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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Secretaria-Geral

Declaração de Retificação n.º 46/2013
Nos termos das disposições da alínea h) do n.º 1 do 

artigo 4.º e do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 4/2012 de 
16 de janeiro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 41/2013 de 
21 de março, declara -se que o Decreto -Lei n.º 132/2013, de 
13 de setembro, publicado no Diário da República n.º 177, 
1.ª série de 13 de setembro de 2013, saiu com as seguintes 
inexatidões que, mediante declaração da entidade emitente, 
assim se retificam:

1 — Na alínea g) do n.º 1 do artigo 21.º, onde se lê:
«g) Por um representante dos museus da Região Au-

tónoma dos Açores, a designar pelo respetivo Governo 
Regional;»

deve ler -se:
«g) Por um representante da Região Autónoma dos 

Açores, a designar pelo respetivo Governo Regional;»

2 — Na alínea h) do n.º 1 do artigo 21.º, onde se lê:
«h) Por um representante dos museus da Região Au-

tónoma da Madeira, a designar pelo respetivo Governo 
Regional;»

deve ler -se:
«h) Por um representante da Região Autónoma da 

Madeira, a designar pelo respetivo Governo Regional;»

3 — Na alínea k) do n.º 1 do artigo 21.º, onde se lê:
«k) Por um representante da Comissão Nacional Por-

tuguesa do Conselho Internacional de Museus.»

deve ler -se:
«k) Por um representante da Comissão Nacional Por-

tuguesa do Conselho Internacional de Monumentos e 
Sítios.»
Secretaria -Geral, 28 de outubro de 2013. — A Secretária-

-Geral Adjunta, Catarina Maria Romão Gonçalves. 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 
E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Portaria n.º 323/2013
de 31 de outubro

O Decreto -Lei n.º 4/2012, de 16 de janeiro, procedeu à 
definição da missão, das atribuições e do tipo de organiza-
ção interna da Secretaria -Geral da Presidência do Conselho 
de Ministros (SG).

Pela Portaria n.º 79/2012, de 27 de março, foram defi-
nidas a estrutura nuclear dos serviços, o número máximo 
de unidades orgânicas flexíveis e a dotação máxima de 
chefes de equipa multidisciplinar, em conformidade com o 
disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 21.º e do n.º 3 do artigo 22.º 
da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro.

O Decreto -Lei n.º 4/2012, de 16 de janeiro, foi alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 41/2013, de 21 de março, no que se 
refere ao tipo de organização interna da SG, de forma a 
contemplar uma unidade ministerial de compras no modelo 
de estrutura matricial.

Neste contexto, importa adequar a Portaria n.º 79/2012, 
de 27 de março, às alterações aprovadas pelo Decreto -Lei 
n.º 41/2013, de 21 de março, no sentido de prever mais 
um chefe de equipa multidisciplinar, por contrapartida de 
uma unidade orgânica flexível.

Assim:
Ao abrigo dos n.os 4 e 5 do artigo 21.º e do n.º 3 do ar-

tigo 22.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, e do despacho 
n.º 6990/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 104, de 30 de maio de 2013, manda o Governo, pela 
Ministra de Estado e das Finanças e pelo Ministro da Pre-
sidência e dos Assuntos Parlamentares, o seguinte:

Artigo 1.º
Objeto

A presente portaria altera a Portaria n.º 79/2012, de 
27 de março, que fixa a estrutura nuclear dos serviços da 
Secretaria -Geral da Presidência do Conselho de Ministros, 
o número máximo de unidades orgânicas flexíveis e a 
dotação máxima de chefes de equipa multidisciplinar.

Artigo 2.º
Alteração à Portaria n.º 79/2012, de 27 de março

Os artigos 3.º, 5.º, 7.º e 8.º da Portaria n.º 79/2012, de 
27 de março, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 3.º
[...]

[...]

a) [...]
b) (Revogada.)
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]
g) [...]
h) [...]
i) [...].

Artigo 5.º
[...]

[...]

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]
g) [...]
h) [...]
i) Promover a publicação dos diplomas do Governo, 

garantindo o registo, preparação, envio e controlo da 
publicação dos diplomas no Diário da República.




