
Análise da Declaração da Retificação nº36-A/2017 de 30 de Outubro publicada no 
Diário da República n.º 209/2017, 2º Suplemento, Série I de 2017-10-30 

1. AS RETIFICAÇÕES 

Na sequência da publicação deste livro, foi solicitado ao autor um exemplar a fim de serem 
considerados os erros nele indicados para efeitos da publicação da retificação do Decreto-Lei 
111-B/2017 de 31 de Agosto, a qual veio a ter lugar a 30 de Outubro. 

As retificações incluídas para além de meras gralhas, podem classificar-se nos grupos seguintes: 

A - Retificações relativas a limites de valor: 
1) Artigo 6º-A: “superior” passa a “igual ou superior”; 
2) Artigo 4º-2 e): “valor superior” passa a “valor igual ou superior”; 
3) Artigo 250º-A: “valor superior” passa a “valor igual ou superior”; 
4) Artigo 250º-B: “valor superior” passa a “valor igual ou superior”; 
5) Artigo 256º-A-3 b): “não seja superior” passa a “seja inferior”. 

B- Retificações relativas a referências conceptuais 

1) Artigo 57º-2 c): “programa preliminar” passa a “estudo prévio”; 
2) Artigo 280º-3: “presente capítulo” passa a “presente título”; 
3) Artigo 348º: “alvará” passa a “número de alvará”. 

C- Retificações relativas a referências de alíneas: 

1) Artigo 20º-1 b): “alíneas b), c) ou d)” passa a “alíneas b) ou c)”. 

2) Artigo 35º-A: “alínea j)” passa a “alínea i)”; 
3) Artigo 81º-1 b): “alínea i” passa a “alínea h”; 
4) Artigo 81º-1: “Anexo XXI” passa a “Anexo II”; 
5) Artigo 146º-2 d): “disposto no nº1” passa a “disposto nos nºs 1 e 2”; 
6) Artigo 250º-A: “alínea b) do nº3” passa a “alínea b) e c) do nº3”; 
7) Artigo 275º-1 b): “alíneas b) e c)” passa a “alínea c)”; 
8) Artigo 313º-2: “alíneas a), b) e c)” passa a “alíneas b) e c)”; 
9) Artigo 313º-4: “alínea b)” passa a “alínea a)”; 

2. ALTERAÇÕES AO TEXTO DO LIVRO 
Atendendo à retificação em análise, alteram-se as seguintes citações incluídas no livro: 

1) Página 48: Artigo 280º-3: “presente capítulo” passa a “presente título”; 
2) Página 52: Artigo 6º-A: “superior” passa a “igual ou superior”; 
3) Página 77 e 162: Artigo 57º-2 c): “programa preliminar” passa a “estudo prévio”. 

3. COMENTÁRIO FINAL 

Não surpreende a dimensão da declaração de retificação publicada muito embora permaneça 
elevado o número de inexatidões ou erros. Surpreende, todavia, que esta declaração introduza 
novos erros tal como é o caso das retificações nº 23 e nº 24 onde se lê “nº1 do Artigo 256º-A” e 
“nº1 do Artigo 256º-A” pois deverá ler-se “nº3 do Artigo 256º-A” e “nº3 do Artigo 256º-A” 
respetivamente. Será publicada nova declaração retificando esta declaração de retificação? 

O AUTOR, LUÍS VALADARES TAVARES, 31 de OUTUBRO, 2017. 


