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DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-B

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Declaração de Rectificação n.o 3-B/2002
Segundo comunicação do Ministério da Agricultura,
do Desenvolvimento Rural e das Pescas, a Declaração
de Rectificação n.o 20-AL/2001, publicada no Diário da
República, 1.a série, n.o 253 (5.o suplemento), de 31 de
Outubro 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 «com uma área de 13,9700 ha.»
deve ler-se «com uma área de 13907 ha.».
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de
Ministros, 31 de Janeiro de 2002. — O Secretário-Geral, Alexandre Figueiredo.
Declaração de Rectificação n.o 3-C/2002
Segundo comunicação do Ministério da Justiça, os
modelos de impressos publicados em anexo à Portaria
n.o 38/2002, publicada no Diário da República,
1.a série-B, n.o 8, de 10 de Janeiro de 2002, cujo original
se encontra arquivado nesta Secretaria-Geral, saíram
com omissões e deficiências, pelo que a seguir se procede
de novo à sua publicação:
«Impressos de registo predial:
Modelo A de requisição de registo (formato: A4; cor: fundo branco com impressão
a azul);
Modelo B de requisição de registo (formato: A4; cor: fundo branco com impressão
a azul);
Modelo A de requisição de certidão (formato: A4; cor: fundo branco com impressão
a preto);
Modelo B de requisição de certidão (formato: A4; cor: fundo branco com impressão
a preto);
Impressos de registo comercial:
Requisição de registo (formato: A4; cor: fundo
branco com impressão a azul);
Requisição de certidão (formato: A4; cor:
fundo branco com impressão a preto);
Impressos de registo de automóveis:
Requerimento para registo e actos diversos —
modelo n.o 5 (formato: A4; cor: fundo
branco com impressão a verde);
Impressos de notariado:
Recibo de entrega de efeitos para protesto
(formato: A4; cor: fundo branco com
impressão a preto).»
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de
Ministros, 31 de Janeiro de 2002. — O Secretário-Geral,
Alexandre Figueiredo.
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Declaração de Rectificação n.o 3-D/2002
Para os devidos efeitos se declara que o Decreto
Regulamentar n.o 1/2002, publicado no Diário da República, 1.a série, n.o 2, de 3 de Janeiro de 2002, cujo
original se encontra arquivado nesta Secretaria-Geral,
saiu com as seguintes inexactidões, que assim se rectificam:
No artigo 3.o do anexo:
No n.o 12, onde se lê «alínea l)» deve ler-se «alínea i)».
No n.o 13, onde se lê «alínea i)» deve ler-se «alínea j)».
E, no n.o 14, onde se lê «alínea j)» deve ler-se
«alínea l)».
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de
Ministros, 29 de Janeiro de 2002. — O Secretário-Geral,
Alexandre Figueiredo.
Declaração de Rectificação n.o 3-E/2002
Para os devidos efeitos se declara que o Decreto
Regulamentar Regional n.o 4-A/2002/A, publicado no
Diário da República, 1.a série, n.o 17, de 21 de Janeiro
de 2002, cujo original se encontra arquivado nesta Secretaria-Geral, saiu com a seguinte inexactidão, que assim
se rectifica:
Nas assinaturas, onde se lê «Assinado em Angra do
Heroísmo em 11 de Janeiro de 2002.» deve ler-se «Assinado em Angra do Heroísmo em 15 de Janeiro de
2002.».
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de
Ministros, 30 de Janeiro de 2002. — O Secretário-Geral,
Alexandre Figueiredo.

