21.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 17 de Novembro de 2010
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14.2. Adjudicação
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Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações

O Senhor Presidente deu início à reunião, começando por prestar as seguintes
informações:
* Está já em curso a elaboração da proposta de Plano Plurianual de Investimentos e
Orçamento para 2011… como é do conhecimento público numa ambiência com
menos recursos do que é habitual… Assim, importará dar uma resposta estratégica
a esse menor volume de recursos, independentemente da proposta concreta que
aparecerá depois…
Não iremos abandonar nenhum dos investimentos com os quais estamos
politicamente comprometidos… Porém, haverá lugar a uma hierarquização dos
investimentos, sendo prioritários aqueles que têm que ver directamente com as
pessoas e com os estratos sociais mais vulneráveis… compreendam que em
questões de obras, embora necessárias, elas podem ser fisicamente reprogramadas…
Os co-financiamentos/apoios às IPSS não são investimentos directos da Câmara
Municipal, mas nós temos vindo a aprovar e a transferir 15% do valor do
investimento para a construção de novos Lares e Creches… Estes são
investimentos que não sendo directamente municipais, continuarão a ser prioritários
pois revestem-se de uma múltipla importância: primeiro, as respostas sociais que
vão dar aos estratos que mais precisam… segundo, o mercado social com emprego
estável com os postos de trabalho que vão criando… terceiro, a paz social que
advém de haver este tipo de resposta num período onde, cada vez mais, não se
pode nem deve cortar naquilo que mexe directamente com as pessoas,
designadamente, os tais estratos mais vulneráveis… A este nível, em princípio, não
haverá qualquer contenção!!!…
De qualquer forma, não vos escondo que, sem conferências de imprensa, sem
qualquer tipo de propaganda, temos internamente promovido reuniões com as
chefias intermédias, com os serviços, com os Senhores Vereadores em Regime de
Permanência, sendo que todos têm vindo a ser sensibilizados para que não haja
qualquer contenção naquilo que tem que ver com o normal funcionamento de
qualquer área Municipal, mas tem que haver a preocupação de um controlo ainda
mais rigoroso do que aquele que havia no que toca àquilo que possa ser menos
importante… Estamos a procurar, sem qualquer tipo de “propaganda bacoca”,
conter aquilo que são algumas despesas que têm que ver com o funcionamento, que
não com investimento, mas a fazê-lo sem pôr em causa o normal funcionamento da
resposta que advém desses serviços…
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Agora é evidente que haverá iniciativas, por exemplo culturais – estamos a pensar
nisso, sem que isto constitua qualquer ataque à Cultura – , com periodicidade anual,
em que, porventura, poderemos ter a vir que optar por uma periodicidade bienal,
trienal ou quadrienal… estamos a equacionar e a tentar perceber como é que está o
“binómio” recursos disponíveis garantidos, ordinários e extraordinários, e os
recursos necessários para fazer face aos investimentos para, naturalmente com estes
pressupostos, podermos elaborar uma Proposta de Plano e Orçamento que seja
exequível, como têm sido todas.
Lembrar-vos que há investimentos que têm integrado as propostas de Plano
Plurianual de Investimentos com valores residuais… Temos vindo a observar a
necessidade de haver a reabilitação de Imóveis Municipais, por exemplo, o antigo
Quartel da G.N.R., para daí poder surgir uma qualquer resposta social… É evidente
que iremos manter esse tipo de intenções, mas como não se vislumbra a
possibilidade de haver recursos que sustentem a sua materialização, continuam em
Plano, mas com dotação simbólica… O que é estar em Plano com dotação
simbólica?... é dizer que este investimento não deixou de ser um investimento com
alguma prioridade, mas com o actual quadro de recursos disponíveis não é ainda
possível afectar recursos… iremos insistir nesta metodologia, isto é, haverá
investimentos de dotação simbólica, como já tem havido noutros anos…
* Na sequência do meu Despacho, de 20 de Agosto do corrente ano, relativo à
Nomeação de um Secretário para Apoio aos Membros da Câmara - à Senhora
Vereadora, Dra. Ana Maria Treno -, embora já publicitado e por isso do
conhecimento público, importará, de acordo com a ambiência legal aplicável e, aliás,
também dando cumprimento ao mesmo, dele dar conhecimento formal… Observe-se
que, por lapso da área dos Recursos Humanos, o documento não foi entregue em
devido tempo nos Serviços de Apoio à Preparação das Reuniões de Câmara, sendo que
em 29 de Outubro do corrente ano, foi produzido novo Despacho para conhecimento à
Reunião de Câmara…
O Senhor Vice-Presidente Dr. Santos Mota referiu que: “na área da Educação,
assistimos, na Biblioteca Municipal a uma acção intitulada “Uma Música de Encantar e
à Floresta vamos Chegar!”, no âmbito da Promoção do Livro e da Leitura, uma
iniciativa bastante interessante, didáctica e divertida, não esquecendo a
encenação/ambiente fantástico. Por isso quero louvar a equipa da Biblioteca
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Municipal e todos os que participaram nesta acção e, naturalmente, a Senhora
Vereadora, Dra. Ana Maria Treno. Gostaria de referir que as Senhoras Vereadoras,
Dra. Márcia Travassos e Dra. Sónia Vidal, também assistiram a esta actividade. É
muito gratificante ver o interesse e a motivação ao participarem nestas e noutras
iniciativas promovidas pela Câmara Municipal.
Na área da Cultura, representei o Senhor Presidente de Câmara numa iniciativa
cultural/musical, promovida pela Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora
da Graça, na Pouca Pena. Tratou-se de uma iniciativa que mobilizou muito público.
Também a convite da Associação Social Recreativa e Cultural da Pouca Pena, estive
presente num convívio de associados.
No fim de semana passado, representei também o Senhor Presidente de Câmara nas
Comemorações do 26.º Aniversário do Centro Recreativo do Casconho.
Para finalizar, no âmbito da Protecção Civil, como todos têm conhecimento, passou
um tornado com alguma intensidade por uma zona residencial do Casal do Barril,
causando alguns prejuízos. Tudo aconteceu num espaço reduzido, mas com uma
intensidade muito significativa. Logo que tivemos conhecimento do sucedido fomos
para o local e, em articulação com os Bombeiros Voluntários do Concelho de
Soure, mobilizámos grande parte do Pessoal do Sector Operacional da Câmara
Municipal, para minimizar os problemas/dificuldades com que as pessoas se
depararam.”
A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “teve início mais um
projecto, no âmbito do Programa Integrado da Promoção da Leitura, ao qual o
Senhor Vice-Presidente, Dr. Santos Mota, já se referiu. Este programa, destinado
às crianças do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo, pretende contribuir para o gosto, cada
vez mais precoce, pelo livro e para o prazer da leitura. Agora, com este projecto
a que chamamos “Entre a Fralda e a Chupeta descobrimos o Livro… Livro a Livro
descobrimos a Biblioteca”, vamos chegar ainda mais precocemente às crianças, uma
vez que os destinatários são as crianças das Creches das IPSS do Concelho, entre
os doze meses e os três anos de idade… É muito gratificante ver a reacção dos
mais pequenos, o manusear dos livros, a descoberta do livro, das imagens e tudo
aquilo que realmente se estimula através de diferentes tipos de livros, livros com
diferentes materiais… Este projecto começa com a visita da Biblioteca às
Creches e, no final do ano, as crianças e as educadoras virão à Biblioteca.
Na área da Cultura, estive presente, em representação do Senhor Presidente da
Câmara, em duas acções, uma no âmbito do teatro e outra no âmbito da música. No
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dia 06 de Novembro, assistimos, no Casal do Redinho, a uma Peça de Teatro do
mais recente Grupo de Teatro do Concelho, o Grupo Parras da Vinha da Associação
da Vinha da Rainha. No dia 13 de Novembro, assistimos ao 4.º Encontro de
Grupos Corais promovido pela Associação 1.º de Maio Alfarelense em que
participaram, para além do Grupo Coral de Alfarelos, um grupo de
Santarém/Alcanena e o Orfeão de Leiria. Foram dois exemplos daquilo que é a
descentralização cultural no nosso Concelho e também da boa interacção que existe,
acima de tudo, entre os grupos culturais do Concelho.”
A Senhora Vereadora Dra. Sónia Vidal referiu que: “tal como o Senhor Vice-Presidente,
Dr. Santos Mota, referiu, estive presente numa das acções de Promoção da Leitura
organizada pela equipa da Biblioteca Municipal. Mais uma vez, quero dar os
parabéns à Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno, e a toda a equipa que
organizam estas acções, porque são de louvar.”
A Senhora Vereadora Dra. Márcia Travassos referiu que: “dado que também estive
presente nesta iniciativa, apenas sublinhar o que já foi dito por todos. Dizer que são
projectos desta natureza que estimulam a leitura e quanto mais precocemente a sua
estimulação, maiores benefícios se conseguem e, portanto, toda a equipa técnica da
Biblioteca Municipal está de parabéns porque são fantásticos na forma como
transportam para as crianças toda a vivência das histórias…”
Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
. Licenciamento de Obras Particulares

