
c.AMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL 

REUNIAO ORDINARIA DE 06/01/2016 

ACTA N.2 1 

Presidiu a Senhora Mariana Rosa Gomes Chilra, Presidente da Camara Municipal de Alandroal. 

Vereadores Daniel Antonio Nobre Padilha 
Inacio Joaquim Rosado Germano 
Joao Jose Martins Nabais 
Manuel Jose Veladas Ramalho 

Secretariou a Reuniao Marta Cristina Simoes da Silva Patadia Rodrigues 

No Edificio Sede do Municipio de Alandroal, a Senhora Presidente da Camara Municipal, 
Mariana Rosa Gomes Chilra, declarou aberta a reuniao, eram 10.55 horas. -------------------------

PERfODO DE ANTES DA OROEM 00 DIA 

Pela Senhora Presidente foi ainda proposta uma alterac;ao a ordem do dia, com introduc;ao de 

um novo ponto ficando a mesma composta da seguinte forma:-----------------------------------------

OROEMDODIA 
1. lnformac;oes. 

2. Processos e Requerimentos Diversos. 

3. Constituic;ao de Fundos de Maneio para o ano de 2016. 

4. Constituic;ao de Fundos de Caixa Fixos para o anode 2016. 

5. Atribuic;ao de Balsas de Estudo para Ensino Superior -Ano Letivo de 2015/2016. 

6. Aprovac;ao de pedido de acumulac;ao de Bolsa de Estudo. 

7. Aprovac;ao da minuta do contrato adicional da empreitada ""Polo Escolar de Terena -

Remodela~ao e Amplia~ao". 

8. Ratifica~oes orc;amentais. 

9. Contrato de prestac;ao de servi~os- parecer previo. 

INFORMA~OES 

A Senhora Presidente informou que, uma vez que estivemos numa epoca festiva, a (mica 

informa4;~fo que tern para prestar e a de que ontem, dia 5, a Camara recebeu o Grupo de 

Cantadores dos Reis que percorreu as ruas do Alandroal, a que se lhe juntou o grupo que 

cantou tambem na freguesia de Santiago Maior, tendo atuado juntos em frente a Camara.------

2. PROCESSOS E REQUERIMENTOS DIVERSOS. 

Pela Senhora Presidente foi presente a esta reuniao o pedido de Maria Teresa Queimado para 

pagarnento de fatura de agua em presta{:oes. ----------------------------------------------------------------
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Ponderado e analisado o assunto o Executivo Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

e ste p e d id o . ----------------------------------------------------------- --------------------- --------------------------

Pela Senhora Presidente foi presente a esta reunlao o pedido de Catarina Luisa para 

pagamento de fatura de agua em prestac;oes relativamente a do is contadores.----------------------

Ponderado e analisado o assunto o Executivo Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

pedido de Catarina Luisa para pagamento de fatura de agua em presta<;oes relativamente a 

do is contadores. --------------------------------------------------- -------------------------------------------------

Pela Senhora Presidente foi presente a esta reuniao o ped ido dos Bombeiros Voluntaries de 

disponibiliza<;ao de um terreno junta ao antigo campo de futebol e maquina de terraplanagem 

para a pi st a de tria I.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponderado e analisado o assunto o Executivo Municipal dellberou por unanimidade aprovar 

este ped id o a p rese nta do pe los Bo m be i ro s. ------------------------------------------------------

3. CONSTITUl~O DE FUN DOS DE MANEIO PARA 0 ANO DE 2016 

Pela Senhora Presidente foi presente a esta reuniao a proposta n.~ 1 da Presidente, datada de 

4 de janeiro e que se transcreve de seguida.-------------------------------------------------------------------

PROPOSTA N.!21. - GP/2016 

Gabinete do Presidente 

Constituifiio de Fundos de Moneio para o anode 201.6 

Mariana Rosa Gomes Chilra, Presidente da Camara Municipal de Alandroal, no uso das 

prerrogativas e das competencios que me siio atribufdas, e considerando que: 

