
 

 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 
SECÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO 

INFORMAÇÃO N.º 1581/2017 DE 2017/08/30 

PROC. A.04. 

  
Parecer: Despacho: 

 
 

Assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL - Proposta de 
parecer prévio vinculativo relativamente à celebração de contrato de prestação 
de serviços 

 

I – Do enquadramento legal do contrato de prestação de serviços 
 

1. Nos termos do n.º 1 do artigo 51.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (Lei do 
Orçamento de Estado para 2017, adiante designada por LOE), carece de parecer 
prévio vinculativo a celebração ou renovação de contratos de aquisição de serviços 
por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, na redação dada pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, 
independentemente da natureza da contraparte, designadamente no que respeita a: 

 Contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e avença. 
2.  Nas autarquias locais, este parecer é, nos termos do n.º 7 do artigo 51.º da LOE, 

da responsabilidade dos respetivos órgãos de governo próprio, dependendo da 
verificação dos requisitos estabelecidos no n.º 2 do artigo 51.º da LOE, sendo os 
seus termos e tramitação regulados por Portaria a publicar; 

3. Por sua vez, nos termos do n.º 4 do artigo 44.º do Decreto-Lei de Execução 
Orçamental para 2017 (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 25/2017, de 3 de março, 
doravante designado por DLEO), nas autarquias locais e nas entidades do setor 
empresarial local o parecer prévio vinculativo, previsto no n.º 1 do artigo 51.º da Lei 
do Orçamento do Estado, é da competência do presidente do órgão executivo, 
significando que a adaptação da competência prevista no n.º 6 do artigo 51.º da 
LOE pelo n.º 7 do mesmo artigo e diploma às autarquias locais agora aduzida pelo 
DLEO, vem colmatar as dúvidas existentes relativamente à competência para 
emissão do parecer prévio vinculativo para a celebração dos contratos de prestação 
de serviços nas modalidades de tarefa e de avença; 

4. Uma vez que ainda não foi publicada a referida Portaria, a emissão de parecer, nos 
termos conjugados no n.º 1 do artigo 32.º da LTFP e do n.º 2 do artigo 51.º da LOE, 
depende da verificação dos seguintes requisitos: 
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a. Se trate da execução de trabalho não subordinado, para o qual se revele 
inconveniente o recurso a qualquer modalidade de vínculo de emprego 
público; 

b. Inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o 
desempenho das funções subjacentes à contratação em causa; 

c. Emissão de declaração de cabimento orçamental pelo órgão, serviço ou 
entidade competente. 

5. Carreadas para a presente informação as normas constantes do DLEO, em 
particular a prevista no n.º 3 do artigo 44.º do DLEO, verifica-se que, nas autarquias 
locais, nas entidades do setor empresarial local e nas instituições de ensino 
superior, não se aplica o disposto na alínea b) do ponto anterior, no que respeita 
aos contratos de prestação de serviços na modalidade de tarefa e avença. 

 
II – Do contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar: 

1. É intenção do município de S. João da Pesqueira celebrar um contrato de prestação 
de serviços na modalidade de avença na área da engenharia Civil 

2. O valor estimado do contrato em causa é de 12.000,00 € (doze mil euros), com IVA 
incluído se aplicável, numa base mensal de 1.000,00€ (mil euros); 

3. Com vista à adjudicação do contrato de prestação de serviços em causa, irá optar-
se pelo recurso a um procedimento de contratação por ajuste direto, com base no 
disposto, sobre a matéria, no código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 

4. O recurso ao procedimento acima referido justifica-se pelo facto deste município, 
não ter, na presente data, recursos técnicos e humanos que permitam a execução 
dos serviços objeto do contrato; 

5. Atendendo à natureza do objeto do contrato de prestação de serviços que se 
pretende celebrar, constata-se que não se trata da execução de trabalho 
subordinado, em face dos pressupostos contratuais evidenciados e da natureza do 
próprio contrato, uma vez que o prestador de serviços em causa dispõe de 
autonomia técnica e funcional para desenvolver o trabalho de acordo apenas com 
os objetivos traçados para a área de atividade; 

6. De acordo com a declaração emitida pela Divisão Administrativa e Financeira, o 
contrato de prestação de serviços em causa tem cabimento orçamental, conforme 
cópia do documento que se anexa. 

 
III – Da proposta: 
 
Assim, em cotejo com as razões de facto e de direito acima enunciadas, propõe-se a 
aprovação pelo Senhor Presidente da Câmara da abertura de procedimento por ajuste 
direto, para a celebração do contrato de prestação de serviços na modalidade de avença 
referido. 
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À consideração superior, 

 
 

O Chefe da Divisão de Obras Municipais e Gestão Urbanística - DOMGU, 
 
 

_____________________________________________ 
(Pedro Custódio Vaz Donas Botto) 
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