20.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 21 de Outubro de 2010

ACTA
ORDEM DE TRABALHOS
Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações

Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
. Licenciamento de Obras Particulares

Ponto 3. Apreciação de Proposta de Acta de 29.09.2010

Ponto 4. EDUCAÇÃO
. CENTRO ESCOLAR DAS FREGUESIAS DE DEGRACIAS/POMBALINHO
- Homologação do Auto de Recepção Provisória

Ponto 5. EDUCAÇÃO
. CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE SAMUEL
- Homologação do Auto de Recepção Provisória

Ponto 6. EDUCAÇÃO
. CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE GRANJA DO ULMEIRO
. QREN - Programa Nacional de Requalificação da Rede Escolar do 1.º Ciclo do

Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar
- Candidatura
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Ponto 7. EDUCAÇÃO
. CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE GRANJA DO ULMEIRO

. Projectos de Especialidades
7.1. Estabilidade e Betão Armado, Rede de Abastecimento de Água, de Drenagem de Águas
Residuais, Rede de Drenagem de Águas Pluviais, Rede de Gás e Projecto Acústico.
7.1.1. Ajuste Directo
7.1.2. Adjudicação
7.2. Rede Eléctrica, ITED/Rede Estruturada e Segurança Contra Incêndios
7.2.1.Ajuste Directo
7.2.2. Adjudicação
7.3. Projecto de AVAC
7.3.1. Ajuste Directo
7.3.2. Adjudicação
Ponto 8. EDUCAÇÃO
. CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE GRANJA DO ULMEIRO

8.1. Projecto
8.2. Concurso Público Urgente
Ponto 9. CULTURA
. EDIÇÕES/PUBLICAÇÕES
. De Mim… Ou Talvez Não de Luísa Pimentel
- Ajuste Directo
Ponto 10. CULTURA
. APOIO A INICIATIVAS DIVERSAS
. Orquestra de Sopros de Coimbra
- Deslocação à Alemanha
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Ponto 11. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. CONSTRUÇÃO DE CAMPOS RELVADOS SINTÉTICOS

- Vinha da Rainha
. Direito de Superfície
Ponto 12. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. CONSTRUÇÃO DE CAMPOS RELVADOS SINTÉTICOS

- Vinha da Rainha
. Concurso Público Urgente
Ponto 13. PROTECÇÃO CIVIL – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL
. Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos - Acções Materiais
. Criação de um Sistema de Gestão de Protecção Civil para o Concelho de Soure
- Adjudicações
13.1. Aquisição de Equipamento GPS
13.2. Sistema de Gestão //Aquisição de Software Informático

Ponto 14. RECURSOS HUMANOS
. Estágios

- Cursos de Formação Profissional - APPACDM de Soure
. Operador de Jardinagem
. Acompanhamento de Crianças

Ponto 15. Outros assuntos a incluir, se for caso disso, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18.09.
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Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações

Não se verificou qualquer intervenção.
Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
. Licenciamento de Obras Particulares

Foi tomado conhecimento dos licenciamentos de obras particulares verificados no período decorrido
entre a última reunião e a de hoje. ----------------------------------Ponto 3. Apreciação de Proposta de Acta de 29.09.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Acta.------------------Ponto 4. EDUCAÇÃO
. CENTRO ESCOLAR DAS FREGUESIAS DE DEGRACIAS/POMBALINHO
- Homologação do Auto de Recepção Provisória

Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO
CENTRO ESCOLAR DAS FREGUESIAS DE DEGRACIAS / POMBALINHO
RECEPÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 30.01.2009, à empresa Vidal, Pereira & Gomes, Ldª, pelo valor
de 688.038,61 €, acrescido de IVA.

Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respectivo auto de recepção provisória da mesma, nos
termos e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Engº.)
15.10.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção provisória,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------------------Ponto 5. EDUCAÇÃO
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. CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE SAMUEL
- Homologação do Auto de Recepção Provisória

Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto:

EDUCAÇÃO
CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE SAMUEL
RECEPÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 13.11.2008, à empresa Vidal, Pereira & Gomes, Ldª, pelo valor
de 673.061,66 €, acrescido de IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respectivo auto de recepção provisória da mesma, nos
termos e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Engº.)
15.10.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção provisória,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------------------Ponto 6. EDUCAÇÃO
. CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE GRANJA DO ULMEIRO
. QREN - Programa Nacional de Requalificação da Rede Escolar do 1.º Ciclo

