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N.o 175 — 12 de Setembro de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-B

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Declaração de Rectificação n.o 65/2005
Segundo comunicação do Ministério das Finanças e
da Administração Pública, a Portaria n.o 712/2005, publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 163, de 25 de
Agosto de 2005, cujo original se encontra arquivado
nesta Secretaria-Geral, saiu com as seguintes inexactidões que assim se rectificam:
1 — No terceiro parágrafo do preâmbulo, onde se
lê «através da Portaria n.o 1018/2004, de 17 de Setembro» deve ler-se «através da portaria n.o 1018/2004
(2.a série), de 17 de Setembro».
2 — No n.o 3.o, na alteração à Portaria n.o 913-I/2003,
de 30 de Agosto, onde se lê «no valor de 0,0075 % do
montante» deve ler-se «no valor de 0,0075 ‰ do montante».
3 — No n.o 2.o, «Disposição transitória», onde se lê
«relativas ao mês de Junho de 2005» deve ler-se «relativas ao mês de Agosto de 2005» e onde se lê «com
a redacção que lhes foi dada pelo n.o 1.o da Portaria
n.o 1018/2004, de 17 de Setembro.» deve ler-se «com
a redacção que lhes foi dada pelo n.o 1.o da portaria
n.o 1018/2004 (2.a série), de 17 de Setembro.».
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de
Ministros, 31 de Agosto de 2005. — O Secretário-Geral, José M.Sousa Rego.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIOS DA JUSTIÇA E DA ECONOMIA
E DA INOVAÇÃO
Portaria n.o 811/2005
de 12 de Setembro

O Decreto-Lei n.o 111/2005, de 8 de Julho, criou a
«empresa na hora» através de um regime especial de
constituição imediata de sociedades, que, nos termos
do n.o 1 do artigo 27.o desse diploma, irá funcionar
a título experimental nas Conservatórias do Registo
Comercial de Aveiro, Coimbra, Moita e Barreiro e nos
postos de atendimento de registo comercial junto dos
Centros de Formalidades das Empresas de Aveiro e
Coimbra. A mesma norma prevê que o período deste
regime experimental venha a ser fixado por portaria
conjunta dos Ministros de Estado e da Administração
Interna, da Justiça e da Economia e da Inovação.
Torna-se assim necessário fixar esse período experimental, sem prejuízo da sua modificação para permitir
o alargamento da oferta da «empresa na hora» a outras
conservatórias do registo comercial ou postos de atendimento do registo comercial em centros de formalidades
das empresas, caso as circunstâncias o venham a exigir.
Assim:
Manda o Governo, pelos Ministros de Estado e da
Administração Interna, da Justiça e da Economia e da
Inovação, ao abrigo do n.o 1 do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 111/2005, de 8 de Julho, que o período experimental previsto nessa disposição decorra de 13 de
Julho a 31 de Dezembro de 2005.
O Ministro de Estado e da Administração Interna,
António Luís Santos Costa, em 17 de Agosto de 2005. —
O Ministro da Justiça, Alberto Bernardes Costa, em 29
de Julho de 2005. — Pelo Ministro da Economia e da
Inovação, Fernando Pereira Serrasqueiro, Secretário de
Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor,
em 3 de Agosto de 2005.

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA SAÚDE
Portaria n.o 812/2005
de 12 de Setembro

Atendendo ao grande volume de facturação apresentado, mensalmente, pelas farmácias privadas e pelos fornecedores de meios auxiliares de diagnóstico, na Sub-Região de Saúde do Porto;
Atendendo ao encurtamento dos prazos legamente
previstos para a conferência dessas facturas, impõe-se
que a Administração Regional de Saúde do Norte proceda à aquisição de serviços de conferência de impressos
do SNS, por digitalização dos respectivos códigos de
barras, para a Sub-Região de Saúde do Porto.
Nestes termos e em conformidade com o n.o 1 do
artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho,
manda o Governo, pelos Ministros de Estado e das
Finanças e da Saúde, o seguinte:
1.o Fica o conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte autorizado a celebrar contrato de prestação de serviços de conferência
de impressos do SNS — receituário médico e requisições
de meios auxiliares de diagnóstico, através da digitalização dos respectivos códigos de barras, para a Sub-Região de Saúde do Porto, até ao montante de
E 1 707 888, com IVA incluído, dividido em dois anos
e com o seguinte escalonamento provisional:
2005 — E 853 944, com IVA;
2006 — E 853 944, com IVA.
2.o À importância fixada para o ano de 2006 pode
acrescer a do saldo apurado no ano anterior, reconhecendo-se, todavia, que o encargo anual dependerá em
última análise do número de lotes de receitas médicas
e de requisições de meios auxiliares de diagnóstico apresentados pelos respectivos fornecedores para pagamento.
3.o Os encargos decorrentes da presente portaria
serão suportados pela adequada verba inscrita no orçamento da Administração Regional de Saúde do Norte,
Sub-Região de Saúde do Porto, para o ano de 2005
e a inscrever para o ano de 2006.
Em 9 de Agosto de 2005.
O Ministro de Estado e das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos. — O Ministro da Saúde, António Fernando Correia de Campos.

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Decreto Regulamentar n.o 9/2005
de 12 de Setembro

A construção da barragem de Valtorno dará origem
a uma albufeira que terá como finalidade principal o
abastecimento público de água.
Atendendo que esta albufeira servirá para o abastecimento das populações e que inevitavelmente será
alvo de procura para outras utilizações, torna-se imprescindível que os usos secundários sejam objecto de um

