
 

 

PROC. A.04. 

  
Parecer: Despacho: 

 
 

Assunto: Aquisição de serviços para a gestão de candidaturas a Fundos Estruturais de 
Investimento - Autorização prevista no art.º 49.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro (LOE 2017) 

 

 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara: 
 
 

Nos termos do n.º 1 do artigo 49.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (LOE 2017), os encargos 

globais com contratos de aquisição de serviços, com exceção dos contratos cofinanciados, não 

podem ultrapassar os encargos globais pagos em 2016.  

Por sua vez, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo e diploma, os valores pagos por contratos de 

aquisição de serviços que, em 2017, venham a renovar-se ou a celebrar-se com idêntico objeto ou 

contraparte de contrato vigente em 2016, não podem ultrapassar:  

a) Os valores pagos em 2016, considerando o valor total agregado dos contratos, sempre que 

a mesma contraparte preste mais do que um serviço ao mesmo adquirente; ou  

b) O preço unitário, caso o mesmo seja aritmeticamente determinável ou tenha servido de base 

ao cálculo dos valores pagos em 2016.  

No entanto, em situações excecionais, prévia e devidamente fundamentadas pelo dirigente máximo 

do serviço com competência para contratar, e após aprovação do membro do Governo responsável 

em razão da matéria, o membro do Governo responsável pela área das finanças pode autorizar a 

dispensa do disposto nos números anteriores, conforme n.º 3 do artigo 49.º da LOE 2017. 
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No caso das Autarquias Locais, a autorização prevista no número anterior é emitida pelo Senhor 

Presidente da Câmara, em conformidade com o disposto no n.º 12 do artigo 49.º da LOE 2017 e do 

n.º 1 do artigo 44.º do Decreto-Lei de Execução Orçamental para 2017. 

No caso em apreço, torna-se necessário proceder à contratação de um prestador de serviços, no 

regime de avença, para proceder à consultoria do município em Gestão de candidaturas a Fundos 

Estruturais de Investimento, pelo valor mensal de 1.200,00€. 

Uma vez que os valores pagos, referentes a 2016, à contraparte a convidar e para idêntico objeto 

ascenderam ao montante de 9.900,00€, correspondentes à prestação de serviços relativas a 11 

meses, numa base mensal de 900,00€, pede-se autorização para dispensa da aplicação do disposto 

no n.º 1 e 2 do artigo 49.º da LOE 2017, com os seguintes fundamentos: 

- Em 2016, os serviços prestados diziam respeito a serviços de apoio ao Gabinete de Turismo 

nas suas várias vertentes; 

- Face à elaboração de candidaturas e consecutiva aprovação das mesmas, torna-se necessário 

proceder à gestão de candidaturas a Fundos Estruturais de Investimento por forma a 

executar os mesmos; 

- Será mais eficiente e económico para o município dispor de um recurso afeto em permanência 

a esta área do que contratar serviços individualizados para cada candidatura; 

- Nesta área estratégica, o Município não dispõe de recursos humanos que executem as tarefas 

adstritas à função que ora se pretende contratar; 

- O recurso a contratar dispõe de conhecimentos e experiência para o desenvolvimento dos 

serviços em causa. 

Tendo em consideração os fundamentos anteriores, proponho que o Senhor Presidente autorize a 

dispensa do disposto na alínea b) do número 2 do artigo 49.º da LOE para 2017. 

 
 

O Vice-Presidente da Câmara, 
 
 

___________________________________ 
(José Vitor Fernandes Sobral) 
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