1. Nos termos do Decreto-Lei n.9 54-A/99, de 22 de fevereiro, com as altera~oes 

introduzidas pelo Decreto-lei n.2162/99, de 14 de setembro, pe/o Decreto-lei 

n.2315/2000, de 2 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.2 84-A/2002, de 12 de abril, 

(Plano Oficial de Contabilidade dos Autarquias lacais - POCAL}, podera ser 

autorizada, par parte do 6rgao executivo, em caso de reconhecida necessidade, a 

constitui~ao def undos de maneio para pagamento de pequenas despesas urgentes 

e inadi6veis (Ponto 2.3.4.3 dos Considera~oes Tecnicas). 

2. O POCAL estabelece ainda que coda um destes fundos tem de ser regularizado no 

fim de coda mes e saldado ate ao final do ano, niio podendo canter, em caso 

a/gum, despesas nlio documentadas. 
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3. De acordo com o previsto no ponto 2.9.10.1.10 do POCAL - Plano Oficia/ de 

Contabilidade das Autarquias Locais, para efeitos de controlo dos fundos de 

maneio o 6rgao executivo deve definir a natureza da despesa a pagar pe/o [undo, o 

seu limite maximo e ainda: 

- A afecta~ao, segundo a sua natureza, das correspondentes rubricas da 

classifica~iio econ6mica; 

- A sua reconstitui~iio mensa/ contra a entrega dos documentos justificativos das 

despesas; 

- A sua reposi~ao ate 31 de Dezembro. 

Proponho ao Executivo Municipal a aprovatiio da Constitui~oo de Fundos de Maneio para o 

anode 2016, nos seguintes termos: 

1. Servi~os Utilizadores 

Camara Municipal (A102) 

2. Titulares e Montantes dos Fundos de Maneio 

0 Fundo de Maneio relativo as despesas inerentes ao dia-a-dia sera da responsabilidade da 

Senhora Presidente da Camara Mariana Rosa Gomes Chilra no montante anual de 4.200,00~ 

do Senhor Vereador Inacio Joaquim Rosado Germano no montante anuaJ de 6.840,00€ e do 

Senhor Vice-Presidente Daniel Antonio Nobre Padilha no montante anual de 6.000,00€. 

1.. Natureza das Despesas e rubricas da c/assijica~iio economica correspondente 

Camara Municipal, Presidente do Camara Municipal Mariana Rosa Gomes Chilra 

MONTANTE 

CLASSIFICA~AO DESIGNA,AO MENSAL 

{€) 

02.01.21 Despesas correntes, aquisitiio de bens e 

servitos, aquisitao de bens, outros bens 

50,00 

02.02.25.02 Refeifoes 100,00 

02.01.02.02 Despesas correntes, aquisifi10 de bens e 100,00 
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servi~os, aquisi~iio de bens, combustfveis e 

lubrificantes, gas61eo 

02.02.25.09 Despesas correntes, aquisi~ao de bens e 50,00 

servifos, aquisi~iio de servi~os, outros 

servifOS 

02.01.08 Despesas correntes, aquisifao de bens e 50,00 

servifOS, aquisi~lio de bens, material de 

escrit6rio 

Comara Municipal, Vice - Presidente Daniel Antonio Nobre Padilha 

MONTANTE 

Cl.ASSIFICA,AO DESIGNA,AO MENSAL 

(€} 

02.01.08 Despesas correntes, aquisipio de bens e 40,00 

servifos, aquisifoo de bens, material de 

escrit6rio 

02.01.21 Despesas correntes, aquisi~iio de bens e 200,00 

servi~os, aquisifiiO de hens, outros bens 

02.02.03 Despesas correntes, aquisifiio de bens e 

servifOS, aquisifiiO de servifos, conservafiio 

de bens 
80,00 

02.02.25.09 Despesas correntes, aquisi~ao de bens e 80,00 

servifos, aquisifiio de servifOS, outros 

servifos 

02.02.25.02 Refeifoes 50,00 

02.01.02.02 Despesas correntes, aquisifiiO de bens e 50,00 

servifos, aquisiflio de bens, combustiveis e 

lubrificantes, gas61eo 

Camara Municipal, Vereador Inacio Joaquim Rosado Germano 
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MONTANTE 