do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar
- Candidatura

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDU CAÇÃO

- ENSINO BÁSICO

. CENTRO ESCOLAR DA FREGU ESIA DE GRANJA DO U LMEIRO

A Carta Educativa do Concelho de Soure foi homologada em Maio de 2007, após aprovação, por
unanimidade, pela Assembleia Municipal, em reunião ocorrida em 30.12.2006, sob proposta da
Câmara Municipal, em reunião ocorrida em 29.12.2006, após discussão e emissão, por
unanimidade, de Parecer Favorável do Conselho Municipal de Educação, reunido em
28.12.2006.
A Ampliação/Requalificação do Centro Escolar da Freguesia de Granja do Ulmeiro constitui uma
das prioridades de intervenção previstas na Carta Educativa.
Nos termos do artigo 5.º do Regulamento Específico do Programa Nacional de Requalificação da
Rede Escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar, o Projecto Técnico de
Ampliação/Requalificação da EB1 de Granja do Ulmeiro, executado pelos Serviços da Câmara
Municipal, foi apresentado à Direcção Regional de Educação do Centro e submetido ao Gabinete
de Estatística e Planeamento da Educação para recolha do correspondente Parecer.
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Nos termos do artigo 11.º do Regulamento supracitado, deverá ser formalizada a Candidatura ao
QREN, no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro, da Ampliação/Requalificação deste
equipamento educativo, intervenção que permitirá aos seus alunos o acesso, com qualidade, a
condições adequadas à prática, quer das Actividades previstas no Plano Curricular, quer das
Actividades de Enriquecimento Curricular e de Apoio à Família.
Toda a população escolar envolvida - alunos do 1.º CEB e também do Pré-Escolar, da Freguesia
de Granja de Ulmeiro - beneficiará de um maior bem-estar que só poderá conduzir a um melhor
aproveitamento escolar.
A Vereadora *
(Ana Maria Treno, Dra.)
19.10.2010
*Por Delegação e Subdelegação de Competê ncias, Despacho
do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 06.11.2009.

Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------Ponto 7. EDUCAÇÃO

. CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE GRANJA DO ULMEIRO

. Projectos de Especialidades

Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO

- Ensino Básico
- Centro Escolar da Freguesia de Granja do Ulmeiro
- Projectos de Especialidades

A Ampliação/Requalificação da EB1 de Granja do Ulmeiro, em ordem à sua conversão num Centro Escolar , é um dos
investimentos previstos na Carta Educativa aprovada e homologada.
De acordo com orientações superiores, os serviços técnicos municipais procederam à execução do respectivo Projecto Base
de Arquitectura. Durante este processo, naturalmente ocorreram várias reuniões com os técnicos da Direcção Regional de
Educação do Centro.
Concluído o mesmo, foi submetido ao Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação – GEPE, para recolha do
correspondente parecer, necessário para a candidatura desta obra ao Quadro de Referência Estratégica Nacional – QREN,
a formalizar até ao dia 29 de Outubro de 2010.
Assim, para que seja possível o cumprimento dos prazos decorrentes do regulamento aplicável, parece-nos que se deve
promover a execução imediata dos vários projectos de especialidade, tendo em vista a abertura do Concurso Público
Urgente.
Concretamente, sugere-se que se proceda a três consultas ao mercado, distintas:
- Estabilidade e betão armado, rede de abastecimento de água, rede de drenagem de águas residuais, rede
de drenagem de águas pluviais, rede de gás e projecto acústico.
- Valor estimado – 4.950,00€
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- Empresa: d-solution, Lda.
- Rede Eléctrica, ITED/rede estruturada e segurança contra incêndios.
- Valor estimado – 3.600,00€
- Empresa: Projedomus, Lda.
- Projecto de AVAC.
- Valor estimado – 3.400,00€
- Empresa: Chama – Eq. Térmicos, SA
Á Consideração Superior
Rui Fernandes – Arqº
14 Outubro 2010

7.1. Estabilidade e Betão Armado, Rede de Abastecimento de Água, de Drenagem de
Águas Residuais, Rede de Drenagem de Águas Pluviais, Rede de Gás e Projecto
Acústico.
7.1.1. Ajuste Directo

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO

CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE GRANJA DO ULMEIRO
- PROJECTOS DE ESPECIALIDADES – ESTABILIDADE E BETÃO ARMADO, REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE DRENAGEM DE ÁGUAS
RESIDUAIS E PLUVIAIS, DE GÁS E ACÚSTICO
- ESCOLHA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista ao fornecimento do projecto em epígrafe, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA

DO

P ROCEDIMENTO P RÉVIO

Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, no regime simplificado, uma vez que o preço base é de
4.950,00 euros, inferior ao limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de
ajuste directo, cf. alínea a) do n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e inferior ao limite de 5.000,00 euros, enquadrando-se no Regime
Simplificado que dispensa quaisquer formalidades previstas no CCP, conforme art. 128º do mesmo diploma.
A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do
Presidente deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf.
alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.
O encargo previsto tem dotação no orçamento para o presente ano de 2010 pela rubrica 02.02.07.01.03.05 e
trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 01.002 2010/206.

