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bleia da República n.º 86/2011, de 11 de abril, e do n.º 8 do artigo
5.º do Decreto-Lei n.º 37/2007, de 19 de fevereiro, alterado pela Lei
n.º 3-B/2010, de 28 de abril, e pelo Decreto-Lei n.º 117-A/2012, de
14 de junho, quando o procedimento de despesa der lugar a encargo
orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da
sua realização e o referido encargo exceda o limite de 100 000,00€ em
cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contratação, como é
o caso da aquisição de serviços de limpeza pela SGPCM, é necessário
obter autorização prévia conferida em portaria conjunta do Ministro das
Finanças e do respetivo membro do Governo.
Assim:
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de junho, repristinado pela Resolução da Assembleia
da República n.º 86/2011, de 11 de abril, na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º
da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei
n.º 22/2015, de 17 de março, e no 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, manda o Governo, pela Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa e pelo Secretário de Estado do Orçamento, ao abrigo de competência delegada pelo Despacho
n.º 3485/2016, do Ministro das Finanças, publicado no Diário da República, 2.ª série de 9 de março de 2016, o seguinte:
Artigo 1.º
Ficam autorizadas as entidades constantes do anexo à presente portaria a assumir os encargos orçamentais decorrentes da contratação em
causa, os quais não poderão exceder o montante de 1.335.841,11€ (um
milhão trezentos e trinta e cinco mil oitocentos e quarenta e um euros e
onze cêntimos), ao qual acresce o imposto sobre o valor acrescentado
(IVA) à taxa legal aplicável.

Artigo 2.º
O encargo orçamental resultante da execução da presente portaria não
poderá, em cada ano económico, exceder as seguintes importâncias:
2016 — 400 922,49€ (quatrocentos mil novecentos e vinte e dois
euros e quarenta e nove cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa legal
em vigor;
2017 — 466 305,06€ (quatrocentos e sessenta e seis mil trezentos
e cinco euros e seis cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa legal em
vigor;
2018 — 468 613,56€ (quatrocentos e sessenta e oito mil seiscentos
e treze euros e cinquenta e seis cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa
legal em vigor.
Artigo 3.º
Os montantes fixados para os anos económicos de 2017 e 2018 podem
ser acrescidos do saldo que se apurar no ano anterior.
Artigo 4.º
Os encargos financeiros resultantes da execução da presente portaria
serão satisfeitos por conta das verbas a inscrever nos orçamentos dos
respetivos organismos referentes aos anos indicados.
Artigo 5.º
A presente portaria produz efeitos a partir da data da sua assinatura.
15 de junho de 2016. — A Ministra da Presidência e da Modernização
Administrativa, Maria Manuel de Lemos Leitão Marques. — O Secretário de Estado do Orçamento, João Rodrigo Reis Carvalho Leão.

ANEXO
Repartição de encargos por entidade pública adquirente
Unid.: EUR.
Valor anual (sem IVA)
Entidades públicas adquirentes

Valor total (sem IVA)
2016

2017

2018

Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros . . . .
Instituto Nacional de Estatística, I. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

215 337,14
185 585,35

247 087,80
219 217,26

248 720,54
219 893,02

711 145,48
624 695,63

Totais gerais . . . . . . . . . . . . . .

400.922,49

466.305,06

468.613,56

1.335.841,11
209730103

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO
DE MINISTROS E JUSTIÇA
Gabinetes do Primeiro-Ministro
e da Ministra da Justiça
Despacho n.º 9226/2016
Nos termos do n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 333/99, de 20
de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 86/2009, de 3 de abril, e sob
proposta da Procuradora-Geral da República, é renovada a comissão de
serviço do Secretário da Procuradoria-Geral da República, o licenciado
Carlos Adérito da Silva Teixeira, Procurador da República.
O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de março de 2016.
17 de junho de 2016. — O Primeiro-Ministro, António Luís Santos
da Costa. — 8 de março de 2016. — A Ministra da Justiça, Francisca
Eugénia da Silva Dias Van Dunem.
209730217