CLASS/FICA~AO DESIGNA~AO MENSAL 

{€) 

02.01.21 Despesas correntes, aquisi<;lio de bens e 300,00 

servi<;os, aquisi<;iio de bens, outros bens 

02.02.03 Despesas correntes, aquisifao de bens e 

servi<;os, aquisi<;ao de servi<;os, conserva<;lio 

de bens 50,00 

02.02.25.09 Despesas correntes, aquisi<;ao de bens e 50,00 

servi<;os, aquisi<;iio de servi<;os, outros 

servi<;os 

02.02.25.02 Refei<;oes 50,00 

02.01.02.01 Despesas correntes, aquiSifiio de bens e 70,00 

servi<;os, aquisi~ao de bens, combustiveis e 

lubrificantes, gasofina 

02.01.02.02 Despesas correntes, aquisi<;iio de bens e 50,00 

servi<;os, oquisi<;iio de bens, combustfveis e 

lubrificantes, gas6/eo 

A Senhora Presidente referiu que, como e habitual, ha que definir o fundo de maneio para a 

presidente e para os vereadores e que os valores sao identicos aos do ano passado.----·----------

Ponderado e analisado o assunto o Executivo Municipal deliberou por maioria, com os votos a 
favor dos eleitos pela CDU e as absten~oes dos eleitos pelo DITA e pelo PS, aprovar a 

constitui~ao de fundos de maneio para o anode 2016.-------·------··----·--··-··---------·-·-··----------

4. CONSTITUl~AO DE FUNOOS DE CAIXA FIXOS PARA 0 ANO DE 2016 

Pela Senhora Presidente foram presentes a esta reuniao as informa~oes do Balcao Unico, das 
piscinas, do Forum Cultural, do bare da cantina sobre os respetivos fundos de caixa fixos e que 
se a nexa m a p rese nte act a.----·· --· ----·------------·----------·---·------·---· · -· ---------· ·---------· ·-----· ·-
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Apesar de se tratar de diferentes propostas, por acordo de todo o executivo, as mesmas foram 
votadas todas juntas.------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponderado e analisado o assunto o Executivo Municipal deliberou por maioria, com os votos a 
favor dos eleitos pela CDU e pelo PS ea abstencao do eleito pelo DITA, aprovar a constitui~ao 

dos fundos de caixa fixos para a ano de 2016.-------------------------------------------------------------

5. ATRIBUlcAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ENSINO SUPERIOR-ANO LETIVO DE 2015/2016 

Pela Senhora Presidente foi presente a esta reuniao a proposta n.2 22 do Gabinete de 

Educa~ao, ·datada de 22 de dezembro e que em seguidas e transcreve.--------------------------------

PROPOSTA: 22/2015/EG/Gab.Educ. de 22 de dezembro de 2015 

Assunto: A TRIBUl(:AO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ENSfNO SUPERIOR - ANO LET/VO DE 

2015/2016 

Considerando: 

I. O Regufamento Municipal (DR, 2J! Serie, n.2 114 de 15 de junho de 2007) para 

atribui~iio de Balsas de Estudo a estudontes do Ensino Superior no ano letivo de 2015/2016; 

II. As deliberafoes da Camara Municipal de Alandroal de dia 9 de dezembro de 2015 no 

sentido de admitir ao concurs a de Balsas de Estudo para o Ensino Superior, os alunos do 1. e 

Cicio ou que nele pretendam ingressar (com durot;fio de tres anos - 6 a 8 semestres -

correspondentes a um minimo de 180 creditos - ECTS - e con/ere o grau de licenciado) e 2.2 