2. C ONSULTAR

A

S EGUINTE E NTIDADE

Sugere-se a consulta à seguinte empresa:
- D - Solution, Lda.
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3. J ÚRI
Uma vez que se trata do regime simplificado, de acordo com o artigo 128º do CCP, está dispensada a criação de
Júri para análise da proposta.
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
15/10/2010

e
Despacho
De acordo.
À Reunião de Câmara, para ratificação.
A Vereadora *,
(Ana Maria Treno, Dra.)
15.10.2010
* Competências delegada s e subdelegadas pel o
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal por despacho de 06. 11. 2009

ANEXO
LISTAGEM DE BENS A FORNECER
Os trabalhos destinam-se à execução dos projectos de especialidades para Construção do Centro Escolar da
Freguesia de Granja do Ulmeiro, designadamente:







Estabilidade e Betão Armado;
Rede de Abastecimento de Água;
Rede de Drenagem de Águas Residuais;
Rede de Águas Pluviais;
Rede de Gás
Projecto Acústico.

Deliberado, por unanimidade, aprovar a ratificação do Despacho da Senhora Vereadora, Dra. Ana
Maria Treno.-------------------------------------------------------7.1.2. Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO

CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE GRANJA DO ULMEIRO
- PROJECTOS DE ESPECIALIDADES – ESTABILIDADE E BETÃO ARMADO, REDE DE ABASTECIMENTO
RESIDUAIS E PLUVIAIS, DE GÁS E ACÚSTICO
- ADJUDICAÇÃO

DE

ÁGUA, DE DRENAGEM

DE

ÁGUAS

Por despacho, de 15.10.2010, da Sra. Vereadora Dra. Ana Maria Treno, foi decidido recorrer à figura do ajuste
directo, como procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.
A empresa convidada apresentou a seguinte proposta:
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EMPRESA
D-Solution, Lda.

VALOR
4.900,00 euros

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta é inferior ao preço base definido,
sugerimos a adjudicação do presente fornecimento à mesma.
Não é obrigatória a celebração de contrato escrito nos termos do artigo 128.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, uma vez que se trata do Regime Simplificado.
Nos termos da alínea b) do n.º 2 do art. 103º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa
de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A dispensa de audiência prévia;
2. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “D-Solution, Lda.”;
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 4.900,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
18.10.2010
e
DESPACHO:

Adjudique-se.
À Reunião de Câmara, para ratificação.
A Vereadora *,
(Ana Maria Treno, Dra.)
18.10.2010
* Competências delegadas e subdelegadas pelo
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal por despacho de 06. 11. 2009

Deliberado, por unanimidade, aprovar a ratificação do Despacho da Senhora Vereadora, Dra. Ana
Maria Treno.--------------------------------------------------------

7.2. Rede Eléctrica, ITED/Rede Estruturada e Segurança Contra Incêndios
7.2.1.Ajuste Directo

Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO

CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE GRANJA DO ULMEIRO
- P ROJECTOS DE E SPECIALIDADES – R EDE E LÉCTRICA , ITED/R EDE E STRUTURADA E S EGURANÇA C ONTRA I NCÊNDIOS
- ESCOLHA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista ao fornecimento do projecto em epígrafe, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA

P ROCEDIMENTO P RÉVIO

DO

Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, no regime simplificado, uma vez que o preço base é de
3.600,00 euros, inferior ao limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de
ajuste directo, cf. alínea a) do n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e inferior ao limite de 5.000,00 euros, enquadrando-se no Regime
Simplificado que dispensa quaisquer formalidades previstas no CCP, conforme art. 128º do mesmo diploma.
A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do
Presidente deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf.
alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.
O encargo previsto tem dotação no orçamento para o presente ano de 2010 pela rubrica 02.02.07.01.03.05 e
trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 01.002 2010/206.
2. C ONSULTAR

A

S EGUINTE E NTIDADE

Sugere-se a consulta à seguinte empresa:
a.

Projedomus, Lda.

3. J ÚRI
Uma vez que se trata do regime simplificado, de acordo com o artigo 128º do CCP, está dispensada a criação de
Júri para análise da proposta.
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
15/10/2010

e
DESPACHO:

De acordo.
À Reunião de Câmara, para ratificação.
A Vereadora *,
(Ana Maria Treno, Dra.)
15.10.2010
* Competências delegadas e subdelegadas pelo Exmo. Senhor Presidente
da Câmara Municipal por despacho de 06.11.2009

ANEXO
LISTAGEM DE BENS A FORNECER
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Os trabalhos destinam-se à execução dos projectos de especialidades para Construção do Centro Escolar da
Freguesia de Granja do Ulmeiro, designadamente:




Rede Eléctrica;
ITED/Rede Estruturada;
Segurança contra Incêndios.

