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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MUNICÍPIO DE FERREIRA DO ZÊZERE

Contrato n.º 426/2014
Considerando que em 2 de outubro de 2001 foi celebrado entre o então 

Instituto Português do Livro e das Bibliotecas e a Câmara Municipal de 
Ferreira do Zêzere um Contrato -Programa, com vista à instalação da 
Biblioteca de Ferreira do Zêzere, que se encontra caducado.

Considerando que esse Contrato -Programa estabelecia na sua cláu-
sula 13.ª que o processo de informatização da Biblioteca seria objeto 
de um documento autónomo designado Projeto Informático — onde 
seriam descritos os níveis de serviço a atingir e especificadas as soluções 
técnicas a adotar.

Considerando que a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere apre-
sentou à então DGLB um Projeto de Tecnologias da Informação e 
Comunicação, o qual foi aprovado por esta Direção -Geral.

Importa celebrar novo Contrato -Programa que visa dar continuidade 
ao projeto de cooperação técnica e financeira já iniciado entre ambas 
as partes, no sentido da informatização da Biblioteca Municipal de 
Ferreira do Zêzere.

Nestes termos, entre:

A Direção -Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, abre-
viadamente designada por DGLAB, serviço central da administração 
direta do Estado, no âmbito da Presidência do Conselho de Ministros, 
pessoa coletiva n.º 600 084 892, com instalações no Edifício da Torre do 
Tombo, Alameda da Universidade, 1649 -010 Lisboa, representada pelo 
Diretor -Geral José Manuel Azevedo Cortês, com competência própria 
para o ato, na qualidade de 1.º outorgante; e

O Município de Ferreira do Zêzere, pessoa coletiva n.º 501 216 839, 
com sede em Ferreira do Zêzere, representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores, em exercício de funções 
desde 18 de outubro de 2013, com competência própria para o ato, na 
qualidade de 2.º outorgante;

é celebrado, de boa -fé e reciprocamente aceite, o presente Contrato-
-Programa, ao abrigo do disposto no Decreto -Lei n.º 111/87, de 11 
de março e em conformidade com o Decreto -Lei n.º 384/87, de 24 de 
dezembro, o qual se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1.ª

(Objeto)

O presente Contrato -Programa tem por objeto regulamentar as rela-
ções entre as partes que o subscrevem relativamente à informatização 
da Biblioteca Municipal de Ferreira do Zêzere, nos termos do Projeto de 
Tecnologias da Informação e Comunicação, abreviadamente designado 
Projeto TIC, aprovado pelo 1.º outorgante em 21 de abril de 2008.

CLÁUSULA 2.ª

(Requisitos obrigatórios)

A execução do Projeto TIC deverá cumprir as orientações estabele-
cidas no documento de Apoio à Elaboração de Projetos de Tecnologias 
de Informação e Comunicação e respeitar o cronograma aprovado pelo 
1.º outorgante.

CLÁUSULA 3.ª

(Alterações ao projeto)

1 — Qualquer alteração ao projeto inicial, quer em sede de exe-
cução física ou financeira, no que respeita ao Projeto TIC, deve ser 
previamente submetida ao 1.º outorgante para efeitos de aprovação 
expressa, ao qual é reconhecido o direito de acompanhar e fiscalizar 
a sua execução.

2 — A não observância do estipulado no número anterior constitui 
incumprimento grave deste Contrato -Programa.

CLÁUSULA 4.ª

(Participação financeira)

1 — O 1.º outorgante obriga -se a participar no financiamento da 
informatização da Biblioteca Municipal de Ferreira do Zêzere em 50 % 
do custo total do Projeto TIC considerado elegível, excluindo o IVA.

2 — O financiamento a conceder pelo 1.º outorgante é suportado por 
verbas inscritas no PIDDAC, Capítulo 50, do Orçamento de Estado.

CLÁUSULA 5.ª
(Custo total do projeto)

1 — O custo total do Projeto TIC destinado à informatização da 
Biblioteca Municipal de Ferreira do Zêzere, considerado elegível pelo 
1.º outorgante é de € 58 776,00 (cinquenta e oito mil, setecentos e setenta 
e seis euros), excluindo o IVA.

2 — As transferências orçamentais do 1.º outorgante para o 2.º outor-
gante, num total de 29 388,00 (vinte e nove mil, trezentos e oitenta e oito 
euros), serão realizadas de acordo com a seguinte programação:

a) Ano de 2014 — € 8 750,00 (oito mil setecentos e cinquenta euros)
b) Ano de 2015 — € 4 238,00 (quatro mil duzentos e trinta e oito 

euros)
c) Ano de 2016 — € 16 400,00 (dezasseis mil e quatrocentos euros)

3 — Na eventualidade das verbas referidas no número anterior não 
serem total ou parcialmente executadas no ano a que respeitam, poderão 
ser transferidas para o ano seguinte, desde que o Município o solicite à 
DGLAB, até 15 de julho de cada ano.