Cicio (com durat;ao de dois anos - dando equivalencia ao grou de mestre), desde que neste Cicio 

de estudos (2. !2), o Mestrado seja integrado na licenciatura que /he antecede, assim coma, a 

deliberat;fio da mesma data para constituit;Cio do juri a que sere/ere o Artigo 9.e, ponto 1 do 

regulamento em vigor; 

Ill. A reuniao realizada no dia 22 de dezembra de 2015 para ovaliat;oo dos candidaturas 

pe/os elementos do jUri, ten do por base a analise socioeconomica dos agregados fami/iares dos 

candidatos, assim coma a anafise academica dos mesmos1 da quot se apensa a respetiva ata; 

IV. A anolise e avaliot;ao detaf hada sobre os processos de candidatura, o j(Jri decidiu, em 

ato, pe/a atribuit;iio de vinte e nave Balsas de Estudo, e exclusiio de duas candidaturas par niio 

reuniram as condit;oes exigidas. 
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Nos termos do Artigo 10. Q do Regulamento Municipal de atribui~ao de Balsas de Estudo para o 

Ensino Superior, propoe-se: 

/. Que o Executivo Municipal delibere sobre as candidaturas admitidas e excluidas ao 

concurso (Anexo A); 

JI. Que seja homologada a ata da reuniGo de dia 22 de dezembro de 2015, do juri do 

concurso, para atribui~ao de Balsas de Estudo para o Ensino Superior- 2015/2016 (Anexo B). 

Esclareceu a Senhora Presidente que se trata da homologac;ao da acta do dia 22 de dezembro 

de 2015 do juri do concurso e pretende-se ainda que seja deliberada a admissao e exclusao 

das candidaturas. Foram atribuidas vinte e nove bolsas e duas excluidas por nao reunirem 

condi~oes ja que ultrapassam o rendimento per capita previsto no regulamento.-------------------

Ponderado e analisado o assunto o Executivo Municipal deliberou por unanimldade aprovar a 

atribuic;ao de bolsas de estudo para o ensino superior - ano letivo de 2015/2016.-------------------

6. APROVA~AO DE PEDIDO DE ACUMULA(:AO DE BOLSA DE ESTUDO 

Pela Senhora Presidente foi presente a esta reuniao a proposta n.!! 23 do Gabinete de 

Educa~ao, datada de 22 de dezembro e que em seguidas e transcreve.---------------------------------

PROPOSTA: 23/2015/EG/Gab.Educ. de 22 de dezembro de 2015 

ASSUNTO: CLAUDIA SOFIA VEVA FAUSTINO 

BOLSA DE ESTUDO PARA 0 £NSJNO SUPERIOR - ANO LET/VO 2015/2016 

Pedido de acumula~iio de Bolsa de Estudo 

Com base no Regulamento do atribuifao das Balsas de Estudo para o Ensino Superior publicado 

em Diorio da Republica, 2J! Serie - NJ! 114 - 15 de junho de 2007 - Edita/ n.!! 498-8/2007, a 

candidatura da afuna em epfgrafe, foi analisada e avaliada pe/o juri designado, o qua/ 

deliberou admitir a Bofsa de Estudo para ono letivo de 2015/2016, umo vez que reune todos os 

requisitos exigidos. 

Em onexo a candidaturo, a afuna, atraves de exposifiio escrita (c6pia em anexo), informa que 

/he foi deferida, para o mesmo ano letivo, a Bolsa de Estudo da Direfao Gero/ de Ensino, no 

valor de 1.038,00 euros. 

Face ao exposto, e dando cumprimento ao Artiga 12.!!, alfneo b) do supra referenciado 

Regulamento, indicando que serit causa de cessafao da Bo/sa de Estudo "a aceitafiio do 

bolseiro de outra balsa ou subsidio concedido por outra instituifiio para o mesmo ano letivo, 
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salvo se do facto for dado conhecimento a Camara Municipal e esta, ponderadas as 

circunstancias do caso, considere justificada a acumula~iio de dois beneficios", propoe-se que o 

Executivo Municipal delibere a atribui9ao ou cessafao da Bolsa a aluna Claudia Sofia Veva 

Faustino para o ano letivo de 2015/2016. 

