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Proposlo n.' Jt 2?/2O2O

Procedimenio n." Al6/2020 - Aquisiqdo de oquisigdo de servigos poro o
desenvolvimento do internet e dos pdginos eletr6nicos do Junlo de Freguesio
considerondo o necessidode em gorontir o desenvolvimento do infernet e do p6gino
eletronico do Junto de Freguesio.
considerondo que, na sequ6ncio do Proposlo n." JF 2512019. de 07 de feverelro. se
odiudicou o prestoQdo de servigos poro o gestdo do p6gino eletr6nico o Jodo Filipe Peno
Moreno Dobrio.

Considerondo ser necess6rio omplior esio prestogoo de serviqos, pelo que lhe foi solicitodo
umo proposlo poro o desenvolvimento integrodo dos diversos p6ginos exislentes.
considerondo que, poro o efeilo,6 necess6rio promover umo oquisigdo de serviEos nos
termos do ortigo 36." do Decrelo-Lei n." 18/2008. de 29 de joneiro, sendo o Junto de
Freguesio compelente poro outorizor esto despeso.
Considerondo que JoAo Filipe Pena Moreno D6brio monifeslou disponibilidode poro
continuor o desempenhor os funQoes necess6rios oos serviQos de desenvolvimento do
internet e dos poginos eletr6nicos do Junto de Freguesio.
Considerondo que poro o efeilo 6 necess6rio promover umo oquisiqdo de serviQos nos
termos do ortigo 36." do c6digo dos controtos P0blicos, Decreto-Lei n." ll1-8/2017. de 3l de
ogoslo, sendo o Junto de Freguesio compelenle poro outorizor esto despeso.
Considerondo o previsto no orligo I 28.' e os limiles do ortigo I 13.' do C6digo dos Conlrotos
P0blicos, Decreto-Lei n.' I I I -Bl201 7, de 3l de ogoslo, relotivomente d escolho do lipo de
procedimento por ojuste direto simplificodo.
considerondo que presenie oquisigdo de servigos enconlro-se idenlificodo com o c6digo
CPV n' CPV 7242OOOO-O - Servigos de desenvolvimento do Internet.
Considerondo que o presenle proposlo esld cobimentodo no 6rgdo 01 e no clossificoqdo
econ6mico 02.02. I 9.01 do orQomento em vlgor.
Considerondo que a presenle despeso ndo excede os fundos disponiveis como se verifico
no "Mopo de fundos disponiveis do Freguesio de Aguolvo e Miro sintro" que se encontro em
onexo devidomente otuolizodo, cumprindo ossim o disposto no olineo f) do ortigo 3.'do Lei
n." 8l2Ol2, de 2l de fevereiro, que oprovo os regros oplic6veis o ossunQdo de compromissos
e oos pogomenios em otroso dos entidodes p0blicos.
Atento oos foclos referidos onleriormente, submete-se ao 6rgoo executivo o oprovoqdo do
reolizoQdo do despeso no montonte moximo globol de €].500,00 (mil e quinhentos euros)
poro o ono de 2020, com efeitos o ol de joneiro, o Joao Filipe Peno Moteno, nos termos do
ortigo I 28." e verificodos os limites do ortigo I 13." do c6digo dos controfos P0blicos.
AguolvoCoc6m, 04 de fevereiro de 2020

X1"-Carlos Casiniro, Presidente Junta de Freguesia

Assinado por: CARLoS IIIGURNUNES CASIMIRo PERBM

RUAANToNLoNUNEssEeuEtRA,t6B.2735054AGUArvAcAceMIAVENIDArMoRLoRosAE,to,LoJA14,2735-593AGUALVAcAcEM
TELEFONE