Foi tomado conhecimento do(s) licenciamento(s) de obras particulares verificado(s) no período
decorrido entre a última reunião e a de hoje. -----------------------------------Ponto 3. Apreciação de Propostas de Acta
3.1. - 14.10.2010

Deliberado, por unanimidade, retirar a presente proposta de Acta da ordem de trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------8
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3.2. - 21.10.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Acta. -----------------Ponto 4. EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLAR
. FESTA DE NATAL/ 2010
- Aquisição de Prendas
Foi presente a seguinte proposta:

Proposta
ASSUNTO: EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
. FESTA DE NATAL2 010
- Aquis içã o de Pr en das
À semelhança dos anos anteriores, prevê-se a realização de uma FESTA DE N ATAL organizada
pela Autarquia para toda a comunidade escolar que frequenta a Educação Pré-Escolar,
aproximadamente 500 crianças, quer dos Jardins de Infância, quer das IPSS do Concelho.
Tradicionalmente, tem sido oferecida uma prenda simbólica a todas as crianças que participam
nesta Festa.
Assim, relativamente à FESTA DE NATAL 2010, proponho que, no âmbito da Festa de Natal, prevista nas
Grandes Opções do Plano - PPI e AMR - e Orçamento, aprovado para 2010, a Câmara Municipal
autorize a aquisição das correspondentes prendas, apontando para um valor global de 1.000 € (≈ 2€
por prenda).
A Vereadora*
(Ana Maria Treno, Dra.)
03.11.2010

* Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despacho
do Exmo. Senhor Presidente de Câmara de 06.11.2009

O Senhor Presidente referiu que: “ano após ano, tem vindo a ser desenvolvido um
Espectáculo de Natal, com a envolvência de várias Instituições, realizado no Centro
Paroquial de Soure e colocado à disposição de todos os alunos, quer do Pré-Escolar,
quer do 1.º Ciclo do Concelho... Este ano foi entendido, em reunião de trabalho
com a Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno, que deveríamos manter esta
aposta, quer pelo seu alcance e significado social, quer porque o investimento
económico que lhe está adjacente é diminuto… concretamente, a prenda que
oferecemos às crianças dos Jardins de Infância e do 1.º CEB, são prendas
marcadamente simbólicas, 2€/cada… Convirá não esquecer que há famílias
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com dificuldades agravadas… portanto afigurou-se-nos que o simbolismo e o
significado social destas iniciativas, só por si, deveriam determinar que não fosse por
aqui que viéssemos a praticar qualquer tipo de contenção… isso seria no plano
económico irrelevante, seria politicamente demagógico e seria socialmente
incompreensível…
Por isso, mantemos, neste domínio, exactamente as mesmas propostas que temos
feito em anos anteriores.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno. ------------------------------------------------------------------------------Ponto 5. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
. FESTA DE NATAL /2010