Segundo a Senhora Presidente, trata-se da aluna Claudia Sofia Veva faustino que pede a 

acumulai;:ao de bolsa de estudo pela situa~ao financeira dificil da familia e tendo em conta as 

d espesas q ue tern q ue su po rta r. ------------------------------- --------------------------···---····-··-----------

Ponderado e analisado o assunto o Executivo Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

pedido de acumulat;ao de bolsa de estudo para o ensino superior de Claudia Sofia Veva 

Faustino.-------------········------------------------------------------------------------------------------------------·· 

7. APROVA~O DA MINUTA DO CONTRATO ADICIONAL DA EMPREITAOA '"'POLO ESCOLAR 

DE TERENA - REMODELA~AO E AMPLIAtAO" 

Pela Senhora Presidente foi presente a esta reuniao a minuta do contrato adicional da 

empreitada ""Polo Escolar de Terena - Remodela~ao e Amplia~ao" que em seguida se 

tr a nscreve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINUTA DE CONTRATO ADICIONAL 

EMPREITADA 

"POLO ESCOLAR DE TERENA - REMODELACAO E AMPLIAcAO" 

Aos dias do mes de do ano de dois mile dezasseis, no Ediffcio sede do Municfpio de 

Alandroa I, ENT RE: ------------------------------------------------- ------------------------------------------------

PRIMEIRO: MUNJCf PJO DE ALANDROAL, com sede na Pra~a da Republica 7250-116 Alandroal, 

NIF 506 772 527, representado neste ato pela SrJi Presidente da Camara Municipal, Mariana 

Rosa Gomes Chilra, com poderes para o efeito, doravante designado por Primeiro Outorgante; 

E ---------------------------------------------···---------·-······---------·---------------------------------------------, 

SEGUNDOS: CONSTROPE - CONGEVIA, ENGENHARIA E CONSTRU,AO, S.A., pessoa coletiva 502 

828 110, com sede na Quinta da Chandeirinha, 6250 - 909 Belmonte, registada na 

Conservat6ria do Registo Comercia/ de Belmonte, neste ato representada pe/o senhor 
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, portodor do numero emitido por vafido 

ate residente em com NIF: e pe/o senhor 

, portodor do numero emitido por I vafido 

ate residente em , com NIF: na qua/idade de 

representantes legais; 

GIGABEJRA - INSTALA,OES ESPECIAIS, LOA., pessoa coletiva 505 057 204, com sede na Quinta 

da Chandeirinha, 6250 - 909 Belmonte, registada na Conservat6ria do Registo Comercial de 

Belmonte, neste ato representada pelo senhor portador do 

___ numero ___ _, emitido por valido ate ___ _, residente em 

----·' com NIF: e pelo senhor , portador do 

___ numero ---~ emitido por valido ate , residente em 

____ , com NIF: na qualidade de representantes legais; 

As referidas sociedades outorgam em representa~iio do Cons6rcio externo denominado 

"CONSTROPE - CONGEVIA, ENGENHARIA E CONTRU<;AO, S.A./GIGABEIRA - INSTALA,OES 

ESPECIAIS, lDA. ", em regime de responsabilidade so/idaria, constitufdo pe/as mesmas sendo 

chefe de consorcio designado nos termos do respetivo contrato de cons6rcio, a sociedade 

CONSTROPE - CONGEVIA, ENGENHARIA E CONTRUCAO, S.A. e seroo doravante designadas por 

Segundos Outorgantes; ---------------------------------------------------------------------------------------------

Consider a ndo que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

A) Por delibera~oo tomada em reunioo da Camara Municipal de 23/01/2013, foi 

adjudicada ao Consorcio £xterno em Regime de Responsabilidade Soliditria designado 