2t9

t88540

FAX 2t9

t46t29

EMA|L

gerol@jf-oguolvomirosinlrq.pt

I

TELEFONE 219 145 487

IFAX

219 l4-5s01

1tz

#n

srnTro

Proposlo n.'JF29/2020

Procedimenlo n.' A1612020 - Aquisigdo de oquisiqdo de servigos poro
desenvolvimento do internet e dos p6ginos eletronicos do Junto de Freguesio
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Aprovodo em minulo, no reunioo de 2020.02.06 poro efeifos do disposto nos lermos do n.o 3
e n." 4 do ortigo 57.', do Lei n.' 75/2013, de l2 de setembro, e n.o 4 e n,. 6 do orligo 34." do
C6digo de Procedimento Administrotivo.
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Outlook

JoSo D6brio - Proposta CPV 72420000-0 - Servigos de desenvolvimento da Internet
JoSo D6brio <jdabrio@gmail.com >
ter.2020.02.04 20.53
Para: Carlos Casimiro <presidente@jf-agualvamirasintra.pt>

Boa noite Presidente Carlos,

Venho por este meio formalizar a proposta CPV 7242OOOO-0 - Servigos de desenvolvimento da
Internet por escrito.
DescrigSo dos servigos a executar:
- ActualizagSo e manutenq6o do website da Junta de freguesia de Agualva e Mira Sintra
- ArticulaqSo da Gest5o dos Contetidos na plataforma wordpress com os funcionirios da Junta de
Freg uesia
- ActualizagSo e manutengSo do mini website do Orgamento Participativo nas diversas fases do
mesmo (DivulgaqSo do Orgamento Participativo; InscriqSo de projectos online; Apresentaeao dos
projectos; Resultados da votaqeo).
- Tratamento / Optimizaqdo de imagens fornecidas pelo cliente (cartazes de eventos, divulgaqSo de
iniciativas...) para implementaqSo e utilizaqSo nos diversos contefdos do website.
Para os servigos acima descritos proponho um valor mensal de 125€.
Novos desenvolvimentos que n6o sejam possfveis de executar / desenvolver tendo em conta a
estrutura actual do website terdo de ser analisados individualmente em reuniSo e posteriormente
orqamentados dependendo do tempo de execugSo em horas dos mesmos.

Cumprimentos
Jo5o D5brio
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Didrio da Reo{tblica.

Nao estao sujeitas ao disposto nos n0meros an6
- as aquisigdes de servigos que respeitem diretateriores
mente ao processo de planeamento, gestao, avaliaqAo,
certificagao, auditoria e controlo de FEEI, do FEAC e
do MFEEE, no imbito da assist€ncia tdcnica dos programas operacionais a desenvolver pela AD&C, I. P, pelas
autoridades de gesdo e pelos organismos intermddios
dos programas operacionais, pelo MFEEE 2009-2014 e
2014-2021 , e pelos organismos cuja atividade regular seja

financiada por fundos estruturais, independentemente da
qualidade que assumam, que sejam objeto de cofinanciamento no dmbito do Portugal 2020 e no ambito do
MFEEE 20 t4-202 | .
7
elaboragdo de estudos, pareceres, projetos e

-A

servigos de consultoria, bem como de quaisquer trabalhos

especializados no dmbito dos sistemas de informagdo,
ndo se encontra sujeita ao disposto no presente artigo,

quando diga diretamente respeito i missio e atribuiqdes
da entidade.
8
O presente artigo, com exceqdo dos n."3 e 4,
ndo d apliciivel a estudos, pareceres, projetos e serviEos

-

de consultoria ou outros trabalhos esoecializados efetuados ao abrigo da lei de programagdo militar e da lei
das infraestruturas militares, bem como pelos centros de
formagdo profissional de gestdo participada com o regime
jurfdico definido pelo Decreto-Lei n." 165/85. de l6 de
maio, na sua redagdo arual, independentemente da fonte
nanciamento associada.
Os atos praticados em violagdo do disposto no
presente artigo sao nulos.
de

I."sdrie-N."251-ll

de dezembro de 2018

verificag6o de incapacidades
e recuperagdo de

e do sistema de certificagAo
incapacidades por doengas profissionais

por parte do ISS, I. P, e da ADSE.
7
Nao estdo sujeitas ao disposto no presente artigo
as aquisigdes de servigos no dmbito da atividade formativa
desenvolvida pelo IEFB I. P, atravds da rede de centros
de formagdo profissional de gestio direta e pelos centros
de formagio profissional de gestio participada com o
regimejuridico definido pelo Decreto-Lei n.' 165/85, de
l6 de maio, na sua redagdo atual, que tenham por objeto

-

servigos de formagao profissional, de cenificagao profissional e de reconhecimento, validagSo e certificagao
de competCncias.

