
 

 

PROC. A.04. 

  
Parecer: Despacho: 

 
 

Assunto: Aquisição de serviços para a gestão de candidaturas a Fundos Estruturais de 
Investimento - Autorização prevista no art.º 50. 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 50.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (LOE 2017), os estudos, 

pareceres, projetos e serviços de consultoria ou outros trabalhos especializados e a representação e 

mandato forense, devem ser realizados por via dos recursos próprios das entidades contratantes. 

Por sua vez, o n.º 2 do mesmo artigo e diploma, estipula que este tipo de serviços, incluindo a 

renovação de eventuais contratos em vigor, apenas pode ser tomada pelo dirigente máximo do 

serviço com competência para contratar, em situações excecionais e devidamente fundamentadas, 

e desde que devidamente demonstrada a impossibilidade de satisfação por via dos recursos 

próprios da entidade contratante. 

Da mesma forma, o Decreto-Lei n.º 25/2017, de 3 de março (Decreto-Lei de Execução Orçamental 

para 2017), prevê no n.º 1 do artigo 43.º que, previamente à decisão de contratar a aquisição de 

serviços cujo objeto sejam estudos, pareceres, projetos e serviços de consultoria ou outros trabalhos 

especializados, incluindo a renovação de eventuais contratos em vigor, o dirigente máximo do 

serviço com competência para contratar, verificada a impossibilidade de os mesmos serem 

realizados pelos recursos próprios e após fundamentação, deve apresentar junto das entidades 

abrangidas pelo respetivo programa orçamental com competências na área específica a contratar 

pedido de declaração nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 50.º da Lei do 

Orçamento do Estado. 

Assim, são requisitos para proceder à contratação deste tipo de serviços, apresentar uma 

fundamentação onde se demonstre a impossibilidade de os mesmos serem realizados pelos 
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recursos próprios da autarquia e obter uma declaração de concordância, no prazo de 10 dias 

seguidos após a data de apresentação do pedido que, no caso das Autarquias Locais, é emitida 

pelo Senhor Presidente da Câmara, tendo em consideração o valor do contrato (14.400,00 

euros/ano), conforme n.º 3 do artigo 50.º da LOE 2017, conjugado com o n.º 2 do artigo 44.º do 

Decreto-Lei de Execução Orçamental para 2017. 

No caso em apreço, torna-se necessário proceder à contratação de serviços na área de Gestão de 

candidaturas a Fundos Estruturais de Investimento, tendo em conta necessidade de execução 

das seguintes candidaturas aprovadas e outras que venham a ser aprovadas: 

- Centro de compostagem de resíduos verdes em S. João da Pesqueira; 

- Construção da ETAR para aglomerado de Casais do Douro; 

- Construção de ETAR e EE para o Aglomerado de Riodades; 

- Construção da ETAR para aglomerado de Sarzedinho; 

- Requalificação do Largo 25 de Abril; 

- Requalificação da Zona Empresarial de S. João da Pesqueira; 

- PEPAL; 

- Interface de S. João da Pesqueira; 

- Requalificação do Lugar do Convento; 

- Implementação de eco-ilhas na vila de S. João da Pesqueira; 

- Requalificação do Largo de Santa Maria. 

O Município de S. João da Pesqueira não dispõe de recursos humanos nesta área, tendo em 

consideração à complexidade técnica e ao conjunto de tarefas especializadas que são cometidas ao 

exercício destas funções. 

Assim, para os efeitos previstos no artigo 50.º da LOE 2017 e no artigo 43.º do Decreto-Lei de 

Execução Orçamental para 2017, proponho que o Senhor Presidente emita declaração favorável ao 

presente pedido, por forma a dar início ao respetivo procedimento, solicitando que o mesmo tenha 

efeitos a 1 de Maio de 2017. 

O Vice-Presidente da Câmara, 
 
 

_____________________________ 
(José Vitor Fernandes Sobral) 
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