"CONSTROPE - CONGEVIA, ENGENHARIA E CONTRU<;AO, S.A./GIGABEIRA - /NSTALAC6ES 

ESPECIAIS, lOA. ", representado pelos ora Segundos Outorgantes, a empreitada designada 

"POLO ESCOLAR DE TERENA - REMODELACAO E AMPLIACAO"; 

B) 0 contrato relativo a empreitada retro identificada foi ce/ebrado em 19/04/2013; 

CJ No decorrer da obra foi indispensavel corrigir o projeto o que originou a necessidade de 

realiza~oo de trabalhos indispensaveis a conc/usiio da empreitada e que niio se encontravam 

abrangidos pelo contrato de empreitada, estes trabalhos enquadrados como "Traba/hos a 

Mais" foram aprovados por despacho da SrJ! Presidente da Camara Municipal datado de 

13/11/2015 o qua/ foi objeto de ratifica~iio pela Camara Municipal por deliberafao de 

23/11/2015; 

DJ Ainda no decurso das obras e na sequencia do parecer tecnico da DGEstE - DRSA, foi 

necessario proceder a novas corre~oes ao projeto que se traduziram na necessidade de 

9 



CAMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL 

REUNIAO ORDINARIA DE 06/01/2016 

ACTA N.!! 1 

realiza,ao de trabalhos nao contratualizados no contrato de empreitada, os quais foram 

aprovados como "Trabalhos a Mais" por delibera9ao da Camara Municipal de 23/12/2015; 

E) Os "Trabalhos a Mais" aprovados pelas deliberaf5es supra mencionadas, cujos mapas 

se anexam ao presente documento, enquadram-se no artigo 370.!1 do C6digo dos Contratos 

Pubficos; 

F} De acordo com on. g 2 do artigo 88. fl do C6digo dos Contratos Publicos, nao e exigida a 

presta~lio de cau~iio; 

G} Por delibera,ao tomada no reuniao da Camara Municipal, realizada no dio __ de 

___ de___.../ foi oprovada a minuta do presente contrato, nos termos do disposto no artigo 

98.f! do C6digo dos Contratos Publicos; --------------------------------------------------------------------------

H) Por comunica~ao de __ de de -----J' foi aprovada a minuta do presente 

contrato por parte do adjudicat6rio; ---------------------------------------------------------------------------

Pelos outorgantes foi dito que cefebram entre si, livremente e de boa-fe, o presente Contrato 

Adicional ao Controto de Empreitada de Obras Publicas, designado por "POLO ESCOLAR DE 

TERENA - REMODELA<;AO E AMPLIA,AO ", o qua/ se rege pelas clausulas seguintes: 

Cl6usu/a Primeira 

(Objecto) 

O Primeiro Outorgante adjudica, em cumprimento dos citados delibera~oes da Camara 

Municipal, ao representado dos Segundos Outorgantes e estes aceitam executor os trabalhos a 

mais do empreitada da obra publica denominada "POLO ESCOLAR DE TERENA -

REMODELA<;AO E AMPLIACAO" nos condi~oes e termos dos propostas oprovadas pefas 

delibera~oes de 23/11/2015 e 23/12/2015, os quais se dao por inteiramente reproduzidos, 

documentos que fazem parte integrante do presente contrato. ------------------------------------------

Clausula Segundo 

{Prefo contratuaJ) 

1- O valor da presente adjudicafiio e de 8 590,90 € (oito mil, quinhentos e noventa euros 

e noventa centimos}, valor ao qua/ acrescera o /VA a taxa legal em vigor. --------------

2- 0 encargo total deste contrato adicional, e assim de 8 590,90 € (oito mil, quinhentos e 

noventa euros e noventa centimos) acrescidos do fVA a taxa legal em vigor, que sera satisfeito 

pe/a c/assificafoo orfamental seguinte: Proj. 2011/f/18; C/assifica~iio Orgtinica A4; 
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Classifica~ao Econ6mica 07-01-03-051 tendo cabimento nJ! 1463 de 03/11/2015 e 1729 de 