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria-Geral
Aviso (extrato) n.º 9008/2016
1 — Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, n.º 1
alínea d) do artigo 31.º e n.º 1 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,

de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, notificam-se os candidatos admitidos ao procedimento
concursal comum de recrutamento de um posto de trabalho da carreira e
categoria de técnico superior, para o desempenho de funções na Divisão
de Arquivo e Biblioteca do Instituto Diplomático do Ministério dos
Negócios Estrangeiros, aberto pelo Aviso n.º 4377/2016, publicado no
Diário da República n.º 63, 2.ª série, de 31 de março, que se encontram
afixados no “local de estilo do MNE”, Palácio das Necessidades, Largo
do Rilvas, em Lisboa, e igualmente disponíveis na página eletrónica
do Ministério http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-sabermais/sobre-o-ministerio/avisos-sobre-procedimentos-concursais/
avisos-sobreprocedimentos-concursais. aspx os resultados obtidos no 1.º
método de seleção, para querendo, os candidatos a excluir, se pronunciarem em sede de audiência dos interessados, nos termos do Código
do Procedimento Administrativo, no prazo de 10 dias úteis, a contar da
data de publicação do presente Aviso.
Para o efeito, deverá ser utilizado o formulário tipo, publicado pelo
Despacho (extrato) n.º 11321/2009, DR n.º 89, 2.ª série, de 8 de maio de
2009 e disponibilizado no sítio do Ministério dos Negócios Estrangeiros,
em http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/
sobre-oministerio/avisos-sobre-procedimentos-concursais/avisos-sobre-procedimentosconcursais. aspx
2 — O processo instrutório relativo ao procedimento concursal está
disponível para consulta dos interessados nas instalações da Divisão de
Arquivo e Biblioteca, Palácio das Necessidades, Largo das Necessidades,
em Lisboa, das 9.30 às 12.30 e das 14 h às 17 h.
3 — Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo
33.º, n.º 4 do artigo 13.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, convocam-se os candidatos aprovados
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no 1.º método de seleção do presente procedimento concursal, para a
realização do método de seleção Entrevista Profissional de Seleção,
que ocorrerá nas instalações do Instituto Diplomático do Ministério dos
Negócios Estrangeiros, Palácio das Necessidades, Largo das Necessidades, em Lisboa, no dia 10 de agosto de 2016, a partir das 10:30 horas e
cuja lista se encontra afixada no “local de estilo do MNE”, Palácio das
Necessidades, Largo do Rilvas, em Lisboa, encontrando-se igualmente
disponível na página eletrónica do Ministério http://www.portugal.gov.
pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-oministerio/avisos-sobre-procedimentos-concursais/avisos-sobre-procedimentosconcursais.aspx
11 de julho de 2016. — A Diretora Adjunta do Departamento Geral
de Administração, Maria da Luz Andrade.
209730744

Despacho n.º 9230/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 23.º do Estatuto do
Pessoal Dirigente, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua
versão atual, e considerando a relevância do relatório de demonstração
das atividades prosseguidas e dos resultados obtidos torna-se público
que, foi renovada a comissão de serviço da Licenciada Márcia Maria
Pereira Pinheiro, no cargo de direção intermédia de 2.º grau, de Chefe
de Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial, por um período de três
anos, com efeitos a 15 de julho de 2016.
8 de julho de 2016. — A Presidente do Conselho Diretivo,
Prof.ª Doutora Ana Paula Laborinho.
209728744

Despacho n.º 9227/2016

Despacho n.º 9231/2016

Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, torna-se público que, na sequência
do despacho de 25 de maio de 2016 de S. Exa. a Secretária-Geral do
Ministério dos Negócios Estrangeiros, que autorizou a consolidação
definitiva da mobilidade na carreira e na categoria de técnico superior,
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Teresa Margarida Gonçalves Pedro Pires, com efeitos
a 01 de julho de 2016, mantendo-se na 5.ª posição remuneratória da
carreira unicategorial de técnico superior e no nível remuneratório 27,
da tabela remuneratória única aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008,
de 31 de dezembro.

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 23.º do Estatuto do
Pessoal Dirigente, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua
versão atual, e considerando a relevância do relatório de demonstração
das atividades prosseguidas e dos resultados obtidos torna-se público
que, foi renovada a comissão de serviço da Licenciada Madalena Anacleto Arroja, no cargo de direção intermédia de 1.º grau, de Diretora de
Serviços de Língua e Cultura, por um período de três anos, com efeitos
a 31 de julho de 2016.
11 de julho de 2016. — A Presidente do Conselho Diretivo,
Prof.ª Doutora Ana Paula Laborinho.
209728622

12 de julho de 2016. — A Diretora-Adjunta do Departamento Geral
de Administração, Maria da Luz Andrade.
209730769

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E DEFESA NACIONAL

Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.

