SÉRIE

Depósito legal n.º 8814/85 ISSN 0870-9963

Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.
Unidade de Publicações Oficiais, Marketing e Vendas, Avenida Dr. António José de Almeida, 1000-042 Lisboa

Diário da República Electrónico:

Endereço Internet: http://dre.pt

Contactos:

Correio electrónico: dre@incm.pt
Tel.: 21 781 0870
Fax: 21 394 5750