- Aquisição de Prendas
Foi presente a seguinte proposta:

Proposta
ASSUNTO: EDUCAÇÃO - ENSINO BÁSICO
. FESTA DE NATAL2 0 10
- Aquis içã o de Pr en das
À semelhança dos anos anteriores, prevê-se a realização de uma FESTA DE NATAL organizada pela
Autarquia para toda a comunidade escolar que frequenta a o 1.º CEB, aproximadamente 620
alunos.
Tradicionalmente, tem sido oferecida uma prenda simbólica a todos os alunos que participam
nesta Festa.
Assim, relativamente à FESTA DE NATAL 2010, proponho que, no âmbito da Festa de Natal, prevista nas
Grandes Opções do Plano - PPI e AMR - e Orçamento, aprovado para 2010, a Câmara Municipal
autorize a aquisição das correspondentes prendas, apontando para um valor global de 1.250 € (≈ 2€
por prenda).
A Vereadora*
(Ana Maria Treno, Dra.)
03.11.2010

* Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despacho
do Exmo. Senhor Presidente de Câmara de 06.11.2009

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno. ------------------------------------------------------------------------------10
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Ponto 6. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO

. Programa Rede de Bibliotecas Escolares

- Requalificação RBE 2010

O Senhor Presidente referiu que: “o Ministério da Educação deu-nos nota que a
Candidatura da Requalificação da Rede de Bibliotecas Escolares 2010 do 1.º Ciclo
foi aprovada, tendo sido o Agrupamento de Escolas de Soure – EB 1 de Granja do
Ulmeiro – contemplado com um investimento em Fundos Documentais de
3.000,00 € e em Mobiliário/Equipamento de 2.600,00 euros.”
Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------Ponto 7. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
. CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE GRANJA DO ULMEIRO

- Adjudicação
Do Departamento de Obras e Urbanismo foram presentes as seguintes informações:
Assunto: : EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE GRANJA DO ULMEIRO
ADJUDICAÇÃO
Por deliberação de 21.10.2010, foi decidido recorrer à figura do concurso público urgente, de acordo com o nº 2 do artigo 52º do
Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 18 de Junho, como procedimento prévio à adjudicação da empreitada acima identificada.
Após a análise das propostas apresentadas, a ordem de preferência das propostas não excluídas, é a seguinte:
EMPRESA

VALOR

PRAZO (MESES)

TENSOR – CONSTRUÇÃO CIVIL, LDª

674.547,25 €

9

VEIGA LOPES, LDª

699.117,22 €

9

J. B. PIRES CONSTRUÇÕES, LDª

699.404,00 €

9

SOTEOL – SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDª

705.014,85 €

9

Tendo em conta o critério de adjudicação – o do preço mais baixo – e analisadas as propostas, sugere-se a adjudicação da presente
empreitada à empresa Tensor – Construção Civil, Ldª, pelo valor de 674.547,25 € + IVA.
Face ao disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 95.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, é exigida a redução
a escrito do contrato de empreitada, estando o mesmo sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, uma vez que o valor contratual
ultrapassa o limite estabelecido no art.º 138.º da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, que aprovou o Orçamento de Estado para 2010.
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Deverá o concorrente ser notificado da decisão de adjudicação e para apresentar, no prazo de 2 dias, todos os documentos de habilitação,
bem como a respectiva caução – cfr. art. 77.º do CCP e ponto 6 do Programa de Procedimento -. Após comprovada a prestação da caução
é que a minuta do contrato poderá ser aprovada e notificada ao adjudicatário para que, no prazo de 5 dias, se pronuncie sobre a mesma –
cfr. art. 98.º e segs. do CCP-.
Conclusão:
Tendo em conta a presente informação e a análise, sugerimos:
1. Homologação da informação de análise de propostas;
2. A adjudicação da presente empreitada à empresa Tensor – Construção Civil, Ldª.;
3. Notificar a empresa adjudicatária, nos termos do art. 77.º do CCP, para, no prazo do estabelecido no programa de procedimento,
apresentar os documentos de habilitação, bem como a respectiva caução;
4. Delegar no Presidente, com possibilidade de subdelegação, competências para aprovação da minuta do contrato e outorga do mesmo;
5. Autorização para a realização da despesa no valor de 674.547,25 euros, acrescido de IVA.
À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
08.11.2010

e
Assunto: Educação - Ensino Básico e Secundário - Centro Escolar da Freguesia de Granja
do Ulmeiro
- Análise de propostas
A – DADOS
1.
2.
3.
4.
5.

Concurso Público Urgente, ao abrigo n.º2 do Artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 72-A/2010 de 18 de
Junho;
Preço base: 711.306,58 €;
Prazo de execução: 9 meses;
Prazo limite para apresentação das propostas: dia – 29-10-2010, hora - 12:00:00;
Critério de adjudicação: - O preço mais baixo;

B – ANÁLISE
1. Propostas apresentadas
Os concorrentes que apresentaram proposta, bem como as datas de entrega e respectivos valores, são
os seguintes:
CONCORRENTE

Data da entrega (GMT) VALOR DA PROPOSTA

Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda

29-10-2010 08:27:10

718.065,84 €

Comporto – Sociedade de Construções, S.A.

29-10-2010 10:33:47

962.123,95 €

SOTEOL – Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda.

29-10-2010 11:15:32

705.014,85 €

Veiga Lopes, Lda.

29-10-2010 11:27:45

699.117,22 €
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2.

