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República Portuguesa e o Reino de Marrocos, assinada
em Rabat em 29 de Setembro de 1997.
A citada Convenção foi aprovada pela Resolução da
Assembleia da República n.o 69-A/98 e ratificada pelo
Decreto do Presidente da República n.o 61-A/98, publicados no Diário da República, 1.a série-A, n.o 295, de
23 de Dezembro de 1998.
Nos termos do artigo 28.o, n.o 2, da citada Convenção,
esta entrou em vigor em 27 de Junho de 2000.
Direcção-Geral das Relações Bilaterais, 4 de Setembro de 2000. — O Director-Geral, José Caetano de Campos de Andrada da Costa Pereira.
Aviso n.o 202/2000
Por ordem superior se torna público que, em 16 de
Março e em 4 de Agosto de 2000, foram emitidas notas,
respectivamente pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português e pela Embaixada de Marrocos em
Lisboa, em que se comunica terem sido cumpridas as
formalidades constitucionais internas, por ambos os
Estados, no que respeita à Convenção entre a República
Portuguesa e o Reino de Marrocos Relativa à Assistência às Pessoas Detidas e à Transferência das Pessoas
Condenadas, assinada em Évora em 14 de Novembro
de 1998.
A citada Convenção foi aprovada pela Resolução da
Assembleia da República n.o 18/2000 e ratificada pelo
Decreto do Presidente da República n.o 6/2000, publicados no Diário da República, 1.a série-A, n.o 55, de
6 de Março de 2000.
Nos termos do artigo 25.o da citada Convenção, esta
entra em vigor em 1 de Outubro de 2000.
Direcção-Geral das Relações Bilaterais, 4 de Setembro de 2000. — O Director-Geral, José Caetano de Campos de Andrada da Costa Pereira.
Aviso n.o 203/2000
Por ordem superior se torna público que, em 21 de
Julho de 2000, em Tunis, se procedeu à troca de instrumentos de ratificação, conforme o previsto no
artigo 28.o da Convenção para Evitar a Dupla Tributação
em Matéria de Impostos sobre o Rendimento entre a
República Portuguesa e a República Tunisina, assinada
em Lisboa em 24 de Fevereiro de 1999.
A citada Convenção foi aprovada pela Resolução da
Assembleia da República n.o 33/2000 e ratificada pelo
Decreto do Presidente da República n.o 20/2000, publicados no Diário da República, 1.a série-A, n.o 77, de
31 de Março de 2000.
Nos termos do artigo 28.o, n.o 2, da citada Convenção,
esta entrou em vigor em 21 de Agosto de 2000.
Direcção-Geral das Relações Bilaterais, 4 de Setembro de 2000. — O Director-Geral, José Caetano de Campos de Andrada da Costa Pereira.

Aviso n.o 204/2000
Por ordem superior se torna público que, por nota
de 26 de Junho de 2000 e nos termos do artigo 31.o
da Convenção Relativa ao Processo Civil, concluída na
Haia em 1 de Março de 1954, o Ministério dos Negócios

N.o 239 — 16 de Outubro de 2000

Estrangeiros do Reino dos Países Baixos notificou ter
Chipre depositado o seu instrumento de adesão à mencionada Convenção em 27 de Abril de 2000, nos termos
do artigo 31.o, primeiro parágrafo, e do artigo 27.o,
segundo parágrafo, com a seguinte reserva e a seguinte
declaração:
«In accordance with article 32 of the Convention, the
Republic of Cyprus reserves the right to limit the application
of article 17 to nationals of the contracting States who
have their customary residence in its territory.
The Republic of Cyprus declares that the competent
authority designated in accordance with the provisions
of the Convention is the Ministry of Justice and Public
Order. Postal address: Helioupoleos 12, Engomi,
Nicosia; tel no. 3572303917/3572303858; fax no.
3572776383/3572773944.»
Tradução

Nos termos do artigo 32.o da Convenção, a República
de Chipre reserva-se o direito de limitar a aplicação
do artigo 17.o a nacionais dos Estados Contratantes que
tenham a sua residência habitual no seu território.
A República de Chipre declara que a autoridade competente designada nos termos das disposições da Convenção é the Ministry of Justice and Public Order. Endereço postal: Helioupoleos 12, Engomi, Nicosia; tels.:
3572303917/3572303858; fax: 3572776383/3572773944.
Nos termos do artigo 31.o, primeiro parágrafo, qualquer Estado não representado na 7.a Sessão da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado pode
aderir à presente Convenção desde que um ou mais
Estados que a tenham ratificado a tal não se oponham
dentro do período de seis meses a contar da data em
que o Governo Holandês notificou dessa adesão. No
caso em apreço o prazo de seis meses decorre de 1
de Julho de 2000 a 1 de Janeiro de 2001.
Portugal é Parte na mesma Convenção, que foi aprovada, para ratificação, pelo Decreto-Lei n.o 47 097, de
14 de Julho de 1966, tendo depositado o seu instrumento
de ratificação em 3 de Julho de 1967, conforme aviso
publicado no Diário do Governo, 1.a série, n.o 196, de
23 de Agosto de 1967.
Departamento de Assuntos Jurídicos, 11 de Setembro
de 2000. — A Directora, Maria Margarida Aleixo Antunes
Rei.
Aviso n.o 205/2000
Por ordem superior se torna público que a Assembleia
Geral das Nações Unidas adoptou, com efeitos a 26
de Janeiro de 1998, na sua 52.a sessão, a Resolução
A/RES/52/27, o Acordo Relativo às Relações entre a
Organização das Nações Unidas e a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, assinado em Nova lorque, em 14 de Março de 1997, pelo Secretário-Geral
das Nações Unidas e pelo Secretário-Geral da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, cujo original
em francês e respectiva tradução oficial para português
a seguir se transcrevem.
Direcção de Serviços das Organizações Económicas
Internacionais, 22 de Setembro de 2000 . — A Directora
de Serviços, Liliana Araújo.