22/12/2015 e compromisso n. 2 __ de ------------- --------------------------------------------

Clausu/a Terceira 

(Prazo de execu~iio) 

O prazo de execu~iio dos traba/hos e de 12 {doze) dias, incluindo Sabados, Domingos e 

Feriados, os quais, ser5o adicionados ao prazo estipulado no Plano de Trabalhos aprovado na 

reuniiio da Camara Municipal realizada no dia 30/10/2015 e elaborado na sequencia do 

Acordo ao contrato da empreitada celebrado no dia 12/10/2015. ----------------------------------·--·· 

Cl6usu/a Quarto 

(Prevalencia) 

Na execu~fio destes trabalhos e em todos os atos que a eles digam respeito, o adjudicatario 

obedecera a todas as condifoes estabelecidas na sua Proposta, Lista de Pre~os Unitarios, Plano 

de Pagamentos, Clausulas do Caderno de Encargos, e demais elementos escritos patenteodos, 

documentos que oqui se doo por integralmente reproduzidos e que ficariio arquivodos, 

constituindo parte integrante do presen(e contrato, de acordo com o previsto no n.Q 2 do artigo 

96f! do Decreto-Lei nfl 18/2008, de 29 de Janeiro.-------------------------------------------------------------

Clausufa Quinta 

(Revisao de prefos) 

A revis{io de prefos contratuais, se a ela houver lugar, far-se-a nos termos das disposifoes 

legai s ap/icaveis. -------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

Clausula Sexta 

(Medifoes) 

As medi~oes de todos os trabolhos executados sao efetuadas mensalmente e de acordo com o 

previsto na clausu/a 26. g do Caderno de Encorgos. ----------------------------------------------------------

Clausula Setima 

(Pagomentos) 
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Os pagamentos devidos ao adjudicatario e Segundo Outorgante, seroo efectuados de acordo 

com o estabelecido na clausula do Caderno de Encargos, mediante a apresenta~lio de Autos de 

Medi~lio e respectiva f actura. -------------------------------------------------------------------------------------

Cf<iusula Oitava 

(Casos omissos) 

Tudo o que nlio estiver expressamente previsto no presente contrato e nos documentos que 

dele fazem parte integrante e regido pelo disposto no C6digo dos Contratos Pub/icos, aprovado 

peJo Decreto-Lei n!2 18/2008, de 29 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------

Clausula Nona 

(Foro Competente) 

Para resolu~iio de todos os Jitfgios decorrentes, do presente contrato sera competente o 

respetivo Tribunal Administrativo de Circulo, com expressa renuncia a qualquer outro. 

Clausula Decima 

(Documentos de habiJita~ao) 

Pelo segundo outorgante foi apresentada decfara~ao, elaborada conforme modelo aprovado 

pe/o Anexo II do Codigo dos Contratos Publicos, em como nlio se encontra em nenhuma dos 

situa~oes previstas na alfnea a} do n. 0 1 do art. 0 81. 0 do Codigo dos Contratos Pub/icos, 

aprovado pefo Decreto-Lei nQ 18/2008, de 29 de Janeiro, e, bem assim, dos restantes 

documentos de habilita~ao, a saber: -------------------------------------

a) Certidao emitida pelo Servifo de Finan~as de---------, em ----/---/-----, comprovativa do 

sua situapio tributaria se encontrar regularizada;-----------------------------------------

b} Dec/ora~ao emitida lnstituto do Seguran~a Social, J.P., em--/---/----, comprovativa da 

sua situa~lio contributiva se encontrar regufarizada;-------------------------------------

c) Certificados do R egisto Criminal------;----------------------------------------------------------

d) Certificados do Registo Criminal do(s} representante(s) da Sociedade;----------------

e) Certidlio Permanente da matricu/a emitida pefa Conservat6ria do Registo Comercial de-