4 — A falta de comunicação do disposto no número anterior implicará 
a perda das verbas referidas no n.º 3.

CLÁUSULA 6.ª
(Despesas elegíveis)

1 — São elegíveis as despesas relativas à aquisição de hardware e 
software, incluindo serviços de instalação e correspondente formação.

2 — As despesas, referidas no número anterior, só são consideradas 
como elegíveis, pelo 1.º outorgante, quando realizadas após a data da 
aprovação do Projeto TIC pelo 1.º outorgante.

3 — A liquidação da participação do 1.º outorgante operar -se -á 
mediante a apresentação dos documentos de despesa pelo 2.º outorgante 
e de acordo com a programação estabelecida na cláusula 5.ª

CLÁUSULA 7.ª
(Outras fontes de financiamento)

1 — Sempre que o 2.º outorgante venha a receber de outras fontes 
de financiamento — públicas ou privadas, nacionais, comunitárias ou 
internacionais — verbas destinadas ao fim previsto no presente Contrato-
-Programa, deve, de imediato, comunicar formalmente esse facto ao 
1.º outorgante.

2 — As verbas referidas no número anterior são obrigatoriamente 
consideradas para nova determinação da percentagem da participação 
do 1.º outorgante.

3 — A falta de comunicação prevista no n.º 1 constitui incumprimento 
grave do Contrato -Programa.

CLÁUSULA 8.ª
(Pessoal qualificado)

1 — A direção da Biblioteca Municipal compete a um técnico supe-
rior com formação superior de natureza especializada, no domínio das 
Ciências da Informação.

2 — Os restantes postos de trabalho previstos no mapa de pessoal 
na carreira/categoria de técnico superior e ou assistente técnico, devem 
estar preenchidos à data da abertura da Biblioteca.

3 — No recrutamento destes postos de trabalho deverão ser exigidas, 
como habilitações específicas para o efeito, formação superior ou média 
de natureza especializada, no domínio das Ciências da Informação.

CLÁUSULA 9.ª
(Orçamento da biblioteca)

1 — O 2.º outorgante deve inscrever anualmente, no seu orçamento e 
plano de atividades, as dotações financeiras necessárias ao normal fun-
cionamento e ao desenvolvimento e atualização da Biblioteca, de modo a 
adequá -la ao cumprimento das obrigações previstas no presente contrato.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, o 2.º outorgante deve 
estabelecer os objetivos e afetar os recursos indispensáveis ao regular 
funcionamento da Biblioteca, mediante a prévia audição do bibliotecário 
responsável, ao qual são cometidas competências técnicas e de gestão dos 
respetivos serviços.

CLÁUSULA 10.ª
(Desenvolvimento da biblioteca)

A cooperação técnica e financeira entre a Administração Central e 
os Municípios traduzida no Programa de Apoio às Bibliotecas Públicas 
estende -se ao necessário desenvolvimento das bibliotecas criadas no 
seu âmbito.
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CLÁUSULA 11.ª
(Dever de informação)

O 1.º e 2.º outorgantes têm o dever de informação mútua relativa-
mente a todas as fases de execução do disposto no presente Contrato-
-Programa.

CLÁUSULA 12.ª
(Propriedade da biblioteca)

Os recursos a adquirir para execução do Projeto Informático, objeto 
do presente contrato, ficam a constituir património do 2.º outorgante.

CLÁUSULA 13.ª
(Dever de vinculação aos fins)

1 — Os recursos a nível informático devem ser exclusivamente desti-
nados pelo 2.º outorgante a serviços da Biblioteca, não podendo ser uti-
lizada para outros fins, mesmo que se trate de serviços do Município.

2 — A violação do disposto no número anterior constitui incumpri-
mento grave do Contrato -Programa e confere ao 1.º outorgante o direito 
de exigir a devolução da participação efetuada.

CLÁUSULA 14.ª
(Incumprimento)

1 — Em caso de incumprimento grave, por parte do 2.º outorgante 
das obrigações previstas nas cláusulas 2.ª e 8.ª deve ser suspenso o 
financiamento pelo 1.º outorgante, até regularização da situação, em 
prazo a fixar por este.

2 — Nos casos de incumprimento grave, por causa imputável ao 
2.º outorgante, designadamente falsas declarações, afetação da participa-
ção do 1.º outorgante a fins diferentes do previsto no presente Contrato-
-Programa e, ainda, violação do disposto nas cláusulas 3.ª n.º 1, 7.ª n.º 1 
e 13.ª n.º 1, o 1.º outorgante, apreciado o caso concreto, pode suprimir 
o financiamento, devendo o 2.º outorgante devolver as importâncias 
indevidamente utilizadas.

3 — Os projetos de decisão de suspensão ou de supressão do financia-
mento são devidamente fundamentados e notificados ao 2.º outorgante 
para este, num prazo de 15 dias úteis, apresentar as suas observações.

4 — A decisão final será tomada tendo em consideração as observa-
ções apresentadas.

