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1149 -009 Lisboa, ou entregue pessoalmente na mesma morada, devendo, 
em ambos os casos, os recursos dar entrada no Serviço até ao último 
dia do prazo acima referido.

24 de novembro de 2017. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
310960664 

 Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública

Aviso (extrato) n.º 14872/2017
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro e alterada pela Lei n.º 68/2015, de 29 de agosto e pela Lei 
n.º 128/2015, de 3 de setembro, torna -se público que a CReSAP, entidade 
responsável pelo procedimento, vai proceder à abertura, pelo prazo de 
dez dias úteis a contar da presente publicação, do procedimento con-
cursal n.º 752_CReSAP_06_02/17 de recrutamento e seleção do cargo 
de Diretor -Geral da Direção -Geral do Consumidor.

A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido, 
da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na 
Bolsa de Emprego Público (BEP). O aviso integral deste procedimento 
estará disponível no sítio eletrónico da CReSAP, em https://concursos.
cresap.pt/www.cresap. pt.

17 -11 -2017. — A Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública, Maria Júlia Ladeira.

310940973 

 FINANÇAS E DEFESA NACIONAL

Gabinetes do Ministro da Defesa Nacional 
e do Secretário de Estado do Orçamento

Portaria n.º 464/2017
O Estado -Maior -General das Forças Armadas (EMGFA), no âmbito 

das suas atribuições e competências necessita de proceder à abertura de 
um procedimento pré -contratual para a contratação do fornecimento de 
alimentação confecionada para o Instituto Universitário Militar.

Estimam -se que os encargos orçamentais decorrentes da execução do 
referido contrato sejam de € 835.000,00 (Oitocentos e trinta e cinco mil 
euros), valor com IVA incluído à taxa legal em vigor.

Considerando que o contrato dá lugar a um encargo orçamental em 
ano distinto ao da sua adjudicação e da consequente assunção do com-
promisso, a abertura do procedimento carece de prévia autorização 
conferida em portaria conjunta das Finanças e da Tutela, nos termos do 
n.º 1 do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho [em vigor 
por força da alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro], do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 
alterada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, e do n.º 1 do artigo 11.º 
do Decreto -Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, alterado e republicado 
pelo Decreto -Lei n.º 99/2015, de 2 de junho.

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro da Defesa Nacional e pelo Secretário 

de Estado do Orçamento, o seguinte:
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto -Lei 

n.º 197/99, de 8 de junho, da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 
n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de 
março, e dos n.ºs 1 e 3 do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 127/2012, de 
21 de junho, alterado pelo Decreto -Lei n.º 99/2015, de 2 de junho, fica 
o Estado -Maior -General das Forças Armadas (EMGFA) autorizado a 
proceder à abertura de um procedimento pré -contratual, até ao montante 
de € 835.000,00 (oitocentos e trinta e cinco mil euros), valor com IVA 
incluído à taxa legal em vigor.

2 — Os encargos financeiros resultantes da execução da presente 
portaria são satisfeitos por conta das verbas a inscrever no orçamento do 
Estado -Maior -General das Forças Armadas, referentes ao ano de 2018.

3 — A presente portaria entra vigor no 1.º dia útil seguinte ao da sua 
publicação.

21 de outubro de 2017. — O Ministro da Defesa Nacional, José 
Alberto de Azeredo Ferreira Lopes. — O Secretário de Estado do Or-
çamento, João Rodrigo Reis Carvalho Leão.

310946149 

 Portaria n.º 465/2017
O Estado -Maior -General das Forças Armadas (EMGFA), no âmbito 

das suas atribuições e competências operacionais necessita de proceder à 
abertura de um procedimento pré -contratual para a contratualização dos 

seguros de vida para os militares que constituem as diferentes Forças 
Nacionais Destacadas nos diferentes Teatros de Operações.

Estimam -se que os encargos orçamentais decorrentes da execução do 
referido contrato sejam de € 198.000,00€ (cento e noventa e oito mil 
euros), valor isento de IVA.

Considerando que o contrato dá lugar a um encargo orçamental em 
ano distinto ao da sua adjudicação e da consequente assunção do com-
promisso, a abertura do procedimento carece de prévia autorização 
conferida em portaria conjunta das Finanças e da Tutela, nos termos do 
n.º 1 do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho [em vigor 
por força da alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro], do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 
alterada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, e do n.º 1 do artigo 11.º 
do Decreto -Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, alterado e republicado 
pelo Decreto -Lei n.º 99/2015, de 2 de junho.

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro da Defesa Nacional e pelo Secretário 

de Estado do Orçamento, o seguinte:
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto -Lei 

n.º 197/99, de 8 de junho, da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 
n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de 
março, e do n.º 1 e 3 do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 127/2012, de 21 de 
junho, alterado pelo Decreto -Lei n.º 99/2015, de 2 de junho, fica o Estado-
-Maior -General das Forças Armadas (EMGFA) autorizado a proceder 
à abertura de um procedimento pré -contratual, para a contratação dos 
seguros de vida para os militares que constituem as diferentes Forças 
Nacionais Destacadas, até ao montante de 198.000,00€ (cento e noventa 
e oito mil euros), valor isento de IVA.

2 — Os encargos financeiros resultantes da execução da presente 
portaria são satisfeitos por conta das verbas a inscrever no orçamento 
do Estado -Maior -General das Forças Armadas, referentes ao ano de 
2018.

3 — A presente portaria entra vigor no 1.º dia útil seguinte ao da sua 
publicação.

21 de outubro de 2017. — O Ministro da Defesa Nacional, José 
Alberto de Azeredo Ferreira Lopes. — O Secretário de Estado do Or-
çamento, João Rodrigo Reis Carvalho Leão.

310946173 

 FINANÇAS E MAR

Gabinetes do Ministro das Finanças 
e da Ministra do Mar

Despacho n.º 10807/2017
O Decreto -Lei n.º 16/2016, de 9 de março, que cria o Fundo Azul, 

determina que são receitas do Fundo Azul percentagem dos dividendos de 
cada administração portuária a fixar por despacho conjunto dos membros 
do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e do mar. Importa, 
desta forma, proceder à fixação da percentagem destes dividendos que 
são consideradas receitas do Fundo Azul.

Assim, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 8.º do 
Decreto -Lei n.º 16/2016, de 9 de março, determina -se o seguinte:

1 — É fixada em 5 % a percentagem dos dividendos de cada adminis-
tração portuária que será alocada como receita do Fundo Azul.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua as-
sinatura.

6 de outubro de 2017. — O Ministro das Finanças, Mário José Gomes 
de Freitas Centeno. — 14 de novembro de 2017. — A Ministra do Mar, 
Ana Paula Mendes Vitorino.

310942309 

 Despacho n.º 10808/2017
O Decreto -Lei n.º 16/2016, de 9 de março, que cria o Fundo Azul, 

determina que são receitas do Fundo Azul as receitas destinadas aos 
cofres do Estado e de taxas cobradas por serviços prestados pela Direção-
-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, em 
percentagem a fixar por despacho conjunto dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas das finanças e do mar.

Importa, assim, proceder à fixação da percentagem destas receitas 
que são consideradas receitas do Fundo Azul.

Assim, ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 8.º do 
Decreto -Lei n.º 16/2016, de 9 de março, determina -se o seguinte:

1 — É fixada em 0,75 % a percentagem das receitas destinadas aos 
cofres do Estado e de taxas cobradas por serviços prestados pela Direção-