8
Nao esEo sujeitas ao disposto no presenle anigo.
nem ao disposto nos n."'2 e 3 do artigo 32." da LTFP, as
aquisigdes de servigos efetuadas pelo INE, [. P, para o
exercicio de fungdes de coordenagio e de execugdo das
tarefas relativas ao Recenseamento Agricola de 2019 e ao

-

Censos 202 | , estando as mesmas dispensadas da emissdo

da declaragdo a que se refere o n." 5 do artigo 34." do
regime aprovado em anexo d Lei n." 251201 7. de 30 de
maio, aprova o regime da valorizaqdo profissional dos
trabalhadores com vinculo de emprego priblico. na sua
redagio atual.
9
Nao estao sujeitas ao disposto no presente artigo
as entidades
releridas no n.' I do anigo seguinte.
10
Nao estdo sujeitos ao disposto no presente artigo

-

imbito

fi

os contratos de prestagdo de serviqos celebrados no

9

da preparagdo da participagdo portuguesa na Exposigao
Mundial do Dubai em 2020 e da presid€ncia portuguesa
do Conselho da Uni6o Europeia durante o l.o semestre

-

Artigo 62.'

de 2021

1l

Contratos de prestagiio dc scrvi+os na modslidadc
de tar€fa e aven+a

-

.

Os atos praticados em violagio do disposto no

presente artigo seo nulos.

I
A celebragao ou a renovaqio de contratos de aquisiQao de serviQos na modalidade de tarefa ou de avenga
por 6rgdos e serviqos abrangidos pelo dmbito de aplicagdo

-

da LTFP, independentemente da natureza da contraparte,
carece de parecer prdvio vinculativo do membro do Govemo respons6vel pela drea das fi nangas e Adm inistragdo
Priblica, nos termos e segundo a tramitagio a regular por
ponaria deste, sem prejuizo do disposto no n." 6.
2
O parecer previsto no nirmero anterior depende:

-

ir) Da verificagdo do car6ter ndo subordinado da prestaQeo, para a qual se revele inconveniente o recurso a
qualquer modalidade de vinculo de emprego priblico;
D) Da emissdo de declaraEdo de cabimento orgamental

pelo 6rgdo, servigo ou entidade requerente.
Sempre que os contratos a que se refere o presente

3

- estejam sujeitos a autorizagdo para assungdo de
anigo
encargos plurianuais, o respetivo processo de autorizagao
deve ser instrufdo com o parecer a que se refere o n.o l.

O disposto no presente artigo nio prejudica

4

a

possibilidade
de ser obtida autorizaQeo prdvia para um
ntmero mdximo de contratos de tarefa e de avenca. nos
termos do n.o 3 do artigo 32." da LTFP

5
No caso dos serviqos da administragdo regional.
bem como das instituigdes de ensino superior, o parecer
privio vinculativo d da responsabilidade dos respetivos

-

6rgdos de governo proprio.
Nao estao sujeitas ao disposto no presente anigo
6
as aquisiqdes de serviqos mddicos no dmbito do sistema de

-

Artigo 63..
(lonaratos de rquisieio dc serviqos no sctor
local e empresas locars

I
Os valores dos gastos com contratos de aquisigdo de servigos, celebrados nos termos do C6digo dos