Deliberado, por unanimidade, aprovar a ratificação do Despacho da Senhora Vereadora, Dra. Ana
Maria Treno.-------------------------------------------------------7.2.2. Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO

CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE GRANJA DO ULMEIRO
- P ROJECTOS DE E SPECIALIDADES – R EDE E LÉCTRICA , ITED/R EDE E STRUTURADA E S EGURANÇA C ONTRA I NCÊNDIOS
- ADJUDICAÇÃO
Por despacho, de 15.10.2010, da Sra. Vereadora Dra. Ana Maria Treno, foi decidido recorrer à figura do ajuste
directo, como procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.
A empresa convidada apresentou a seguinte proposta:
EMPRESA
Projedomus, Lda.

VALOR
3.500,00 euros

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta é inferior ao preço base definido,
sugerimos a adjudicação do presente fornecimento à mesma.
Não é obrigatória a celebração de contrato escrito nos termos do artigo 128.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, uma vez que se trata do Regime Simplificado.
Nos termos da alínea b) do n.º 2 do art. 103º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa de audiência
prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.

CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A dispensa de audiência prévia;
2. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “Projedomus, Lda.”;
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 3.500,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
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(Fernando Cavacas, Dr.)
18.10.2010
e
DESPACHO:

Adjudique-se.
À Reunião de Câmara, para ratificação.
A Vereadora *,
(Ana Maria Treno, Dra.)
18.10.2010
* Competências delegadas e subdelegada s pelo
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal por despacho de 06.11.2009

Deliberado, por unanimidade, aprovar a ratificação do Despacho da Senhora Vereadora, Dra. Ana
Maria Treno.-------------------------------------------------------7.3. Projecto de AVAC
7.3.1. Ajuste Directo

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO

CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE GRANJA DO ULMEIRO
- PROJECTO DE ESPECIALIDADE – AVAC
- ESCOLHA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista ao fornecimento do projecto em epígrafe, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA

DO

P ROCEDIMENTO P RÉVIO

Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, no regime simplificado, uma vez que o preço base é de
3.400,00 euros, inferior ao limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de
ajuste directo, cf. alínea a) do n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e inferior ao limite de 5.000,00 euros, enquadrando-se no Regime
Simplificado que dispensa quaisquer formalidades previstas no CCP, conforme art. 128º do mesmo diploma.
A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do
Presidente deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf.
alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.
O encargo previsto tem dotação no orçamento para o presente ano de 2010 pela rubrica 02.02.07.01.03.05 e
trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 01.002 2010/206.

2. C ONSULTAR

A

S EGUINTE E NTIDADE

Sugere-se a consulta à seguinte empresa:
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- Chama - Equipamentos Térmicos, S.A.
3. J ÚRI
Uma vez que se trata do regime simplificado, de acordo com o artigo 128º do CCP, está dispensada a criação de
Júri para análise da proposta.
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
15/10/2010

e
DESPACHO:

De acordo.
À Reunião de Câmara, para ratificação.
A Vereadora *,
(Ana Maria Treno, Dra.)
15.10.2010
* Competências delegadas e subdelegadas pelo Exmo. Senhor Presidente
da Câmara Municipal por despacho de 06.11.2009

ANEXO
LISTAGEM DE BENS A FORNECER

Os trabalhos destinam-se à execução dos projectos de especialidades para Construção do Centro Escolar da
Granja do Ulmeiro, designadamente:


Projecto AVAC.

Deliberado, por unanimidade, aprovar a ratificação do Despacho da Senhora Vereadora, Dra. Ana
Maria Treno.-------------------------------------------------------7.3.2. Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO

CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE GRANJA DO ULMEIRO
- PROJECTO DE ESPECIALIDADE – AVAC
- ADJUDICAÇÃO
Por despacho, de 15.10.2010, da Sra. Vereadora Dra. Ana Maria Treno, foi decidido recorrer à figura do ajuste
directo, como procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.
A empresa convidada apresentou a seguinte proposta:
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EMPRESA
Chama - Equipamentos Térmicos, S.A.

VALOR
3.200,00 euros

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta é inferior ao preço base definido,
sugerimos a adjudicação do presente fornecimento à mesma.
Não é obrigatória a celebração de contrato escrito nos termos do artigo 128.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, uma vez que se trata do Regime Simplificado.
Nos termos da alínea b) do n.º 2 do art. 103º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa
de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A dispensa de audiência prévia;
2. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “Chama - Equipamentos Térmicos, S.A.”;
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 3.200,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
18.10.2010
e
DESPACHO:

Adjudique-se.
À Reunião de Câmara, para ratificação.
A Vereadora *,
(Ana Maria Treno, Dra.)
18.10.2010
* Competências delegadas e subdelegadas pelo Exmo. Senho r
Presidente da Câmara Municipal por despacho de 06.11.2009

Deliberado, por unanimidade, aprovar a ratificação do Despacho da Senhora Vereadora, Dra. Ana
Maria Treno.--------------------------------------------------------

Ponto 8. EDUCAÇÃO

. CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE GRANJA DO ULMEIRO

8.1. Projecto
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Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO
- Ensino Básico
- Centro Escolar da Freguesia de Granja do Ulmeiro
- Projecto Técnico

