
 

 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E GESTÃO URBANÍSTICA 
SECÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO 

INFORMAÇÃO N.º 1582/2017, DE 2017/08/30 

PROC. A.04. 

  
Parecer: Despacho: 

 
 

Assunto: Aquisição de serviços para a Divisão de Obras Municipais e Gestão Urbanística, no 
setor da Engenharia Civil - Autorização prevista no art.º 50.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro 

 

 
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.  
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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 

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 (12.000,00 

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 da Engenharia 

Civil para desenvolver as seguintes atividades: acompanhamento de obras relacionadas com as 

candidaturas aprovadas pelo POSEUR, dimensionamento de redes de águas residuais e pluviais, 

cálculos de estabilidade e elaboração do regulamento de transito, uma vez que os recursos 

humanos existentes na autarquia, especializados nesta área, são insuficientes para o 

desenvolvimento das mesmas, tendo em consideração que o conjunto de tarefas que já lhes estão 

cometidas não permitirem dispor de tempo para, com a devida qualidade e rigor técnico que se 

impõem, realizar ainda mais atividades, incluindo estas. 

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 inicio ao respetivo procedimento, solicitando que o mesmo tenha 

efeitos a 1 de agosto de 2017. 

 

 
 
 

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

_____________________________________ 
(Pedro Custódio Vaz Donas Botto) 

 

daniela  30-08-2017  11:58:28  2017,12,I,G,1582