-

Contratos Priblicos (CCP). aprovado pelo Decreto-Lei
n.' l8/2008, de 29 de janeiro, na sua redagdo atual, nas
autarquias locais. entidades intermunicipais c empresas
locais. oue em 2019 venham a renovar-se ou a celebrar-se com idOntico objeto de contrato vigente em 201 8, ndo
podem ultrapassar:

a) Os valores dos gastos de 2018, considerando o va-

lor total agregado dos contratos, sempre que a mesma
contraparte preste mais do que um servigo ao mesmo
adquirente; ou
b) O prego unitiirio, caso o mesmo seja aritmeticamente
determindvel ou tenha servido de base ao c6lculo dos

gastos em 20 I 8.
2
Excluem-se do disposto no
gastos com:

-

nfmero anterior os

a) Os contratos referidos no n." 6 do anigo 60.";
b) Os conlratos de aquisiqio de sen iqos para a execuqdo de projetos ou atividades que sejam objeto de cofinanciamento no imbito dos FEEI ou de outros fundos de
apoio aos investimentos inscritos no orQamento da Uniao
Eurooeia e no dmbito do MFEEE:

Diario tlu Reo blicu.

L"sirie-N."2il 3l

6057

cle clezembro de 2018

c) Os contratos de aquisigio de servigos relativos a
projetos e sewigos de inform6tica para a implementaqao
do Sistema de Normalizag6o Contabilistica para as AdministraQdes P[blicas (SNC-AP);
/; As novas compet€ncias das autarquias locais e das
entidades intermunicipais no dmbito do processo de descentralizacdo.

incapacidade, independentemente da data da inscrigio do
subscritor. ficam sujeitas ao regime que sucessivamente
vigorar para as pensdes de invalidez do sistema previdencial do regime geral de seguranga social em matdria de
fator de sustentabilidade.

Anigo 66."
_I€mpo

Por gastos com contratos de aquisiqdo de servigos
os valores pagos acrescidos

3

local entende-se
no subsetor

dos compromissos assumidos.
4
Em situaqdes prdvia e devidamente fundamentadas

-

pelos servigos competentes, o orgdo da autarquia local,
entidade intermunicipal ou empresa local com competencia para contratar. em fungdo do valor do contrato,
pode autorizar a dispensa do disposto no n.' | . nos termos
previstos no anigo 18.' do Decreto-Lei n." 197199, de 8
de junho, repristinado pela Resolugdo da Assembleia da
Reoublica n." 86/2011. de 1l de abril.
Os estudos, pareceres, projetos e consultoria de
5
organizaqdo e apoio d gestdo devem ser realizados por via
dos recursos pr6prios das entidades contratantes.
A decisdo de contratar os servicos referidos no
6
nfmero anterior. incluindo a renovagdo de eventuais contratos em vigor, apenas pode ser tomada pelo 6196o das
autarquias locais. entidades intermunicipais ou cmpresas
locais com competencia para tal deciseo. em situagdes
excecionais e devidamente fundamentadas pelos servigos
competentes, e desde que demonstrada a impossibilidade
de satisfaqdo das necessidades por via dos recursos pr6nrios da entidade contratante.
7
A celebragdo ou a renovagdo de contratos de aquisi96o de servigos para o exercicio de fungdes pfblicas, na
modalidade de tarefa ou de avenqa, por autarquias locais.
entidades intermunicipais e empresas locais, independente-

-

-

relevante para aposentrqSo

I
O periodo posterior A entrada em vigor da presente
lei em que os subscritores da CGA, I. P., se encontrem na
situagao de redugdo ou suspenseo do contrato de ffabalho, por terem celebrado acordo de prd-reforma com as
respetivas entidades empregadoras, nao sendo titulares
de contrato de trabalho em fungdes ptiblicas, releva para
a aposentageo nos termos em que tal relevincia d estabelecida no regime geral de seguranga social.
2
A contagem do tempo referido no nfmero anterior
pressupde que, enquanto durar a situagdo nele prevista,
o subscritor e a entidade empregadora mantenham o pagamento de contribuigdes d CCA, I. P., calculadas d taxa
normal com base no valor atualizado da remuneraqdo
relevante para aposentagdo que serviu de base ao c6lculo
da prestagdo de pr6-retbrma.
A relevincia para a aposentagao de periodo ante3
rior e data em que o subscritor completa 55 anos de idade
este limitada aos c:lsos em que a responsabilidade pelo
encargo com a parcela da pensao relativa a esse periodo
ndo penence d CGA, I. P.