F. Martins – Construções e Obras Públicas, Lda

29-10-2010 11:33:17

884.980,00 €

Betonit – Engenharia e Construções, Lda

29-10-2010 11:34:51

868.882,72 €

Tensor – Construção Civil, Lda

29-10-2010 11:51:06

674.547,25 €

SOLÁTIA – Engenharia e Construção, S.A.

29-10-2010 11:57:53

610.581,07 €

J. B. Pires Construções, Lda

29-10-2010 11:58:29

699.404,00 €

Teixeira, Pinto & Soares, Lda

29-10-2010 11:59:55

630.487,85 €

Construções Alberto Vasco, S.A.

29-10-2010 12:02:29

826.736,09 €

José e Augusto Empreiteiros de Construção Civil, Lda

29-10-2010 13:18:58

699.000,00 €

Propostas de exclusão – conforme n.º 2 do art. n.º 146 do CCP
Propõe-se a exclusão de propostas pelas razões que se enunciam:
a. Por apresentarem um preço superior ao valor base do procedimento, ao abrigo da
alínea d) do n.º 2 do artigo 70, por força da aplicação da alínea o), do n.º2 do artigo
146º, conjugado com o artigo n.º 160º, todos do Código dos Contratos Públicos
o
aprovado, pelo Decreto-Lei n. 18/2008, de 29 de Janeiro, propõe-se a exclusão das
propostas apresentadas por:

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda;
Comporto – Sociedade de Construções, S.A.;
F. Martins – Construções e Obras Públicas, Lda;
Betonit – Engenharia e Construções, Lda;
Construções Alberto Vasco, S.A.

b. Por apresentarem proposta depois do termo fixado para esse efeito, ao abrigo da
alínea a) do n.º 2 do artigo 146º, do Código dos Contratos Públicos aprovado, pelo
o
Decreto-Lei n. 18/2008, de 29 de Janeiro, propõe-se a exclusão das propostas
apresentadas por:

i.
ii.

Construções Alberto Vasco, S.A.;
José e Augusto Empreiteiros de Construção Civil, Lda
o

c. Por não apresentarem um plano de trabalhos tal como definido no artigo 361 ,
exigido na alínea c) do ponto 7.1 do Programa de Concurso, nomeadamente não
incluir plano de pagamentos e cronograma financeiro, não cumpre a alínea c) do n.º 1
do artigo 57.º, pelo que ao abrigo da alínea d) do n.º2 do artigo 146.º, todos do
o
Código dos Contratos Públicos aprovado, pelo Decreto-Lei n. 18/2008, de 29 de
Janeiro, se propõe a exclusão das propostas apresentadas por:

i.
ii.

SOLÁTIA – Engenharia e Construção, S.A.;
Teixeira, Pinto & Soares, Lda

d. Por não apresentar proposta com indicação do preço, de acordo com o disposto no
artigo 60º do Código dos Contratos Públicos aprovado, pelo Decreto-Lei n.º 18/2008,
de 29 de Janeiro e exigido no ponto 7.2 do Programa de Concurso, concretamente o
previsto no n.º 4 do referido articulado legal – “… o concorrente deve indicar na
proposta os preços parciais dos trabalhos que se propõe executar correspondentes às
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habilitações contidas nos alvarás…, para efeitos da verificação da conformidade
desses preços com a classe daquelas habilitações.”, propõe-se a exclusão da proposta
apresentada por:

i.

Teixeira, Pinto & Soares, Lda

3.

Análise da (s) proposta (s) não excluída (s)
A análise das propostas não excluídas foi feita, com recurso a todos os documentos apresentados pelos
concorrentes, pela sua verificação e por aplicação do critério de adjudicação constante do programa de
concurso com a consequente ordenação, estando a mesma ilustrada no ponto seguinte.

4.

Ordem de preferência das propostas não excluídas
Assim, a ordem de preferência para as propostas relativas à empreitada de “Educação - Ensino Básico
e Secundário - Centro Escolar da Freguesia de Granja do Ulmeiro”, é a seguinte:

Ordem

5.

Proposta/Concorrente

Valor da Proposta

1

Tensor – Construção Civil, Lda

674.547,25 €

2

Veiga Lopes, Lda.

699.117,22 €

3

J. B. Pires Construções, Lda

699.404,00 €

4

SOTEOL – Sociedade de Terraplanagens
do Oeste, Lda.

705.014,85 €

Proposta de adjudicação
Tendo em conta o critério de adjudicação e analisadas as propostas, verificamos que as mesmas
respondem ao exigido no programa do procedimento, pelo que a presente empreitada reúne
condições para ser adjudicada ao concorrente Tensor – Construção Civil, Lda, pelo valor de
674.547,25 € + IVA e prazo de execução de 9 meses.

À consideração superior.
Soure, 2010-11-03
(Mário Monteiro, Eng.
Chefe de Div. O. P. M.)

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação à empresa que apresentou a proposta mais
favorável, conforme decorre das informações técnicas dos serviços. ---Ponto 8. CULTURA – BIBLIOTECA MUNICIPAL

. PROGRAMA INTEGRADO DE PROMOÇÃO DA LEITURA

- Natal /2010 – Espectáculo
Foi presente a seguinte proposta:

Proposta
ASSUNTO: CULTURA
BIBLIOTECA MUNICIPAL /PROGRAMA INTEGRADO DE PROMOÇÃO DA LEITURA
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- Espectáculo de Natal 2010

