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 28 de Julho de 2009. — Pelo Director-Geral, Eduardo Dias Sequeira.

202138557 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E DA DEFESA NACIONAL

Portaria n.º 742/2009
O Decreto Regulamentar n.º 52/94, de 3 de Setembro, diploma que 

estabelece as atribuições, competências e organização do Comando 
Logístico e Administrativo da Força Aérea e dos órgãos dele depen-
dentes, com as rectificações introduzidas pela Declaração de Rectifi-
cação n.º 248/94, de 30 de Novembro, prevê na alínea d) do n.º 1 do 
artigo 25.º a existência de um órgão de apoio directo ao comandante 
do Comando Logístico e Administrativo da Força Aérea, com carácter 
permanente, a saber, a Representação da Força Aérea Portuguesa no Air 
Force Logistic Center — USAF, actualmente denominado Air Force 
Material Command.

A esta representação compete manter relações, no âmbito da aquisição 
e reparação de materiais e equipamentos, com a indústria e sectores lo-
gísticos das Forças Armadas dos Estados Unidos da América, de acordo 
com o n.º 5 do artigo 25.º do mencionado diploma.

A Força Aérea necessita de um apoio contínuo para a sustentação das 
diversas frotas, tendo esta representação sido assegurada por militares 
nomeados para o efeito, desde a data em que a mesma foi criada.

Importa pois, regularizar esta situação, definindo -se o efectivo pessoal 
que vai assegurar a representação, o respectivo enquadramento legal e 
financeiro bem como a possibilidade desta representação integrar os 
militares que, com carácter temporário, são nomeados para fazerem o 
acompanhamento de projectos específicos de grande complexidade, tal 

como acontece actualmente com o Multinational Fighter Program, ao 
qual Portugal aderiu formalmente na reunião dos Ministros da Defesa 
da NATO, em 9 de Junho de 2000.

Assim:
Ao abrigo do disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 44.º da Lei 

n.º 29/82, de 11 de Dezembro, que aprova a Lei de Defesa Nacional e 
das Forças Armadas:

Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e das Finanças e pelo 
Ministro da Defesa Nacional, o seguinte:

1.º
Competência e dependência

1 — À Representação da Força Aérea Portuguesa no Air Force Ma-
terial Command — USAF (AFMC) nos Estados Unidos da América, 
adiante designada por Representação da Força Aérea, compete manter re-
lações, no âmbito da aquisição e reparação de materiais e equipamentos, 
com a indústria e sectores logísticos das Forças Armadas daquele país.

2 — A Representação da Força Aérea é um órgão de apoio directo do 
comandante do Comando Logístico e Administrativo da Força Aérea, de 
quem depende directamente, sendo apoiada administrativamente pelo 
Serviço Administrativo deste Comando.

2.º
Composição

A Representação da Força Aérea, com carácter permanente, é com-
posta pelo chefe, com o posto de coronel ou tenente -coronel, pelo ad-
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junto, com o posto de capitão, e por um sargento de qualquer posto, da 
especialidade de secretariado e apoio de serviços.

3.º
Nomeações

1 — Estes militares são nomeados, em comissão normal, mediante 
despacho do membro do Governo responsável pela área da defesa na-
cional, sob proposta do Chefe do Estado -Maior da Força Aérea, o qual 
fixará o respectivo prazo, que não excederá três anos, podendo ser 
excepcionalmente prorrogado por mais um ano.

2 — Para acompanhamento de programas específicos de grande com-
plexidade podem ser nomeados, nos mesmos termos, outros militares dos 
quadros permanentes para integrar temporariamente esta representação, 
devendo o despacho de nomeação identificar o programa que obriga à 
sua nomeação.

3 — Quando circunstâncias especiais o exijam podem ser admitidos, 
em regra, localmente e em regime de prestação de serviços autorizado 
pelo membro do Governo responsável pela área da defesa nacional e 
pelo membro do Governo responsável pela área das finanças, técnicos 
reconhecidamente idóneos ou pessoal administrativo.

4.º
Remuneração

Além das remunerações correspondentes ao respectivo posto e escalão, 
o pessoal militar referido nos n.os 1 e 2 do artigo anterior tem direito aos 
abonos fixados para o pessoal que integra missões de acompanhamento 
e fiscalização, nos termos do despacho conjunto n.º 4182/2008, de 16 
de Janeiro, do MEF e MDN.

5.º
Encargos

Os encargos financeiros com o pessoal que integra a Representação 
da Força Aérea são suportados pelas dotações inscritas no capítulo 05, 
orçamento da força aérea, divisão 05, Lei de Programação Militar.

6.º
Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor na data da sua publicação.
30 de Junho de 2009. — O Ministro de Estado e das Finanças, Fer-

nando Teixeira dos Santos. — O Ministro da Defesa Nacional, Henrique 
Nuno Pires Severiano Teixeira.

