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de avença, com o prazo de execução de 1 (um) ano, podendo ser objeto de 

renovação, por iguais períodos, até ao máximo legal de 3 (três) anos, pelo valor 

anual global de 15.000,00 €, acrescido do IVA, que será pago em prestações iguais 

mensais de 1.250,00 €, acrescidas do IVA à taxa legal em vigor (atualmente) de 

18%.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Contrato nº: 2/2017, celebrado em 18 de janeiro de 2017, com MSAF – Morais 

Sarmento, Almeida Farinha & Associados – Sociedade de Advogados SP, RL, para 

a “prestação de serviços jurídicos, em regime de avença, na área do direito 

público”, com o prazo de execução de 1 (um) ano, podendo ser objeto de 

renovação, por iguais períodos, até ao máximo legal de 3 (três) anos, pelo valor 

anual global de 16.484,40 €, acrescido do IVA, que será pago em prestações iguais 

mensais de 1.373,70 €, acrescido do IVA à taxa legal em vigor (atualmente) de 

18%.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Contrato nº: 3/2017, celebrado em 23 de janeiro de 2017, com Agroleico Açores 

– Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda., para a “prestação de 

serviços para o controlo analítico da qualidade da água para consumo humano, no 

concelho de Vila do Porto – ano 2017”, com o prazo de execução desde 23 de 

janeiro a 31 de dezembro de 2017 (período de amostragem:  janeiro a dezembro de 

2017), pelo valor global de 8.578,26 €, acrescido do IVA, que será faturado 

mensalmente, no valor de um duodécimo, no valor de 714,85 €, acrescido do IVA à 

taxa legal em vigor (atualmente) de 18%).-------------------------------------------------------- 

-- Contrato  nº: 4/2017, celebrado em 23 de janeiro de 2017, com Arquiteto Paulo 

Jorge Macedo & Associados, Lda., para a “ prestação de serviços, em regime de 

avença, nas áreas de urbanismo, de arquitetura e de procedimentos inerentes à 

contratação de serviços técnicos e empreitadas”, com o prazo de execução de 1 

(um) ano, podendo ser objeto de renovação, por igual período, até ao máximo de 2 

(dois) anos, pelo valor anual global de 28.111,20 €, acrescido do IVA, que será 

pago em prestações iguais mensais de 2.342,60 €, acrescidas do IVA à taxa legal 

em vigor (atualmente) de 18%.----------------------------------------------------------------------- 

-- A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------ 

-- RETIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 20/2016 - CONTRATO PARA A 

EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE 
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TALUDES E VERTENTES EM SEIS ZONAS DA ESTRADA MUNICIPAL PRAIA – 

FONTE JORDÃO, ILHA DE SANTA MARIA, AÇORES”: Considerando que o 

regime estabelecido no nº 1 do artigo 382º do Código dos Contratos Públicos tem 

carácter imperativo, importa a revisão do texto da cláusula 9ª do referido contrato, 

nos seguintes termos:---------------------------------------------------------------------------------- 

CLÁUSULA 9.ª------------------------------------------------------------------------------------------ 

REVISÃO DE PREÇOS-------------------------------------------------------------------------------- 

1 - A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos custos de 

mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execução da 

empreitada, será efetuada nos termos da legislação sobre revisão de preços, 

nomeadamente nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro.--  

2- Será da responsabilidade do EMPREITEIRO o cálculo justificativo da revisão de 

preços correspondente a cada prestação, o qual deverá ser submetido à aprovação 

da Fiscalização antes de ser emitida a respetiva fatura. ------------------------------------- 

3- Para cada prestação, o EMPREITEIRO apresentará uma fatura de revisão de 

preços provisória calculada com os últimos índices publicados. O cálculo definitivo 

da revisão de preços e os respetivos acertos de pagamento serão feitos 

progressivamente à medida que forem publicados os índices definitivos. --------------- 

-- Desta forma, presente a minuta de retificação ao contrato em referência, a qual 

se dá aqui inteiramente por reproduzida, ficando cópia da mesma apensa à minuta 

da presente ata, para aprovação.------------------------------------------------------------------- 

-- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a minuta de 

retificação nos termos supramencionados.------------------------------------------------------- 

-- CENTRO HUMANITÁRIO DE SANTA MARIA DA CRUZ VERMELHA 

PORTUGUESA – APOIO A PLANO DE ATIVIDADES 2017: Presente oficio ref.ª e 

n.º CHSMA_1/2017 datado de 23 de janeiro de 2016 da entidade referida em 

epígrafe, com sede neste concelho, a solicitar apoio financeiro para a concretização 

do seu plano de atividades do ano 2017.---------------------------------------------------------- 

-- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade conceder um apoio 

financeiro no montante de 17.500 € (dezassete mil e quinhentos euros) ao Centro 

Humanitário de Santa Maria da Cruz Vermelha Portuguesa, ao abrigo da alínea u) 

do nº1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, alterada pela Lei n.º 
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sociedade José & João Raposo, Lda., mediante a constituição do direito de 

superfície, pelo prazo de 40 anos, e tendo como fim a construção de oficina de 

venda e reparação de automóveis.----------------------------------------------------------------- 

-- 1.ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – GOP`S (PPI E AMR) 

AO ANO ECONÓMICO DE 2017: Em harmonia com o disposto nos pontos 8.3.1.1 

e 8.3.1.2. do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a 1.ª Alteração às Grandes Opções do Plano – Plano 

Plurianual de Investimentos e Atividades Mais Relevantes, no valor de 76.500,00 € 

(setenta e seis mil e quinhentos euros).----------------------------------------------------------- 

-- 1.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL AO ANO ECONÓMICO DE 2017: Em 

harmonia com o disposto nos pontos 8.3.1.1 e 8.3.1.2. do Decreto-Lei n.º 54-A/99, 

de 22 de Fevereiro, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 1.ª Alteração 

Orçamental no valor de 76.500,00 € (setenta e seis mil e quinhentos euros).---------- 

-- RESUMO DE TESOURARIA: Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 

27/01/2017 que apresenta um total de disponibilidades de 1.738.735,81 €, sendo de 

Operações Orçamentais 1.681.710,03 € e de Operações não Orçamentais de 

57.025,78 €.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------ 

-- FUNDOS DISPONÍVEIS A 27/01/2017: 1.735.267,69 €.----------------------------------- 

-- A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------ 

-- PERÍODO DE INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO: Após a 

ordem do dia, foi aberto o período de intervenção e esclarecimento ao público, nos 

termos do artigo 49º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, não se registando a 

comparência de munícipes. -------------------------------------------------------------------------- 

-- APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA----------------------------------------------------------- 

-- De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em 

minuta a fim de produzir efeitos imediatos.------------------------------------------------------- 

-- CONCLUSÃO DA ATA----------------------------------------------------------------------------- 

-- E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada a 

reunião eram 11:30 horas da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada 
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pelo Senhor Presidente e por mim, Nelson Filipe Pereira da Silveira, que a 

secretariei.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 


