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PARTE A

 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Secretaria-Geral

Despacho (extrato) n.º 11926/2013
Sara Cristina Souto Rosinha Fernandes dos Santos vem prestando apoio à Presidência da República em regime de prestação de serviços.
Não se encontrando preenchida a dotação para o cargo de secretária na Casa Civil da Presidência da República, tal como prevista no artigo 3.º, 

n.º 1 do Decreto -Lei n.º 28 -A/96, de 4 de abril, e não configurando a nomeação aumento de encargos, Sara Cristina Souto Rosinha Fernandes dos 
Santos foi nomeada para aquelas funções por despacho do Presidente da República de 3 de setembro de 2013, nos termos dos artigos 3.º, n.º 1, e 
16.º, n.os 1 e 2, do Decreto -Lei n.º 28 -A/96, de 4 de abril.

4 de setembro de 2013. — O Secretário -Geral, Arnaldo Pereira Coutinho.
207236681 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Secretaria-Geral

Declaração de retificação n.º 990/2013
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, conjugadas com o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 9.º do Regulamento de Publicação de Atos no Diário da República, 
aprovado pelo despacho normativo n.º 35 -A/2008, de 29 de julho, e alterado pelo despacho normativo n.º 13/2009, de 1 de abril, declara -se que o 
anexo à portaria n.º 424/2013, de 27 de junho, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 122, de 27 de junho de 2013, saiu com inexatidões e, 
mediante declaração da entidade emitente, retificam -se os lapsos republicando -se integralmente o anexo, na versão corrigida, em anexo à presente 
declaração de retificação, da qual faz parte integrante.

11 de setembro de 2013. — O Secretário -Geral, José Maria Belo de Sousa Rego.

ANEXO

(republicação do anexo à portaria n.º 424/2013, de 27 de junho)
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