O Gabinete Municipal de Desenho, cumprindo orientações superiores, procedeu à elaboração do Projecto Base de
Arquitectura para a Ampliação/Requalificação da EB1 de Granja do Ulmeiro, em ordem à sua conversão num Centro
Escolar, de acordo com o programa funcional do Ministério da Educação.
Após a sua conclusão, o mesmo foi submetido para o GEPE – Gabinete de Estudos e Planeamento da Educação, para
recolha do respectivo parecer, e em seguida desenvolvidos os correspondentes Projectos de Especialidades necessários
para a candidatura desta obra ao Quadro de Referência Estratégica Nacional – QREN, a formalizar até ao dia 29 de Outubro
de 2010.
Assim, já com todos estes elementos foi desenvolvido o Projecto Técnico para execução da obra. No Projecto Técnico estão
descritas todas as soluções construtivas a adoptar em obra, bem como o respectivo Caderno de Encargos e Mapa de
Medições e Orçamento, que estima o custo final da empreitada em € 711.306,58 (setecentos e onze mil trezentos e seis
euros e cinquenta e oito cêntimos).
Neste contexto, sugere-se:
- A aprovação do Projecto Técnico para a Ampliação/Requalificação da EB1 de Granja do Ulmeiro, em ordem à
sua conversão num Centro Escolar, com as correspondentes Peças Escritas (Caderno de Encargos e Medições e
Orçamento).
- Que se proceda à Abertura do respectivo Concurso Público Urgente.
Á Consideração Superior
Rui Fernandes – Arqº
19 Outubro de 2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Projecto Técnico, de acordo com as informações técnicas de
suporte e após visualização do mesmo, com recurso a meios audiovisuais.--------------------------------------------------------------------------------8.2. Concurso Público Urgente

Do Departamento de Obras e Urbanismo, foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO - ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE GRANJA DO ULMEIRO
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ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Com vista à execução da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA DO P ROCEDIMENTO P RÉVIO
Sugere-se a adopção da modalidade de concurso público urgente, cf. nº 2 do artigo 52º do Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de
18 de Junho, considerando:
a) Tratar-se de um projecto a co-financiar por fundos comunitários, sendo que a correspondente candidatura ao QREN
deverá ser formalizada impreterivelmente até 29-10-2010;
b) Que o valor do contrato será inferior ao referido na alínea b) do artigo 19.º do CCP, pois o preço base é de 711.306,58 euros e;
c) Que o critério de adjudicação é o do mais baixo preço.
A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente
informação, pertence à Câmara Municipal, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada superior a 149.639,36 euros
– cf. alínea b) do nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho –.
O encargo previsto para a presente empreitada tem, em parte, dotação no orçamento para o presente ano de 2010 pela
rubrica 02.02.07.01.03.05 e trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 01 002
2010/206.
2. P ROCESSO DE C ONCURSO
Do projecto técnico (projecto de arquitectura e de especialidades), programa de procedimento, caderno de encargos.
3. NOMEAÇÃO DE JÚRI
Nomeação dos membros a integrar o júri:
1. Presidente: João Eduardo Dias Madeira Gouveia, Dr.;
2. Vogal: Santos Mota, Vice-Presidente (substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos);
3. Vogal: Mário Monteiro, Engº;
4. Suplentes: Rui Fernandes, Arq.
5. Suplente: Fernando Cavacas, Dr.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
19.10.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de Concurso Público Urgente,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-------------Ponto 9. CULTURA
. EDIÇÕES/PUBLICAÇÕES
. De Mim… Ou Talvez Não de Luísa Pimentel
- Ajuste Directo
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Foi presente a seguinte informação:
Assunto: CULTURA

EDIÇÕES / PUBLICAÇÕES
- DE MIM… OU TALVEZ NÃO DE LUÍSA PIMENTEL
- ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Com vista ao fornecimento em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA

DO

P ROCEDIMENTO P RÉVIO

Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, pelo regime simplificado, uma vez que o preço base é de
400,00 euros, inferior ao limite máximo de 5.000,00 euros estabelecido para o recurso a esta figura, cf. artigo
128º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, que
dispensa quaisquer formalidades previstas no referido Código.
A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do
Presidente deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf.
alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.
O encargo previsto tem dotação no orçamento para o presente ano de 2010 pela rubrica 02.02.02.02.20 e tratase de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 02.001 2010/47.
2. P ROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3. C ONSULTAR

A

S EGUINTE E NTIDADE

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes empresas:
- Cruz & Cardoso, Lda.
4. J ÚRI
Uma vez que se trata do regime simplificado da figura do ajuste directo, está dispensada a criação de júri, nos
termos do n.º 3 do art. 128º do CCP.
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
14/10/2010

