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envelopagem e de expedição dos cartões de residência
dos cidadãos da União Europeia e dos seus familiares
bem como de títulos de residência, por ajuste direto nos
termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 24.º do Código dos
Contratos Públicos (CCP), à Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A. (INCM).
2 — Autorizar a respetiva despesa no valor de
€ 7 012 425,00, ao qual acresce de IVA à taxa legal em vigor.
3 — Determinar que os encargos resultantes da aquisição referida nos números anteriores não podem exceder,
em cada ano económico, os seguintes montantes, aos quais
acresce de IVA à taxa legal em vigor:
a) 2016 — € 1 151 175,00;
b) 2017 — € 2 319 912,50;
c) 2018 — € 2 355 037,50;
d) 2019 — € 1 186 300,00.
4 — Determinar que os encargos financeiros decorrentes da presente resolução são satisfeitos pelas verbas
adequadas inscritas e a inscrever no orçamento do Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras.
5 — Estabelecer que o montante fixado para cada ano
económico pode ser acrescido do saldo apurado no ano
que antecede.
6 — Delegar, com a faculdade de subdelegação, ao
abrigo do n.º 1 do artigo 109.º do CCP, na Ministra da
Administração Interna, a competência para a prática de
todos os atos a realizar no âmbito da presente resolução.
7 — Estabelecer que a presente resolução entra em vigor
no dia seguinte ao da sua publicação.
Presidência do Conselho de Ministros, 22 de dezembro
de 2016. — O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da
Costa.
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junho, e do artigo 4.º da Lei n.º 24/2016, de 22 de agosto,
o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto

A presente portaria procede à primeira alteração à Portaria n.º 246-A/2016, de 8 de setembro, que estabelece as
condições e os procedimentos do regime de reembolso
parcial de impostos sobre combustíveis para empresas de
transportes de mercadorias.
Artigo 2.º
Aditamento à Portaria n.º 246-A/2016

É aditado à Portaria n.º 246-A/2016, de 8 de setembro,
o artigo 14.º-B, com a seguinte redação:
«Artigo 14.º-B
Regime transitório

1 — Aos abastecimentos realizados em postos de
combustível entre 15 de setembro e 31 de dezembro
de 2016 não é aplicável o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 13.º, sendo os reembolsos processados em relação
ao total mensal de abastecimentos por adquirente.
2 — Aos abastecimentos realizados em ou para instalações de consumo próprio entre 1 de janeiro de 2017 e
31 de dezembro de 2018, aplica-se o seguinte regime
transitório:
a) Não é aplicável o disposto no n.º 2 do artigo 10.º,
podendo os depósitos ser utilizados para abastecimento
de viaturas elegíveis e não elegíveis;
b) Os reembolsos respetivos são processados em
relação a cada abastecimento a viatura comunicado nos
termos do n.º 4 do artigo 10.º, considerando-se adquirente o proprietário, locatário financeiro ou locatário
em regime de aluguer sem condutor da viatura elegível
abastecida, sujeito às condições do artigo 7.º»
Artigo 3.º

Portaria n.º 17/2017

Entrada em vigor

de 11 de janeiro

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.

O regime de «gasóleo profissional» previsto no artigo 93.º-A do Código dos Impostos Especiais de Consumo
será aplicável a todo o território de Portugal continental,
a partir de 1 de janeiro de 2017, quer nos postos de abastecimento para consumo público, quer nas instalações de
consumo próprio, autorizados pela Autoridade Tributária
e Aduaneira.
Tendo em consideração a experiência adquirida nos
primeiros meses de vigência deste regime, bem como as
necessidades de adaptação impostas aos operadores económicos com instalações de consumo próprio, o Governo
adota um regime transitório de simplificação dos procedimentos do «gasóleo profissional».
Assim:
Manda o Governo, pela Ministra da Presidência e da
Modernização Administrativa, pelo Ministro das Finanças e pelo Secretário de Estado da Energia, ao abrigo do
artigo 93.º-A do Código dos Impostos Especiais de Consumo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/2010, de 21 de

A Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel de Lemos Leitão Marques, em
3 de janeiro de 2017. — O Ministro das Finanças, Mário
José Gomes de Freitas Centeno, em 30 de dezembro de
2016. — O Secretário de Estado da Energia, Jorge Filipe
Teixeira Seguro Sanches, em 5 de janeiro de 2017.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E AGRICULTURA,
FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
Portaria n.º 18/2017
de 11 de janeiro

Através da Portaria n.º 442/76, de 22 de julho, e ao
abrigo dos artigos 1.º e 8.º do Decreto-Lei n.º 406-A/75, de