CLÁUSULA 15.ª
(Restituições)

1 — A restituição, das importâncias não utilizadas ou indevidamente 
utilizadas, deve ser efetuada pelo 2.º outorgante, no prazo de 60 dias 
úteis, após a notificação.

2 — Não se verificando a restituição voluntária no prazo referido no 
número anterior, nem a contestação da dívida, o 2.º outorgante autoriza 
a retenção das transferências que lhe couberem ao abrigo da Lei das 
Finanças Locais, até à integral restituição das verbas em dívida.

CLÁUSULA 16.ª
(Revisão do Contrato -Programa)

1 — Em caso de desatualização do calendário de execução originada 
pela alteração anormal e imprevisível de circunstâncias que determi-
naram os termos deste Contrato -Programa, ou face a quaisquer outras 
consequências provenientes daquela alteração, deve o 2.º outorgante, 
na qualidade de responsável pela execução do investimento, propor a 
revisão dos referidos termos.

2 — Ambos os outorgantes acordam, ainda, em fixar através de Adi-
tamento ao presente contrato, todos os aspetos e situações de facto que, 
emergentes do acordo, não tenham sido previstos e se venham a revelar 
necessários no decurso do cumprimento do Contrato -Programa, quer 
tenham a natureza de omissões ou dúvidas, e desde que, para o efeito, 
se verifique o consenso das partes.

CLÁUSULA 17.ª
(Duração do Contrato)

O presente Contrato -Programa tem início em 11 de junho de 2014 e 
caduca em 31 de dezembro de 2016.

O presente Contrato -Programa, constituído por 8 folhas, todas ru-
bricadas, à exceção da última, que por ambos os outorgantes vai ser 
assinada, é feito em dois exemplares, valendo ambos como originais, e 
será publicado na 2.ª série do Diário da República.

11 de junho de 2014. — O 1.º Outorgante, José Manuel de Azevedo 
Cortês. — O 2.º Outorgante, Jacinto Manuel Lopes Cristas Flores.

207936505 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso n.º 8045/2014
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, se torna público que, por despa-
cho do Senhor Diretor -Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, foi 
renovada a comissão de serviço da licenciada Maria de Fátima Pereira 
da Costa, no cargo de Chefe de Divisão da Tributação e Cobrança, da 
Direção de Finanças de Leiria, ao abrigo do disposto no artigo 23.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro.

2 de julho de 2014. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares Pi-
nheiro.

207937907 

 Aviso (extrato) n.º 8046/2014
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, se torna público que, por despa-
cho do Senhor Diretor -Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, foi 
renovada a comissão de serviço da licenciada Maria do Rosário Coelho 
Silva Moura, no cargo de Chefe de Divisão de Conceção, da Direção 
de Serviços do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, ao 
abrigo do disposto no artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

2 de julho de 2014. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares Pi-
nheiro.

207936773 

 Direção-Geral do Orçamento

Despacho n.º 8930/2014
Considerando que,
Os titulares dos cargos de direção intermédia de 2.º grau são recrutados 

por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 68/2013, de 2 de agosto, 
de entre trabalhadores em funções públicas contratados ou designados 
por tempo indeterminado, licenciados, dotados de competência técnica 
e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo 
que reúnam quatro anos de experiência profissional em funções, cargos, 
carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura;

Foram cumpridas todas as formalidades legais inerentes ao procedi-
mento concursal tendente ao provimento do cargo de direção intermédia 
de 2.º grau correspondente a Chefe de Divisão de Acompanhamento do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, da 4.ª Delegação, do mapa de 
pessoal dirigente da Direção -Geral do Orçamento;

Ponderados os resultados do procedimento concursal, face ao perfil 
revelado pela candidata confrontado com o exigido para o exercício 
do cargo a prover, o júri considerou em proposta fundamentada, que 
aqui se dá como integralmente reproduzida, que a candidata, licenciada 
Helena de Fátima Monteiro Lopes, reúne todos os requisitos legais e as 
melhores condições para o exercício do cargo.

Assim, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 21.º da lei supra 
identificada, designo, em comissão de serviço, pelo período de três anos, 
no cargo de Chefe de Divisão de Acompanhamento do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, da 4.ª Delegação, a licenciada Helena de Fátima 
Monteiro Lopes, pertencente à carreira de técnico superior do mapa de 
pessoal da Direção -Geral do Orçamento, juntando -se nota relativa ao 
currículo académico e profissional da designada.

30 de junho de 2014. — A Diretora -Geral, Manuela Proença.

Síntese curricular
Nome: Helena de Fátima Monteiro Lopes.
Data de nascimento: 7 de maio de 1969
Habilitações literárias: Licenciatura em Auditoria pelo Instituto Supe-

rior de Contabilidade e Administração de Lisboa no ano de 1998.
Experiência profissional mais relevante:
A partir de janeiro de 2014 exerce, em regime de substituição, as 

funções de Chefe de Divisão da Divisão de Acompanhamento do Mi-
nistério dos Negócios Estrangeiros da 4.ª Delegação da Direção -Geral 
do Orçamento.