A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno: “acho que, acima de tudo, nos devemos
congratular com o facto de, no Concelho de Soure, termos vários Munícipes que
ocupam o seu tempo na escrita, de uma forma geral, com qualidade. Agora trata-se de
um livro de poesia.
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Assim, proponho a aquisição de 350 exemplares do livro “De mim… Ou Talvez Não
de Luísa Pimentel”.”
O Senhor Vice-Presidente Dr. Santos Mota referiu que: “conheço a Profª. Doutora,
Luísa Pimentel, trata-se de uma pessoa competente, de uma dedicação e uma
sensibilidade humana fora do normal, bastante humilde e discreta e tem
conhecimentos profundos a nível da problemática e complexidade das pessoas mais
idosas. Já editou, pelo menos, dois livros que são estudados e analisados em várias
Universidades e é convidada para seminários e colóquios no âmbito das Ciências
Sociais. Fiquei muito satisfeito quando vi esta proposta porque é gratificante, para
todos nós, ter uma pessoa com o valor científico e a dimensão humana da Prof.ª
Doutora Luísa Pimentel.”
A Senhora Vereadora Dra. Márcia Travassos referiu que: “aproveitar também para
dizer que a Prof.ª Doutora Luísa Pimentel é, efectivamente, um grande valor
acrescentado para o nosso Concelho, portanto, acho que é bastante pertinente o
apoio que o Município possa dar, neste projecto de edição do seu livro de poesia.
Posso dizer que fui aluna dela e subscrevo as palavras do Dr. Santos Mota, porque,
de facto, é um ser humano bastante rico em termos de sentimentos e sensibilidade,
é um valor acrescentado.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre
das informações técnicas dos serviços.---------------------------------Ponto 10. CULTURA
. APOIO A INICIATIVAS DIVERSAS
. Orquestra de Sopros de Coimbra
- Deslocação à Alemanha

Foi presente a seguinte proposta:
ASSUNTO: CU LTU RA
APOIO A INICIATIVAS DIVERSAS
. ORQUESTRA DE SOPROS DE COIMBRA

- Des lo c aç ã o à Alem an ha
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No âmbito da Política Municipal de Cultura, a Autarquia aprova anualmente uma proposta
concreta de Apoio ao Funcionamento a três vertentes culturais: Folclore, Música e Teatro.
No que se refere a deslocações ao estrangeiro, têm sido apoiadas anualmente três/quatro
entidades, através do cofinanciamento de viagens realizadas no âmbito de permutas culturais.
Naturalmente, estes apoios visam, sobretudo, contribuir para que os nossos grupos culturais
divulguem o Concelho de Soure e, simultaneamente, constituem importantes estímulos ao
desenvolvimento e continuidade no futuro de actividades que promovem uma ocupação
saudável dos tempos livres - prevenindo situações perturbadoras de comportamentos salutares e
equilibrados - e uma interacção enriquecedora entre várias gerações o que, inegavelmente, só
pode conduzir ao bem estar social e emocional das pessoas envolvidas.
A Orquestra de Sopros de Coimbra, fundada em 1982, é uma formação orquestral de
instrumentos de sopro e percussão composta por cerca de sessenta jovens Estudantes de Música e
alguns Professores de Música. Tem-se distinguido pela sua participação em diferentes iniciativas
nacionais e internacionais. É dirigida pelo Maestro Adelmo Martins.
De 8 a 17 de Outubro de 2010, está em digressão pela Alemanha, no âmbito de um intercâmbio
cultural com a Orquestra de Sopros de Aalen - Estugarda, que por sua vez, também já actuou em
Coimbra.
Esta Orquestra integra quatro jovens músicos oriundos do Concelho de Soure; três deles fazem
parte também de uma Filarmónica concelhia, a Banda do Cercal.
Neste quadro, solicitou à Câmara Municipal de Soure um apoio a esta viagem à Alemanha.
Considerando a participação de quatro jovens do Concelho numa acção que constitui um forte
contributo para a sua valorização cultural, pessoal e social e, após análise das despesas previstas,
designadamente com a viagem de avião, numa perspectiva de minimizar o esforço financeiro das
suas Famílias, proponho que, no âmbito do Apoio a Iniciativas Diversas, previsto nas Grandes
Opções do Plano - PPI e AMR - e Orçamento para 2010, na área da Cultura, a Câmara
Municipal autorize a atribuição de um apoio de 100 € por músico, correspondente a ≈ 20% do
custo da viagem de avião, previsto por pessoa (500 € = 22.500 € : 45 px), no montante global
de 400 € (100 € x 4 músicos).

