
 

 

PROC. A.04. 

  
Parecer: Despacho: 

 
 

Assunto: Procedimento para formação de contrato para aquisição de serviços de gestão de 
candidaturas a Fundos Estruturais de Investimento - Proposta de abertura do 
procedimento pré contratual, aprovação das peças do procedimento e entidade a convidar 

 

Considerando que: 
 

1. O Orçamento da Despesa, aprovado para o Ano Financeiro de 2017, prevê na sua 
classificação orgânico-económica 02/01.01.07 “Pessoal em regime de tarefa ou avença”, os 
trabalhos propostos pela presente informação e que a Divisão Administrativa e Financeira 
confirmou o necessário cabimento através de informação própria anexa; 

 

2. Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 127.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
com as alterações que lhe confere o artigo 27.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro de 
2011, o recurso ao ajuste direto, fundamenta-se pelo facto deste Município não dispor de 
recursos humanos especializados para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato a 
celebrar, tendo em conta necessidade de execução das candidaturas aprovadas e outras 
que venham a ser aprovadas; 

 

3. Configura-se o enquadramento na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos 
Públicos – CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, permitindo a escolha do procedimento por 
ajuste direto; 

 

4. Analisadas as exigências técnicas e regulamentares para a presente aquisição de serviços, 
foi elaborado um caderno de encargos, integrado, especificações jurídicas e técnicas 
definindo os objetivos da aquisição; 

 

5. Foi definido o valor de 14.400,00€ (catorze mil e quatrocentos euros), como preço base, 
nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP, poderá ser escolhido como 
procedimento de formação de contrato o ajuste direto; 

 

6. É adequado, para a realização da presente aquisição de serviços, um prazo de 365 dias; 
 

7. Em anexo, para efeitos de constituírem peças de procedimento, propõem-se, devidamente 
instruídos, os seguintes documentos: 
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a. Convite (programa do procedimento), nos termos do artigo 115.º do CCP; 
 

b. Caderno de Encargos, instruído conforme o art.º 42.º do CCP. 
 

8. Foi identificado o seguinte prestador de serviços como interessado em participar no eventual 
procedimento pré contratual por ajuste direto, dispondo de capacidade técnica adequada, 
Paulo Alexandre Ribeiro Bito; 

 
9. Em relação àquela entidade não se verifica inconveniente no convite da mesma, 

designadamente no que se refere as condições regulamentares previstas no n.º 2 e n.º 5 do 
art.º 113.º do CCP; 

 
Informa-se que: 
 

1. De acordo com a alínea f) e g) do n.º 1 do artigo 35.ª do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Presidente da Câmara pode: 

 
a) Aprovar o preço base, definido nos termos do art.º 47.º do CCP, propondo-se o valor 

de 14.400,00 € (catorze mil e quatrocentos euros); 
 

b) Aprovar o prazo da aquisição de serviços de 365 dias, a contar a partir de 1 de Maio 
de 2017; 

 
c) Aprovar o caderno de encargos incluindo, designadamente, o preço base e o prazo de 

execução da aquisição de serviços, que o integram, apresentado como peça do 
procedimento; 

 
d) Aprovar o convite (programa do procedimento) proposto, incluindo o modo de 

apresentação da proposta. 
 

2. De acordo com o artigo 38.º do CCP (decisão da escolha do procedimento), conjugado com 
a alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na sua parte em 
vigor, o Presidente da Câmara pode: 

 

a) Decidir a escolha do procedimento como ajuste direto 
 

3. De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º (escolha do procedimento e valor do 
contrato), com o n.º 1 do artigo 36.º (decisão de contratar e decisão de autorização da 
despesa) e com o n.º 1 do art.º 113.º (escolha das entidades convidadas), do CCP, em 
conjunção com a alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
na sua parte em vigor, o Presidente da Câmara pode decidir que se convide o prestador de 
serviços: 

 

 Paulo Alexandre Ribeiro Bito. 
 

4. De acordo com o n.º 2 do artigo 49.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (LOE 2017), 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 os valores pagos em 2016. Neste caso em apreço, uma vez que é 
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ultrapassado o valor previsto no n.º 2, junta-se a fundamentação e autorização prevista no 
n.º 3 do referido artigo; 
 

5. Nos termos do n.º 12 do artigo 49.º da LOE 2017, a celebração ou renovação de contratos 
de aquisições de serviços devem ser comunicadas ao órgão executivo, no prazo de 30 dias 
contados da assinatura do contrato, atento o disposto no n.º 4 do mesmo artigo. 

 
6. Para os efeitos previstos no artigo 50.º da LOE 2017 e no artigo 44.º do Decreto-Lei de 

Execução Orçamental para 2017, junta-se, em anexo, a referida fundamentação e respetiva 
autorização. 

 
7. Junta-se, ainda, em anexo, o parecer prévio vinculativo previsto no artigo 51.º da LOE 2017 

e no artigo 44.º do Decreto-Lei de Execução Orçamental para 2017. 
 
 
Anexos: Fundamentação prevista no n.º 3 do Artigo 49.º da LOE 2017, Fundamentação prevista no 
n.º 2 do artigo 50.º da LOE 2017, Parecer Prévio Vinculativo previsto no n.º 1 do artigo 51.º da LOE 
2017 e Proposta de cabimento, caderno de encargos e convite. 
 

 

 

O Vice-Presidente da Câmara, 
 
 

__________________________________ 
(José Vitor Fernandes Sobral) 
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