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constatou-se a necessidade de se proceder à atualização
do processo de licenciamento Microsoft dos serviços e
organismos do MAI.
A estratégia ora adotada permite atingir um preço base
inferior a 10 milhões de euros, sem IVA, para o triénio de
2012-2014.
Considerando o acima exposto, devem promover-se as
aquisições necessárias e inerentes ao processo de licenciamento Microsoft dos serviços e organismos do MAI pelo
período de três anos, através do Acordo Quadro de Licenciamento de Software em vigor na Agência Nacional de
Compras Públicas, E. P. E., com preço base de € 9 301 383
(nove milhões, trezentos e um mil e trezentos e oitenta e
três euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Assim:
Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 17.º e do n.º 1
do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e
da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho
de Ministros resolve:
1 — Autorizar a realização da despesa inerente à aquisição de licenciamento Microsoft para os organismos do
Ministério da Administração Interna (MAI) no valor total
de € 9 301 383, ao qual acresce o montante correspondente
ao IVA à taxa legal em vigor.
2 — Determinar que os encargos resultantes da aquisição referida no número anterior não podem exceder, em
cada ano económico, os seguintes montantes, aos quais
acresce IVA à taxa legal em vigor:
Ano Económico de 2012 — € 3 758 021;
Ano Económico de 2013 — € 2 771 681;
Ano Económico de 2014 — € 2 771 681.
3 — Estabelecer que o montante fixado para cada ano
económico pode ser acrescido do saldo apurado no ano
que antecede.
4 — Determinar que os encargos emergentes da presente
resolução são satisfeitos por verbas adequadas inscritas ou
a inscrever no orçamento da Direção-Geral de Infraestruturas e Equipamentos.
5 — Determinar, ao abrigo do disposto do n.º 1 do
artigo 259.º do Código dos Contratos Públicos (CCP),
o recurso aos procedimentos pré-contratuais adequados
para aquisição dos bens e serviços de Licenciamento de
Software referidos no número um, através do Acordo Quadro da Agência Nacional de Compras Públicas, E. P. E.
6 — Delegar, ao abrigo do n.º 1 do artigo 109.º do CCP,
no Ministro da Administração Interna, com a faculdade
de subdelegação, a competência para a prática de todos
os atos a realizar no âmbito dos procedimentos referidos
no número anterior, designadamente a competência para
aprovar as peças do procedimento, designar o júri do procedimento, proferir o correspondente ato de adjudicação,
aprovar a minuta do contrato a celebrar e representar a
entidade adjudicante na respetiva assinatura.
7 — Determinar que no prazo de um ano o MAI, em
articulação, com o Grupo de Projeto para as Tecnologias
de Informação e Comunicação, criado pela Resolução
do Conselho de Ministros n.º 46/2011, de 14 de novembro, estudará metodologias tendentes à implementação
de software aberto ou outras opções de licenciamento.
8 — Determinar que a presente resolução reporta os
seus efeitos a 30 de janeiro de 2012.
Presidência do Conselho de Ministros, 2 de fevereiro de
2012. — O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
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Através da Portaria n.º 740/75, de 13 de dezembro, e ao
abrigo dos artigos 1.º e 8.º do Decreto-Lei n.º 406-A/75, de
19 de novembro, foi expropriado a Ermelinda Neves Bernardino Santos Jorge, o prédio rústico denominado «Herdade dos Machados», com a área total de 6.101,0825 ha,
sito na freguesia de Santo Agostinho, concelho de Moura.
Na sequência do pedido de reversão apresentado pelos
herdeiros legítimos, do sujeito passivo da expropriação,
Nuno Tristão Neves e Arnalda Neves Tavares da Costa,
ao abrigo do n.º 2 do artigo 44.º da Lei n.º 86/95, de 1 de
setembro, foi aberto e instruído o respetivo processo administrativo, no decurso do qual se fez prova que o lote 6-OL,
com a área de 11,6081 ha, integrado na reserva de exploração da Casa Agrícola Santos Jorge, S. A., foi objeto de
restabelecimento do arrendamento entre esta sociedade e
o Estado.
Considerando que a sociedade suprarreferida declara
que não pretende exercer o direito que lhe é conferido pelo
Decreto-Lei n.º 349/91, de 19 de setembro, e se prova que
se encontram assegurados os seus direitos enquanto arrendatária, através da celebração de contrato de arrendamento
com os requerentes, encontrando-se, assim, reunidos os
requisitos legais para a reversão, ao abrigo do n.º 2 do
artigo 44.º da Lei n.º 86/95, de 1 de setembro;
Nestes termos, e em conformidade com o disposto no
n.º 2 do artigo 44.º, da Lei n.º 86/95, de 1 de setembro,
manda o Governo, pelo Primeiro-Ministro e pela Ministra
da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento
do Território, o seguinte:
1.º Reverter a favor de Nuno Tristão Neves e Arnalda
Neves Tavares da Costa, na qualidade de herdeiros legítimos, a área de 11,6081 ha, correspondente ao lote n.º 6-OL,
que faz parte integrante do prédio rústico denominado
«Herdade dos Machados», inscrito na matriz predial rústica
sob o artigo 1, secção I até I 8, da freguesia de Santo Agostinho, concelho de Moura, com a consequente derrogação
da Portaria n.º 740/75, de 13 de dezembro, na parte em que
expropria a referida área.
2.º A presente portaria produz efeitos a partir da data
da sua assinatura.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, em 31 de
janeiro de 2012. — A Ministra da Agricultura, do Mar,
do Ambiente e do Ordenamento do Território, Maria de
Assunção Oliveira Cristas Machado da Graça, em 27 de
janeiro de 2012.
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O Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores foi criado pela Portaria n.º 1340/2008, de 26 de novembro, a qual estabeleceu alguns aspetos essenciais relativos