A Vereadora*
(Ana Maria Treno, Dra.)
2010.10.15
* Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despacho
do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 06.11.2009
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno.-------------------------------------------------------------------------------Ponto 11. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. CONSTRUÇÃO DE CAMPOS RELVADOS SINTÉTICOS

- Vinha da Rainha
. Direito de Superfície

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: DESPORTO E TEMPOS LIVRES
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL RELVADO SINTÉTICO
VINHA DA RAINHA
Relativamente ao assunto em epígrafe, veio a Associação Cultural Desportiva e de Solidariedade da Freguesia
da Vinha da Rainha, propor, ao Município de Soure, a celebração de um protocolo que pela forma jurídica
mais apropriada – comodato, direito de superfície, ou qualquer outra figura jurídica – legitime a intervenção
e domínio futuro do Município de Soure, permitindo a este o uso e fruição do onde se encontra instalado o
Campo de Futebol, cuja propriedade é daquela Associação, pelo período e condições que vierem a acertar-se.
O uso e fruição do prédio, incluirá o arrelvamento sintético do referido campo de futebol.
Mais propõe a referida Associação, que a optar-se pela figura do direito de superfície, que tal direito pode ser
constituído a título gratuito, pelo prazo de 20 anos, sugerindo a inclusão no respectivo título constitutivo de
cláusula que consigne que na sua extinção não haverá lugar ao pagamento de qualquer indemnização entre as
partes.
Posto isto, convirá no entanto dissecar as principais diferenças entre o direito de superfície e o comodato,
para que a escolha, entre uma ou outro, possa ser plenamente esclarecida. Assim,
O direito de superfície (artigo 1524.º do Código Civil) consiste na faculdade do seu titular construir ou manter
obra construída em terreno alheio, perpétua ou temporariamente, ficando com o domínio exclusivo sobre essa
obra.
O direito de superfície é constituído por contrato, testamento ou usucapião, e está sujeito a escritura pública.
Podendo ser constituído a titulo oneroso ou gratuito.
Quanto ao comodato (artigo 1129.º do Código Civil), é um contrato pelo qual uma das partes entrega à outra
certa coisa, móvel ou imóvel, para que se sirva dela, com a obrigação de a restituir.

É um contrato gratuito onde não há, por conseguinte, a cargo do comodatário, prestações que constituam o
equivalente ou o correspectivo da atribuição efectuada pelo comodante.

21

20.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 21 de Outubro de 2010
Já quanto à realização de benfeitorias, o comodatário é equiparado ao possuidor de má-fé, ou seja terá o
direito a ser indemnizado das benfeitorias necessárias realizadas, já não quanto às voluptuárias.
Estes são, em traços muito gerais, as características do direito de superfície e do comodato.
Assim, com vista á construção do relvado sintético no Campo de Futebol pertencente à Associação Cultural
Desportiva e de Solidariedade da Freguesia da Vinha da Rainha, somos de parecer que deverá optar-se pela
figura do direito de superfície.

Nestes termos, para a celebração e formalização do contrato, sugere-se que:


A Câmara Municipal delibere aceitar a proposta de constituição de um direito de superfície sobre o
Campo de Futebol da Vinha da Rainha, propriedade da Associação Cultural Desportiva e de
Solidariedade da Freguesia da Vinha da Rainha;



A constituição do direito de superfície seja celebrado a título gratuito, pelo período de 20 anos;



O direito de superfície tenha por objecto a construção do relvado sintético; e,



Seja estipulado que pela extinção do direito de superfície, não haverá lugar ao pagamento de
qualquer indemnização pelas partes.

Considerando que a constituição do direito de superfície é a título gratuito, tal facto constitui uma doação,
pelo que a sua aceitação compete à Câmara Municipal, nos termos da alínea h) do n.º1 do artigo 64.º do Lei
n.º169/99, de 18 de Setembro.
À consideração superior,
O Jurista,
(Edgar J. Domingues, Dr.)
19.10.2010

Deliberado, por unanimidade, aceitar a doação decorrente da constituição do Direito de Superfície, a
título gratuito, pelo período de 20 anos, conforme decorre da informação técnica/jurídica.---------------------------------------------------------------O Senhor Vereador, Mário Jorge Nunes, ausentou-se não tendo participado na votação.--------------------------------------------------------------------------------------Ponto 12. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. CONSTRUÇÃO DE CAMPOS RELVADOS SINTÉTICOS

- Vinha da Rainha
. Concurso Público Urgente
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Do Departamento de Obras e Urbanismo foram presentes as seguintes informações:
Assunto: DESPORTO E TEMPOS LIVRES
CONSTRUÇÃO DE CAMPOS RELVADOS SINTÉTICOS
CAMPO DE VINHA DA RAINHA
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Com vista à execução da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1.