No âmbito do Programa referido em epígrafe e, à semelhança dos anos anteriores, a Equipa de
Animação da Biblioteca Municipal vai dinamizar um Espectáculo de Natal destinado a todos os alunos
da Educação Pré-Escolar e 1.º CEB do Concelho.
Esta Acção decorrerá no Centro Paroquial de Soure, nos dias 9, 10, 13, 14 e 15 de Dezembro de 2010.
Serão convidados a participar nesta actividade todos os Jardins de Infância, Escolas do 1.º CEB, bem
como IPSS onde funciona a Educação Pré-Escolar.
Para uma melhor coordenação, todas as escolas deverão inscrever-se até ao dia 25 de Novembro.
Trata-se de uma iniciativa com bastante interesse, uma vez que mobiliza grande parte da população
escolar do Concelho, criando-se, mais uma vez, um espaço de envolvimento cultural, lúdico e de
convívio entre a Escola e a Autarquia, onde a fantasia e a magia das histórias têm sempre um lugar de
destaque.
Dada a experiência extremamente enriquecedora ao nível da participação especial da APPACDM de Soure,
este ano a Festa continuará a contar com a colaboração activa de utentes daquela Instituição, uma forma
diferente de integração de pessoas com deficiência.
Assim, proponho que, no âmbito do Programa Integrado de Promoção da Leitura, previsto nas Grandes
Opções do Plano - PPI e AMR - e Orçamento, aprovado para 2010, a Câmara Municipal autorize a
realização desta actividade, que pressupõe os seguintes encargos para a Câmara Municipal de Soure:
- Transporte de alunos, professores e auxiliares;
- Material de desgaste;
- Trabalho de Carpintaria;
- Adereços de decoração / Fatos.
A Vereadora*
(Ana Maria Treno, Dra.)
03.11.2010

* Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despacho
do Exmo. Senhor Presidente de Câmara de 06.11.2009

O Senhor Presidente referiu que: “quanto ao Espectáculo de Natal para as crianças
do Pré-Escolar e do 1.º CEB, para além do transporte dos alunos e do trabalho de
carpintaria feito pelos serviços da Câmara Municipal, implica ainda a autorização de
uma outra despesa, designadamente em adereços de decoração e material de
desgaste, que não deverá ultrapassar os 500,00 euros.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno. ------------------------------------------------------------------------------15
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Ponto 9. CULTURA
. EDIÇÕES/PUBLICAÇÕES
. De Mim… Ou Talvez Não de Luísa Pimentel
- Adjudicação
Do Departamento de Administração Geral e Finanças foi presente a seguinte informação:
Assunto: CULTURA

EDIÇÕES / PUBLICAÇÕES
- DE MIM… OU TALVEZ NÃO DE LUÍSA PIMENTEL
- ADJUDICAÇÃO

Por deliberação da Reunião de Câmara de 21.10.2010, foi decidido recorrer à figura do ajuste directo, como
procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.
A empresa consultada apresentou a seguinte proposta:
EMPRESA
Cruz & Cardoso, Lda.

VALOR
385,00 euros

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta é inferior preço base definido
(400,00€), 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 “Cruz & Cardoso, Lda.”;
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 385,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
04.11.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação, conforme decorre da informação técnica dos
serviços. -----------------------------------------------------------16
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Ponto 10. CULTURA
. EDIÇÕES/PUBLICAÇÕES
. Elites e Poder Municipal no Portugal Rural. Soure - da Monarquia à República (1820-1926)
- Agradecimento

Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------Ponto 11. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE POLIDESPORTIVOS
. Polidesportivo ao Ar Livre de Soure
- Homologação do Auto de Recepção Definitiva
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: DESPORTO E TEMPOS LIVRES
CONSTRUÇÃO / REPARAÇÃO DE POLIDESPORTIVOS
POLIDESPORTIVO AO AR LIVRE DE SOURE
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA
Por deliberação de 24.11.2005 esta Câmara Municipal homologou o auto de recepção provisória, relativo à
empreitada acima referida.
Decorrido o prazo de garantia estabelecido por lei e caderno de encargos (5 anos), propõe-se, após a realização
da respectiva vistoria, a homologação do auto de recepção definitiva, bem como a extinção da caução e
restituição, ao empreiteiro, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito (cf. Art.
226.º, n.º1 do art. 227.º e n.º1 do art. 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março).
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
21.10.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção definitiva, bem
como a extinção da caução, conforme decorre da informação técnica dos serviços. --------------------------------------------------------------------------------Ponto 12. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. CONSTRUÇÃO DE CAMPOS RELVADOS SINTÉTICOS

- Vinha da Rainha
. Adjudicação

Do Departamento de Obras e Urbanismo foram presentes as seguintes informações:
Assunto: : DESPORTO E TEMPOS LIVRES
CONSTRUÇÃO DE CAMPOS RELVADOS SINTÉTICOS
VINHA DA RAINHA
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ADJUDICAÇÃO
Por deliberação de 21.10.2010, foi decidido recorrer à figura do concurso público urgente, de acordo com o nº 2 do artigo 52º do
Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 18 de Junho, como procedimento prévio à adjudicação da empreitada acima identificada.
Após a análise das propostas apresentadas, a ordem de preferência, das propostas não excluídas, é a seguinte:
EMPRESA

VALOR

PRAZO (DIAS)

CONSTRUÇÕES JÚLIO LOPES, S.A.

275.000,00 €

180

CALADO & DUARTE, LDª

276.905,54 €

180

CONSTRUÇÕES ALBERTO VASCO, S.A.

278.818,97 €

180

J. B. PIRES CONSTRUÇÕES, LDª

286.368,00 €

180

CONSÓRCIO: PRIORIDADE – CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO,
S.A. E PLAYPISO – INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES
DESPORTIVAS, S.A.

290.000,00 €

180

CONSÓRCIO: HENRIQUE, FERNANDES & NETO, S.A.
EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDª

291.570,24 €

180

JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, S.A.

292.000,00 €

180

PINTO & BRÁS, LDª

296.937,50 €

180

CONSÓRCIO: ALBERTO COUTO ALVES, S.A. E GLOBAL STADIUM, LDª

310.938,57 €

180

COMPORTO – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.

