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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Conselho de Ministros

Resolução n.o 55/2000 (2.a série). — No contexto do regime
contratual do investimento estrangeiro, o Estado Português concedeu
à empresa Opel Portugal — Comércio e Indústria de Veículos, S. A.,
através da resolução do Conselho de Ministros n.o 12/96 (2.a série),
de 8 de Fevereiro, um conjunto de benefícios fiscais preconizados
no artigo 49.o-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 215/89, de 1 de Julho, na redacção que lhe foi dada
pelo Decreto-Lei n.o 95/90, de 20 de Março, e pelas Leis n.os 75/93,
de 20 de Dezembro, e 92-A/95, de 28 de Dezembro, condicionados
à realização dos objectivos do projecto de investimento e cujo prazo
de concessão estava previsto para 31 de Dezembro de 2001, termo
do contrato outorgado.

Face à evolução positiva do investimento, o promotor do projecto
manifestou unilateralmente a vontade de antecipação por um ano
do termo de vigência do contrato, posição que mereceu parecer posi-
tivo do ICEP — Investimentos, Comércio e Turismo de Portugal, na
qualidade de representante do Estado Português.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.o da Constituição, o Conselho

de Ministros resolveu:
1 — Aprovar a antecipação, por um ano, do termo do contrato

da Opel Portugal actualmente em vigor, concretamente de 31 de
Dezembro de 2001 para 31 de Dezembro de 2000.

2 — A alteração temporal preconizada na presente resolução pres-
supõe a realização dos objectivos e metas fixados no contrato de
investimento e seus anexos, cujas minutas foram aprovadas pela reso-
lução do Conselho de Ministros n.o 12/96 (2.a série), de 8 de Fevereiro,
bem como os previstos nos respectivos aditamentos aprovados em
1998.

20 de Abril de 2000. — O Primeiro-Ministro, António Manuel de
Oliveira Guterres.

Resolução n.o 56/2000 (2.a série). — Pela Resolução do Con-
selho de Ministros n.o 14/98, de 30 de Janeiro, foi aprovado o programa
que disciplina o procedimento relativo à aquisição de submarinos
destinados à Marinha Portuguesa, de acordo com a Lei n.o 67/93,
de 31 de Agosto, e com a Lei n.o 17/97, de 7 de Junho.

Posteriormente, a Resolução do Conselho de Ministros n.o 100/99,
de 1 de Setembro, veio alterar o referido programa tendo em conta
a alteração introduzida pela Lei Orgânica n.o 2/99, de 3 de Agosto,
à Lei n.o 46/98, de 7 de Agosto (lei quadro das leis de programação
militar), alteração que veio permitir recorrer à locação, em qualquer
das suas formas contratuais, como instrumento de realização dos actos
de investimento público no âmbito da programação militar.

Concretamente, o programa do procedimento relativo à aquisição
de submarinos passou a prever a intervenção de uma entidade adqui-
rente destes navios que posteriormente cederá o seu gozo ao Estado
Português mediante a celebração de um contrato de utilização.

Nos termos do n.o 1 do artigo 49.o do aludido programa, na redacção
introduzida pela Resolução n.o 100/99, de 1 de Setembro, é da com-
petência do Conselho de Ministros, mediante proposta do Ministro
da Defesa Nacional, proceder à escolha, por ajuste directo, da entidade
adquirente dos submarinos destinados à Marinha Portuguesa.

Em 21 de Outubro de 1999, foi constituída, por escritura pública,
uma sociedade anónima com a firma SUBLOC — Locação de Sub-
marinos, S. A., tendo por objecto o comércio e locação de bens navais
militares, nomeadamente submarinos.

Tal sociedade encontra-se devidamente matriculada na Conserva-
tória do Registo Comercial de Lisboa (matrícula n.o 09884/991209)
e foi autorizada, por despacho do Ministro da Defesa Nacional de
7 de Fevereiro de 2000 (despacho n.o 4084/2000, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 43, de 21 de Fevereiro de 2000, a exercer
a actividade de comércio de armamento, reunindo assim os requisitos
exigidos pelo Decreto-Lei n.o 397/98, de 17 de Dezembro, na redacção
que lhe foi dada pela Lei n.o 153/99, de 14 de Setembro.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.o da Constituição, o Conselho

de Ministros resolveu:
1 — Designar, nos termos e para os efeitos previstos no programa

que disciplina o processo relativo à aquisição de submarinos destinados
à Marinha Portuguesa, programa aprovado pela Resolução do Con-
selho de Ministros n.o 14/98, de 30 de Janeiro, e alterado pela Reso-
lução do Conselho de Ministros n.o 100/99, de 1 de Setembro, a socie-
dade anónima SUBLOC — Locação de Submarinos, S. A., a entidade
adquirente de tais submarinos.