Gabinetes dos Ministros dos Negócios
Estrangeiros e da Defesa Nacional

Aviso n.º 9009/2016

Portaria n.º 221/2016

Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 06 de abril, faz -se público que, após homologação por despacho da
Presidente do Conselho Diretivo, de 7 de junho de 2016, a lista unitária
de ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal comum
para constituição de vínculo de emprego público na modalidade de
contrato em funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o
preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de técnico
superior do mapa de pessoal do Camões — Instituto da Cooperação e
da Língua, aberto pelo aviso n.º 462/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 11, de 18 de janeiro de 2016, se encontra afixada nas
instalações do Camões, I. P., em Lisboa, e disponibilizada na sua página
eletrónica em www.instituto-camoes.pt.

Através da Portaria n.º 830/2015, de 23 de outubro, publicada no
Diário da República, 2.ª série, n.º 217, de 5 de novembro de 2015, foi
nomeado, com efeitos a partir de 30 de novembro de 2015, o 25383
CMG Vítor Manuel Mendes Saraiva para o cargo de “Adido de Defesa”
junto da Embaixada de Portugal em Pequim, República Popular da
China. Porém, o oficial só assumiu funções no dia 2 de maio de 2016,
tendo aguardado em território nacional a acreditação pelas autoridades
da República Popular da China.
Assim, manda o Governo, pelos Ministros dos Negócios Estrangeiros
e da Defesa Nacional, por proposta do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, nos termos dos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 8.º, 9.º e n.º 1
do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 56/81, de 31 de março, na sua redação
atual, alterar a data da produção de efeitos da nomeação do 25383 CMG
Vítor Manuel Mendes Saraiva efetuada através da Portaria n.º 830/2015,
de 23 de outubro, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 217, de
5 de novembro de 2015, determinando que a referida nomeação produz
efeitos a partir de 2 de maio de 2016.

23 de junho de 2016. — A Presidente do Conselho Diretivo,
Prof.ª Doutora Ana Paula Laborinho.
209730411
Despacho n.º 9228/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 23.º do Estatuto do
Pessoal Dirigente, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua
versão atual, e considerando a relevância do relatório de demonstração
das atividades prosseguidas e dos resultados obtidos torna-se público que,
foi renovada a comissão de serviço da Licenciada Carla Maria Antunes
da Graça Silva, no cargo de direção intermédia de 2.º grau, de Chefe de
Divisão de Planeamento e Recursos Humanos, por um período de três
anos, com efeitos a 1 de maio de 2016.
8 de julho de 2016. — A Presidente do Conselho Diretivo,
Prof.ª Doutora Ana Paula Laborinho.
209728655

7 de junho de 2016. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto
Ernesto Santos Silva. — O Ministro da Defesa Nacional, José Alberto
de Azeredo Ferreira Lopes.
209728525

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E EDUCAÇÃO
Gabinetes do Secretário de Estado
das Comunidades Portuguesas
e da Secretária de Estado Adjunta e da Educação

Despacho n.º 9229/2016

Despacho n.º 9232/2016

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 23.º do Estatuto do Pessoal Dirigente, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua versão
atual, e considerando a relevância do relatório de demonstração das atividades
prosseguidas e dos resultados obtidos torna-se público que, foi renovada a
comissão de serviço do Licenciado Bruno António Ribeiro Barata, no cargo
de direção intermédia de 1.º grau, de Diretor de Serviços de Planeamento
e Gestão, por um período de três anos, com efeitos a 1 de julho de 2016.

O artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 165/2006, de 11 de agosto, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 234/2012 de 30 de outubro, que define
o regime jurídico do ensino português no estrangeiro, prevê a aprovação
da rede de cursos do ensino português no estrangeiro referidos no n.º 1 do
artigo 5.º, por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis
pelas áreas dos negócios estrangeiros e da educação, mediante proposta
do Camões, I. P. e ouvidas as estruturas de coordenação.
Por outro lado, o despacho supramencionado deve ainda definir os
termos em que se verifica a redução da componente letiva do horário
de trabalho a que têm direito os docentes de apoio pedagógico desig-

8 de julho de 2016. — A Presidente do Conselho Diretivo,
Prof.ª Doutora Ana Paula Laborinho.
209728703