325.984,08 €

180

E

EUROTÉNIS –

Tendo em conta o critério de adjudicação – o do preço mais baixo – e analisadas as propostas, sugere-se a adjudicação da presente
empreitada à empresa Construções Júlio Lopes, S.A., pelo valor de 275.000,00 € + IVA.
Face ao disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 95.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, é exigida a redução
a escrito do contrato de empreitada, não estando o mesmo sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, uma vez que o valor
contratual não ultrapassa o limite estabelecido no art.º 138.º da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, que aprovou o Orçamento de Estado para
2010.
Deverá o concorrente ser notificado da decisão de adjudicação e para apresentar, no prazo de 2 dias, todos os documentos de habilitação,
bem como a respectiva caução – cfr. art. 77.º do CCP e ponto 6 do Programa de Procedimento -. Após comprovada a prestação da caução
é que a minuta do contrato poderá ser aprovada e notificada ao adjudicatário para que, no prazo de 5 dias, se pronuncie sobre a mesma –
cfr. art. 98.º e segs. do CCP-.
Conclusão:
Tendo em conta a presente informação e a análise, sugerimos:
1. Homologação da informação de análise de propostas;
2. A adjudicação da presente empreitada à empresa Construções Júlio Lopes, S.A.;
3. Notificar a empresa adjudicatária, nos termos do art. 77.º do CCP, para, no prazo do estabelecido no programa de procedimento,
apresentar os documentos de habilitação, bem como a respectiva caução;
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4. Delegar no Presidente, com possibilidade de subdelegação, competências para aprovação da minuta do contrato e outorga do mesmo;
5. Autorização para a realização da despesa no valor de 275.000,00 euros, acrescido de IVA.
À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
08.11.2010

e
Assunto: Desporto e Tempos Livres - Construção de Campos Relvados Sintéticos - Campo
de Vinha da Rainha
- Análise de propostas
A – DADOS
1.
2.
3.
4.
5.

Concurso Público Urgente, ao abrigo n.º2 do Artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 72-A/2010 de 18 de
Junho;
Preço base: 331.898,65 €;
Prazo de execução: 6 meses;
Prazo limite para apresentação das propostas: dia – 29-10-2010, hora - 12:00:00;
Critério de adjudicação: - O preço mais baixo;

B – ANÁLISE
1.

Propostas apresentadas
Os concorrentes que apresentaram proposta, bem como as datas de entrega e respectivos valores, são
os seguintes:
CONCORRENTE

Data da entrega (GMT) VALOR DA PROPOSTA

Torricentro 2 Construção e Obras Públicas, S.A.

28-10-2010 17:25:52

297.311,34 €

Comporto – Sociedade de Construções, S.A.

28-10-2010 17:30:35

325.984,08 €

J. B. Pires Construções, Lda

29-10-2010 09:20:59

286.368,00 €

Construções Alberto Vasco, S.A.

29-10-2010 09:46:24

278.818,97 €

Calado & Duarte, Lda

29-10-2010 10:16:04

276.905,54 €

29-10-2010 11:00:13

290.000,00 €

Consórcio: Prioridade – Construção de Vias de
Comunicação, S.A. e PLAYPISO – Infraestruturas e
Instalações Desportivas, S.A.
Consórcio: Alberto Couto Alves, S.A. e GLOBAL
STADIUM, Lda

29-10-2010 11:04:11

310.938,57 €

Pinto & Brás, Lda

29-10-2010 11:19:10

296.937,50 €

Joaquim Fernandes Marques & Filho, S.A.

29-10-2010 11:25:27

292.000,00 €

Construções Júlio Lopes, S.A.

29-10-2010 11:29:01

275.000,00 €

Consórcio: Henrique, Fernandes & Neto, S.A. e
Euroténis – Equipamentos Desportivos, Lda.

29-10-2010 11:56:20

291.570,24 €
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2.

Propostas de exclusão – conforme n.º 2 do art. n.º 146 do CCP
a. Por não apresentar proposta com indicação do preço, de acordo com o disposto no
o
o
artigo 60 do Código dos Contratos Públicos aprovado, pelo Decreto-Lei n. 18/2008,
de 29 de Janeiro e exigido no ponto 7.2 do Programa de Concurso, concretamente o
o
previsto no n. 4 do referido diploma legal – “… o concorrente deve indicar na
proposta os preços parciais dos trabalhos que se propõe executar correspondentes às
habilitações contidas nos alvarás…, para efeitos da verificação da conformidade
desses preços com a classe daquelas habilitações.”, propõe-se a exclusão do
concorrente:

i.

Torricentro 2 Construção e Obras Públicas, S.A.;

3.

Análise da (s) proposta (s) não excluída (s)
A análise das propostas não excluídas foi feita, com recurso a todos os documentos apresentados pelos
concorrentes, pela sua verificação e por aplicação do critério de adjudicação constante do programa de
concurso com a consequente ordenação, estando a mesma ilustrada no ponto seguinte.

4.

Ordem de preferência das propostas não excluídas
Assim, a ordem de preferência para as propostas relativas à empreitada de “Desporto e Tempos
Livres - Construção de Campos Relvados Sintéticos - Campo de Vinha da Rainha”, é a seguinte:

Ordem

Valor da Proposta

1

Construções Júlio Lopes, S.A.

275.000,00 €

2

Calado & Duarte, Lda

276.905,54 €

3

Construções Alberto Vasco, S.A.

278.818,97 €

4

J. B. Pires Construções, Lda

286.368,00 €

5

6

Consórcio: Prioridade – Construção de
Vias de Comunicação, S.A. e PLAYPISO –
Infraestruturas e Instalações Desportivas,
S.A.
Consórcio: Henrique, Fernandes & Neto,
S.A. e Euroténis – Equipamentos
Desportivos, Lda.

290.000,00 €

291.570,24 €

7

Joaquim Fernandes Marques & Filho, S.A.

292.000,00 €

8

Pinto & Brás, Lda

296.937,50 €

9
10

5.