202138492 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E DA JUSTIÇA

Portaria n.º 743/2009
Considerando que a Direcção -Geral de Reinserção Social (DGRS) 

pretende promover a abertura do procedimento de concurso limitado por 
prévia qualificação com anúncio no Jornal Oficial da União Europeia 
(JOUE), com vista à aquisição de serviços educativos para o Centro 
Educativo da Madeira;

Considerando que a Direcção -Geral de Reinserção Social tem urgência 
em dar resposta à grave situação de ruptura de vagas nos actuais centros 
educativos, em particular nos regimes fechado e semiaberto, quer para 
jovens rapazes, quer para raparigas, face aos pedidos de internamento 
efectuados pelos tribunais;

Considerando que o Centro Educativo da Madeira pode ter uma ges-
tão partilhada com entidades privadas sem fins lucrativos, numa óptica 
de responsabilidade social partilhada e de melhor gestão do interesse 
público da reinserção de jovens;

Considerando que a aquisição destes serviços educativos é indispen-
sável ao alcance do objectivo de reinserção social e implica processos 
de aquisição cujos prazos e respectivos encargos abrangem os anos de 
2009 e seguintes;

Considerando que se prevê que o início da execução do contrato venha 
a ocorrer ainda durante o ano de 2009;

Considerando que a duração do contrato é de um ano, podendo ser 
prorrogado por mais dois anos e que o valor total da despesa se mantém 
inalterado;

Considerando o disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto -Lei 
n.º 197/99, de 8 de Junho, mantido em vigor pela alínea f) do n.º 1 do 
artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, a abertura do 

procedimento relativo a despesas que dêem lugar a encargo orçamental 
em mais de um ano económico não pode ser efectivada sem prévia 
autorização conferida em portaria conjunta dos Ministros das Finanças 
e da tutela técnica:

Assim:
Manda o Governo, pelos Ministros de Estado e das Finanças e da 

Justiça, o seguinte:
1 — Autorizar a Direcção -Geral de Reinserção Social (DGRS) a 

desenvolver os procedimentos adequados à celebração do contrato de 
aquisição de serviços educativos no Centro Educativo da Madeira.

2 — Os encargos resultantes do contrato não poderão exceder, em 
cada ano económico, os seguintes montantes:

2009 — 0,25 milhões de euros;
2010 — 1,2 milhões de euros;
2011 — 1,2 milhões de euros;
2012 — 0,7 milhões de euros.

3 — Aos referidos montantes acrescerá IVA à taxa legal que vigorar.
4 — Os encargos financeiros emergentes da execução da presente por-

taria serão satisfeitos por verbas adequadamente inscritas no orçamento 
da Direcção -Geral de Reinserção Social referente aos anos indicados.

5 — A orçamentação das despesas em cada ano será precedida pela 
apresentação de programas anuais de execução, elaborados de acordo 
com as normas definidas pelo Ministério das Finanças e da Adminis-
tração Pública.

23 de Julho de 2009. — O Ministro de Estado e das Finanças, Fer-
nando Teixeira dos Santos. — Pelo Ministro da Justiça, José Manuel 
Vieira Conde Rodrigues, Secretário de Estado Adjunto e da Justiça.

202132473 

 Portaria n.º 744/2009
Considerando que a Direcção -Geral de Reinserção Social (DGRS) 

pretende promover a abertura do procedimento de concurso limitado por 
prévia qualificação com anúncio no Jornal Oficial da União Europeia 
(JOUE), com vista à aquisição de serviços educativos para o Centro 
Educativo de Santa Clara, em Vila do Conde;

Considerando que a Direcção -Geral de Reinserção Social tem urgência 
em dar resposta à grave situação de ruptura de vagas nos actuais centros 
educativos, em particular nos regimes fechado e semiaberto, quer para 
jovens rapazes, quer para raparigas, face aos pedidos de internamento 
efectuados pelos tribunais;

Considerando que o Centro Educativo de Santa Clara pode ter uma 
gestão partilhada com entidades privadas sem fins lucrativos, numa 
óptica de responsabilidade social partilhada e de melhor gestão do 
interesse público da reinserção de jovens;

Considerando que a aquisição destes serviços educativos é indispen-
sável ao alcance do objectivo de reinserção social e implica processos 
de aquisição cujos prazos e respectivos encargos abrangem os anos de 
2009 e seguintes;

Considerando que se prevê que o início da execução do contrato venha 
a ocorrer ainda durante o ano de 2009;

Considerando que a duração do contrato é de um ano, podendo ser 
prorrogado por mais dois anos e que o valor total da despesa se mantém 
inalterado;

Considerando o disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto -Lei 
n.º 197/99, de 8 de Junho, mantido em vigor pela alínea f) do n.º 1 do 
artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, a abertura do 
procedimento relativo a despesas que dêem lugar a encargo orçamental 
em mais de um ano económico não pode ser efectivada sem prévia 
autorização conferida em portaria conjunta dos Ministros das Finanças 
e da tutela técnica.

Assim:
Manda o Governo, pelos Ministros de Estado e das Finanças e da 

Justiça, o seguinte:
1 — Autorizar a Direcção -Geral de Reinserção Social (DGRS) a 

desenvolver os procedimentos adequados à celebração do contrato de 
aquisição de serviços educativos no Centro Educativo de Santa Clara.

2 — Os encargos resultantes do contrato não poderão exceder, em 
cada ano económico, os seguintes montantes:

2009 — 0,5 milhões de euros;
2010 — 2,4 milhões de euros;
2011 — 2,4 milhões de euros;
2012 — 1,4 milhões de euros.

3 — Aos referidos montantes acrescerá o IVA à taxa legal que vigorar.
4 — Os encargos financeiros emergentes da execução da presente por-

taria serão satisfeitos por verbas adequadamente inscritas no orçamento 
da Direcção -Geral de Reinserção Social referente aos anos indicados.