E SCOLHA DO P ROCEDIMENTO P RÉVIO

Sugere-se a adopção da modalidade de concurso público urgente, cf. nº 2 do artigo 52º do Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de
18 de Junho, considerando:
a) Tratar-se de um projecto a co-financiar por fundos comunitários, sendo que a correspondente candidatura ao QREN
deverá ser formalizada impreterivelmente até 29-10-2010;
b) Que o valor do contrato será inferior ao referido na alínea b) do artigo 19.º do CCP, pois o preço base é de 331.898,65
euros e;
c) Que o critério de adjudicação é o do mais baixo preço.
A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente
informação, pertence à Câmara Municipal, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada superior a 149.639,36 euros
– cf. alínea b) do nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho –.
O encargo previsto para a presente empreitada tem, em parte, dotação no orçamento para o presente ano de 2010 pela
rubrica 02.02.07.01.04.06 e trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 02 002
2010/205.
2. P ROCESSO DE C ONCURSO
Do projecto técnico (projecto de arquitectura e de especialidades), programa de procedimento, caderno de encargos.
3. NOMEAÇÃO DE JÚRI
Nomeação dos membros a integrar o júri:
1. Presidente: João Eduardo Dias Madeira Gouveia, Dr.;
2. Vogal: Santos Mota, Vice-Presidente (substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos);
3. Vogal: Mário Monteiro, Engº;
4. Suplente: Rui Fernandes, Arq.
5. Suplente: Fernando Cavacas, Dr.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
19.10.2010
e
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Assunto: DESPORTO E TEMPOS LIVRES
Construção de Campos Relvados Sintéticos
Campo de Vinha da Rainha
Com vista à realização da obra em assunto, foi, por indicação superior, desenvolvido o necessário projecto de execução.
Este prevê o melhoramento do actual campo de futebol da Vinha da Rainha, com a aplicação de relva sintética de última
geração e contempla em traços gerais os seguintes trabalhos:
- Aplicação de relva sintética sobre camadas de base e material granular britado e pavimento betuminoso;
- Respectiva drenagem pluvial, com encaminhamento à linha de água existente;
- Rede de rega, incluindo reservatório de água existente;
O valor dos trabalhos previstos totaliza 331.898, 65 €.
Assim, sugere-se:
a) A aprovação da intervenção em assunto;
b) A execução da obra por empreitada.
À consideração superior.
O Chefe de Divisão
(Mário Monteiro, Eng.º)
08.10.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de Concurso Público Urgente,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-------------Ponto 13. PROTECÇÃO CIVIL – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL
. Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos - Acções Materiais
. Criação de um Sistema de Gestão de Protecção Civil para o Concelho de Soure
- Adjudicações
13.1. Aquisição de Equipamento GPS

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: PROTECÇÃO CIVIL – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL
• PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS – ACÇÕES MATERIAIS
• CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE PROTECÇÃO CIVIL PARA O CONCELHO DE SOURE
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO GPS
* ADJUDICAÇÃO
Por deliberação da Reunião de Câmara de 14.10.2010, foi decidido recorrer à figura do ajuste directo, como
procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.
A empresa convidada apresentou a seguinte proposta:
EMPRESA

VALOR

PRAZO DE ENTREGA
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7.850,00 euros

Pedro Santos, Lda.

12 dias

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta está de acordo com o preço base
definido, sugerimos a adjudicação do presente fornecimento à mesma.
Não é obrigatória a celebração de contrato escrito nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 95º do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
Nos termos da alínea b) do n.º 2 do art. 103º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa
de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A dispensa de audiência prévia;
2. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “Pedro Santos, Lda.”;
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 7.850,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
19.10.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.------------------------------------------------------------13.2. Sistema de Gestão //Aquisição de Software Informático

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: PROTECÇÃO CIVIL – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL

• PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS – ACÇÕES MATERIAIS
• CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE PROTECÇÃO CIVIL PARA O CONCELHO DE SOURE
- SISTEMA DE GESTÃO
- AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO
* ADJUDICAÇÃO
Por deliberação da Reunião de Câmara de 14.10.2010, foi decidido recorrer à figura do ajuste directo, como
procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.
A empresa convidada apresentou a seguinte proposta:
EMPRESA
TerraGes – Novas Tecnologias para a Gestão

VALOR

PRAZO DE ENTREGA

12.470,00 euros

12 dias

Agro-Florestal e Ambiente, Lda.
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20.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 21 de Outubro de 2010
Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta está de acordo com o preço base
definido, sugerimos a adjudicação do presente fornecimento à mesma.
Não é obrigatória a celebração de contrato escrito nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 95º do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
Nos termos da alínea b) do n.º 2 do art. 103º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa
de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A dispensa de audiência prévia;
2. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “TerraGes – Novas Tecnologias para a Gestão Agro-Florestal e
Ambiente, Lda.”;
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 12.470,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
19.10.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.------------------------------------------------------------Ponto 14. RECURSOS HUMANOS
. Estágios
- Cursos de Formação Profissional - APPACDM de Soure
. Operador de Jardinagem
. Acompanhamento de Crianças

Deliberado, por unanimidade, aprovar a autorização dos referidos Estágios.---------O Senhor Vice-Presidente, Dr. Santos Mota, ausentou-se não tendo participado na votação.---------------------------------------------------------------------------------------

26