Proposta/Concorrente

Consórcio: Alberto Couto Alves, S.A. e
GLOBAL STADIUM, Lda
Comporto – Sociedade de Construções,
S.A.

310.938,57 €
325.984,08 €

Proposta de adjudicação
Tendo em conta o critério de adjudicação e analisadas as propostas, verificamos que as mesmas
respondem ao exigido no programa do procedimento, pelo que a presente empreitada reúne
condições para ser adjudicada ao concorrente Construções Júlio Lopes, S.A., pelo valor de 275.000,00
€ + IVA e prazo de execução de 6 meses.
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À consideração superior.
Soure, 2010-11-05
(Mário Monteiro, Eng.
Chef. de Div. O. P. e M.)

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação à empresa que apresentou a proposta mais
favorável, conforme decorre das informações técnicas dos serviços. ---Ponto 13. ACÇÃO SOCIAL – CASA DA CRIANÇA
. FESTA DE NATAL 2010

- Aquisição de Prendas

Foi presente a seguinte proposta:

Proposta
ASSUNTO: ACÇÃO SOCIAL- CASA DA CRIANÇA
. FESTA DE NATAL2 0 10
- Aquis içã o de Pr en das
À semelhança dos anos anteriores, a CASA DA CRIANÇA integra no seu Plano de Actividades a
realização da FESTA DE N ATAL, actividade que envolve toda a comunidade educativa: crianças,
familiares, educadoras e auxiliares de acção educativa.
Este ano, a Festa decorrerá no dia 16 de Dezembro de 2010, no Centro Paroquial de Soure.
Naturalmente, para as crianças um dos pontos altos desta Festa é a entrega dos presentes.
Assim, proponho que, no âmbito da Festa de Natal, prevista nas Grandes Opções do Plano - PPI e
AMR - e Orçamento, aprovado para 2010, a Câmara Municipal autorize a aquisição de prendas para
as 95 crianças que frequentam a Casa da Criança, no valor global de 600 € (≈ 6 € por prenda).
A Vereadora*
(Ana Maria Treno, Dra.)
03.11.20010

* Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despacho
do Exmo. Senhor Presidente de Câmara de 06.11.2009

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno. ------------------------------------------------------------------------------21
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Ponto 14. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ENTRE OS RIOS ANÇOS E ARUNCA
- Desmontagem da Rede de Iluminação Pública
14.1. Ajuste Directo
Do Departamento de Obras e Urbanismo foram presentes as seguintes informações:
Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO - URBANIZAÇÃO E URBANISMO
REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ENTRE OS RIOS ANÇOS E ARUNCA
DESMONTAGEM DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FREGUESIA DE SOURE
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Com vista à execução da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Ex.ª a aprovação dos seguintes pontos:
1. ESCOLHA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO:
Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma vez que o preço base é de 11.812,50 euros, inferior ao limite
máximo de 150.000,00 euros estabelecidos para o recurso ao procedimento de ajuste directo – cf. alínea a) do artigo 19º do
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro -.
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 do Presidente da Câmara Municipal quer da Câmara
Municipal, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros – cf. alínea a) do n.º 1 do artigo
18º do Decreto-Lei n.º 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 03.01.07.01.04.10 e trata-se de acção inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 05.003
2010/102.
2. PROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em Anexo.
3. CONSULTAR A(S) SEGUINTE(S) ENTIDADE(S)
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do artigo 114º do Código dos Contratos Públicos, à seguinte entidade:
● Helenos, S.A.
4. JÚRI
Uma vez que será apenas convidada uma empresa a apresentar proposta, está dispensada a criação de júri, nos termos do
n.º 1 do art.º 67.º do Código dos Contratos Públicos.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais,
(Mário Monteiro, Eng.º)
26.10.2010
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DESPACHO:
De acordo.
À Reunião de Câmara, para ratificação.
O Vice-Presidente da Câmara*
(Santos Mota, Dr.)
26.10.2010
*Por delegação de competências, do Exmº Sr. Presidente da Câmara de 03.11.2009

e
Assunto: Habitação, Urbanismo e Urbanização
Urbanização e Urbanismo
Requalificação do Espaço entre os Rios Anços e Arunca
Desmontagem da Rede de Iluminação Publica
Freguesia de Soure
Relativamente ao assunto supracitado e por indicação superior, foi efectuado um estudo para a remoção do
Sistema de Iluminação Publica existente no Largo dos Bacelos da Localidade, Freguesia e Concelho de Soure.
Deste modo e após uma visita ao local, com o intuito de se poder quantificar os trabalhos a realizar, foi
estimado o valor de 11.812,50€ + IVA, para a realização da totalidade dos trabalhos previstos.
Pelos motivos explicitados anteriormente e devido a estes trabalhos impossibilitarem o normal
funcionamento das obras de “Requalificação do Espaço entre os Rios Anços e Arunca” sugere-se a execução
dos trabalhos em questão.
Sugere-se a consulta ao prestador de serviços habitual da EDP Distribuição, a empresa “Helenos, S.A.”.
À Consideração Superior
O Técnico Superior
(Vítor Miranda, Eng.º Electrotécnico)
04.10.2010

PARECER
Não se vê inconveniente.
À Consideração Superior.
(Chefe Divisão O.P.M., Eng.º Mário Monteiro)
2010.10.25

Deliberado, por unanimidade, aprovar a ratificação do Despacho do Senhor Vice-Presidente, Dr.
Santos Mota. --------------------------------------------------------
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14.2. Adjudicação
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO
REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ENTRE OS RIOS ANÇOS E ARUNCA
DESMONTAGEM DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FREGUESIA DE SOURE
ADJUDICAÇÃO

Por despacho de 26.10.2010, foi decidido recorrer à figura de ajuste directo, nos termos da alínea a) do artigo 19.º do
Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, como procedimento prévio à
adjudicação da empreitada acima mencionada.
A empresa consultada apresentou a seguinte proposta:
EMPRESA