-

-

-

Artigo 67."

-

mente da natureza da contraparte. carece de parecer prdvio

vinculativo do presidente do respetivo 6rgao executivo.

Suspensiio dN passrgcm is situasiies dc r€serva,
p16-aposcntrstro ou disponibilidade

Como medida de equilibrio orgamental. as passagens

a) Daverifrcaqdo do car6ter ndo subordinado da prestaQdo
de trabalho. para a qual se revele inconveniente o recurso

ds situaEdes de reserva, prd-aposentagao ou disponibilidade, nos termos estatutariamente previstos, dos militares
da GNR, de pessoal com tunEdes policiais da PSB do
SEF, da Policia Judici6ria, da Policia Maritima e de outro

a qualquer modalidade de vinculo de emprego ptiblico;
b) Da emissdo de declaragdo de cabimento orgamental
pelo 6rgdo, servigo ou entidade requerente.

pessoal militarizado e de pessoal do corpo da Guarda
Prisional. apenas podem ocorrer nas seguintes circunstancias:

8

-

O parecer previsto no nirmero anterior depende:

Artigo

64.o

Contreios de aquisiqio dc scniqos no imbito
do llinistErio dos \eg6cios Estrangeiros

A Secretaria-Geral do Ministdrio dos Neg6cios Estrangeiros sucede ao FRI, I. P, nos contratos em que este
seja parte e que tenham por objeto a prestaqdo de servigos
na 6rea das tecnologias da informaqdo e comunicagdo, a
manutenQeo e beneficiagdo dos serviqos perifdricos externos e internos e a gesteo dos centros de atendimento
do Ministdrio dos Negocios Estrangeiros.
SECCAO V
Protegeo social e aposentaeao ou reforma

etribuidas p€h Caixe Geral

tejam reunidas as condiqdes de passagem d reserva, pr€-aposentagao ou disponibilidade depois de completados
36 anos de servico e 55 anos de idade, tendo em vista a
adequagdo dos efetivos existentes no ambito de processos
de reestruturagAo organizacional :
c) Em caso de exclusdo da promoqdo por nao satisfaQdo
das condiqdes gerais para o efeito ou por ultrapassagem na
promoQdo em determinado posto ou categoria, quando tal
consequoncia resulte dos respetivos termos estatutdrios:

d) Quando.

d data da entrada em

vigor da presente lei,

j6 estejam reunidas

Artigo 65.'
P€nsdes

a) Em situagdes de saide devidamente atestadas;
b) No caso de serem atingidos ou ultrapassados os
limites de idade ou de tempo de permandncia no posto
ou na funqSo, bem como quando. nos termos legais, es-

de

{po$ent|edes

com fundNmento em incrpacidNde

As pensdes de invalidez e as pensdes de aposentagdo e
de refbrma atribuidas pela CGA, l. P, com fundamento em

as condigdes ou verificados os prespara
que
essas situagdes ocorram, ao abrigo de
supostos
regimes apliciiveis a subsritores da CGA. l. P.. de pas-

sagem a aposentaQdo. reforma. reserva. prd-aposentaQeo
ou disponibilidade, independentemente do momento em
oue o venham a requerer ou a declarar.
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0000 Administragao Autarquica

0202190100 Equipamento informatico e soflware

Projeto e Agao:

Descri€o:

Aquisiggo servigos para desenvolvimento da Internet e das paginas eletr6nicas da Junta de Freguesia

Reforgos/Anulag6es
Orgamento Corrigido

Despesas Pagas
Encargos Assumidos (Cabimentos)

13.954,41

Saldo Disponivel do Orgamento

11.745,59

Despesa Emergente, que fica cativa

Saldo Residual do Projeto
10.245,59
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