2 — Determinar que a presente resolução entre em vigor no dia
imediato ao da sua publicação.

20 de Abril de 2000. — O Primeiro-Ministro, António Manuel de
Oliveira Guterres.

Resolução n.o 57/2000 (2.a série). — Em 1985 foi criado o Grupo
de trabalho da SIDA, que entretanto evoluiu, tanto em termos de
estrutura como de missões, passando a designar-se Comissão Nacional
de Luta contra a SIDA.

A Comissão conheceu várias composições, tendo passado também
a possuir uma vertente descentralizada.

A constante evolução na investigação científica relativa a esta pato-
logia, bem como os novos meios de informação e luta contra a pro-
liferação da infecção, levam à necessidade de proceder a uma rees-
truturação profunda da entidade nacional e governamental a quem
compete esta função, com enfoque particular em três vertentes:

Redefinição das missões da actual Comissão;
Reestruturação da respectiva orgânica, incluindo a reorientação

da gestão descentralizada;
Optimização da afectação dos recursos existentes nesta área.

É entretanto indispensável manter um funcionamento regular da
actual Comissão, afigurando-se como mais adequado para a pros-
secução dos objectivos definidos a designação de um encarregado
de missão, nos termos do artigo 37.o da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.o da Constituição, o Conselho

de Ministros resolve:
1 — Nomear coordenador da Comissão Nacional de Luta contra

a SIDA o Prof. Doutor Fernando Aires Alves Nunes Ventura, com
o estatuto de encarregado de missão, equiparado a director-geral para
todos os efeitos legais, e a duração de três anos.

2 — O nomeado fica incumbido, para além do desempenho das
tarefas inerentes à coordenação da Comissão Nacional de Luta contra
a SIDA, de apresentar uma estratégia de reestruturação orgânica e
funcional da actual Comissão que permita uma racionalização e opti-
mização dos meios afectos a este fim, no sentido de melhorar a pre-
venção e a qualidade de vida dos doentes.

3 — A reestruturação orgânica e funcional será concretizada
mediante despacho da Ministra da Saúde.

4 — O nomeado pode criar uma estrutura de apoio à missão, uti-
lizando para tal os instrumentos previstos na lei, designadamente a
requisição de funcionários públicos ou a celebração de contratos a
termo certo, bem como a celebração de contratos de prestação de
serviços.

5 — As despesas decorrentes da presente resolução são suportadas
pelas dotações orçamentais actualmente afectas à Comissão Nacional
de Luta contra a SIDA.

6 — A presente resolução produz efeitos a partir de 3 de Maio
de 2000.

27 de Abril de 2000. — O Primeiro-Ministro, António Manuel de
Oliveira Guterres.

Secretaria-Geral

Rectificação n.o 1364/2000. — Para os devidos efeitos se declara
que a declaração publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 92,
de 18 de Abril de 2000, e cujo original se encontra arquivado nesta
Secretaria-Geral, saíu com a seguinte inexactidão que assim se rec-
tifica. Assim, onde se lê «Banda Musical Alterense, com sede em
Alter do Chão» deve ler-se «Banda Municipal Alterense, com sede
em Alter do Chão».

20 de Abril de 2000. — O Secretário-Geral, Alexandre Figueiredo.

Serviços Sociais

Despacho n.o 9696/2000 (2.a série). — Por despacho de 18 de
Abril de 2000 do presidente do conselho de direcção dos Serviços
Sociais da Presidência do Conselho de Ministros.

Diamantina da Conceição Duarte Santos, assistente administrativa
principal, de nomeação definitiva, do quadro de pessoal dos Serviços
Sociais da Presidência do Conselho de Ministros — nomeada, em
comissão de serviço, precedendo concurso, tesoureira do mesmo
quadro de pessoal, considerando-se exonerada do lugar anterior