VALOR

PRAZO

IRMÃOS HELENO, LDª

11.492,88 €

5 DIAS

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e que o valor da proposta é inferior ao preço base, (11.812,50 €), os
serviços sugerem a adjudicação da presente empreitada à empresa Irmãos Heleno, Ldª.
Tratando-se de um contrato de empreitada de obras públicas de complexidade técnica muito reduzida e não excedendo o
preço contratual 15.000,00 €, é dispensada a redução a escrito do mesmo – vide alínea d) do n.º 1 do artigo 95.º do CCP -.
Tendo em conta que a decisão é favorável ao único interessado, sugere-se a dispensa da audiência prévia, nos termos da
alínea b) do nº 2 do artigo 103º do CPA.
A eficácia da presente adjudicação, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos, depende da publicitação da
mesma, pela entidade adjudicante, no portal único da internet dedicado aos contratos públicos (www.base.gov.pt) – ver art.
127.º do CCP -.
Conclusão:
Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos:
1. Dispensa da audiência prévia nos termos da alínea b) do nº 2 do artigo 103º do CPA;
2. A adjudicação da presente empreitada à empresa IRMÃOS HELENO, LDª;
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 11.492,88 euros, acrescido de IVA.
À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Engº)
10.11.2010
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DESPACHO:
Adjudique-se, de acordo com a informação.
À Reunião de Câmara, para ratificação.
O Vice-Presidente*
(Santos Mota, Dr.)
11.11.2010
*Por delegação de competências, do Exmº Sr. Presidente da Câmara de 03.11.2009.

Deliberado, por unanimidade, aprovar a ratificação do Despacho do Senhor Vice-Presidente, Dr.
Santos Mota. ----------------------------------------------------Ponto 15. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE
. ETAR DE SOURE
- Aquisição de Grupo Arejador
15.1. Ajuste Directo
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE

CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE
ETAR DE SOURE
- AQUISIÇÃO DE GRUPO AREJADOR
- 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, uma vez que o preço base é de 8.300,00 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.
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 03.02.07.03.03.02 e
trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 06.001 2010/128.
2. P ROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
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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:
- Ecotécnica, Elevação e Tratamento de Águas e Esgotos, S.A.
4. J ÚRI
Uma vez que será apenas convidada uma empresa a apresentar proposta, está dispensada a criação de júri, nos
termos do n.º 1 do art. 67º do CCP.
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
27/10/2010
DESPACHO:

De acordo.
À Reunião de Câmara, para ratificação.
O Vereador *,
(Américo Nogueira)
27.10.2010
* Competências delegadas e subdelegadas pelo Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal por despacho de 06.11.2009

e
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE
CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

Etar de Soure
- Aquisição de grupo arejador
Há alguns meses que um arejador da Etar de Soure sofreu uma avaria, que nos obrigou a uma solução
provisória. Foram contactadas várias empresas que efectuam este tipo de reparação, sem no entanto se
conseguir uma resposta satisfatória.
Apenas recentemente foi possível, através da empresa Ecotécnica, encontrar uma solução para a resolução
deste problema, que passa pela aquisição de um novo arejador.
Assim sugerimos a aquisição urgente deste equipamento à referida empresa no montante aproximado de
8.300, 00 Euros + Iva, verificando de seguida a viabilidade da reparação do arejador existente, por forma a
ficarmos com um equipamento de reserva.
À Consideração Superior
26/10/2010
O Técnico
(Evaristo Duarte)

Deliberado, por unanimidade, aprovar a ratificação do Despacho do Senhor Vereador, Américo
Nogueira. ----------------------------------------------------------26
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15.2. Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE

CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE
ETAR DE SOURE
- AQUISIÇÃO DE GRUPO AREJADOR
- ADJUDICAÇÃO

Por despacho do Sr. Vereador Américo Nogueira, de 27.10.2010, 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
Ecotécnica, Elevação e Tratamento de Águas e Esgotos, S.A.

VALOR
8.267,55 euros

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta é inferior ao preço base definido
(8.300,00€), 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 “Ecotécnica, Elevação e Tratamento de Águas e Esgotos, S.A.”;
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 8.267,55 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
29.10.2010
DESPACHO:

Adjudique-se.
À Reunião de Câmara, para ratificação.
O Vereador *,
(Américo Nogueira)
29.10.2010
* 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 do Senhor Vereador, Américo
Nogueira. ----------------------------------------------------------27
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Ponto 16. RECURSOS HUMANOS
. Natal // 2010
- Festa para os Filhos dos Trabalhadores
Foi presente a seguinte proposta:

Proposta
ASSUNTO: NATAL/

/ 2 010
- FESTA PARA OS FILHOS DOS T RABALHADORES

A Comissão Organizadora da Festa em epígrafe solicitou a aprovação da aquisição de prendas
simbólicas para os ≈ 150 Filhos dos Trabalhadores bem como a realização de um Lanche /Convívio
onde se procederá à entrega das mesmas.
Proponho que a Câmara Municipal autorize a realização de uma despesa global de 1.150,00 € para a
realização desta iniciativa - 900 € para as prendas (≈ 6 € por prenda) e 250 € para o Lanche -.

A Vereadora*
(Ana Maria Treno, Dra.)
2010.11.15
*Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despacho
do Exmo. Senhor Presidente de Câmara de 06.11.2009.

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno. ---------------------------------------------------------------------------Ponto 17. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2010
. Apreciação de Propostas de Alteração - 8.ª/8.ª - .

Deliberado, por maioria, com cinco (5) votos a favor dos Senhores Vereadores eleitos pelo P.S. e duas
(2) abstenções das Senhoras Vereadoras eleitas pelo P.S.D., aprovar as Propostas de Alteração 8.ª/8.ª -. ------------------------------------------------------
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