--------, pe/a qua/ foi verificada a qualidade e poderes dos representantes;------

/) Alvara de constru~ao n.2 1------, emitido pelo INCi - lnstituto da Constru~ao e do 

I mobiliario, vaJido ate --- de ---------de -------; -------------------------------------------------------------------
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cAMARA MUNICIPAL DE ALANOROAL 

REUNIAO ORDINARIA DE 06/01/2016 

ACTA N.!! 1 

Pelos Segundos Outorgantes foi dito que o seu representado aceita o contrato com todas as 

suas clausu/as, se obriga ao seu fie/ cumprimen to e ao previsto na legis la~lio em vigor.---------

Assim o disseram e outorgaram.---------------------------------------------------------------------------------

Para constar se lavrou o presente contrato, que depois de lido e explicado a seu conteudo, vai 

ser assinado pelos outorgantes, em dup/icado, ficando um exemplar na posse da coda uma dos 

partes, e par mim e por mim Balbina Gertrudes Grilo Bexiga, na qua/idade de offcial publico do 

Municipio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Primeiro Outorgante, 

Os Segundos Outorgantes, 

o Oficial Publico, 

A taxa prevista pelo Artiga n.2 20.2 do Regulomento Municipal dos Taxas e Pre~os do Munic/pio de 

Alandrool, fol paga pela guio n. 2 de I I 

A Senhora Presidente explicou que este ponto se refere a trabalhos a mais nao previstos mas 

ja aprovados e que por esse motivo obriga a um contrato adicional ao contrato que ja existia.--

Ponderado e analisado o assunto o Executivo Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

minuta do contrato adicional da empreitada "Polo Escolar de Terena - Remodela~ao de 

Am p Ii a~ a 0 II • ---------------------------------------------------- - ---- --------------- --- ---------- - ------- ------ -------- -

8. RAT1FICAt;0ES ORCAMENTAIS 

Pela Senhora Presidente foram presentes a esta reuniao as informa~oes n.2 62 e 63 da 

Contabilidade, datadas de 30 de dezembro e que em seguida se transcrevem.-----------------------
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cAMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL 

REUNIAO ORDINARIA DE 06/01/2016 

ACTA N.2 1 

INFORMAr;,4.0: 62 

ASSUNTO: ALTERAr;AO OR(AMfNTAL 

Tendo em conta os compromissos assumidos pelo Senhora Pres/dente, e querendo honrar os 

mesmos, informa-se que para o efeito dever-se-6 proceder a uma altera~ao or~omentol, 

podendo V. Ex.9 usar do competencia a que se refere o n. g 3 do artigo 58!1 da Lei n.!l 169/99 de 

18 de Setembro, com a finalidade de dotar a organica Al03 econ6mica 0301030102 (juros 

emp. Curto prazo) com 6.000,00 €, a organica A103 econ6mica 10060303 (emprestimo) com 

12.000,00 €, a organica A3 econ6mica 020112 (material de transporte) com 200,00 €, a 

organica A4 econ6mica 02022503 (alugueres) com 1.000,00 €, o Projeto 2015/A/6 (CIMAC) 

organica Al02 economica 04050104 com 1.000,00 €, ANUlANDO na orgonica A3 econ6mica 

020220 (Outros Trabalhos Especializados) em 19.200,00 €, no Projeto 2010/A/44 (Mastro 

gastron6mica do peixe do rio) organica A4 econ6mica 020217 em 1.000,00 €. 

INFORMA<;AO: NE 63 

ASSUNTO: AL TERA<;AO OR<;AMENTAL 

Tenda em conta os compromissos assumidos pela Senhora Presidente, e querendo honrar os 

mesmos, informa-se que para o efeito poder6, se assim o entender, proceder a uma oltera~ao 

or~amental, conforme n!!3 do artigo 68f! da Lei 169/99 com a finafidade de dotar a organica 

A103,econ6mica 10060310 com 263,47€; ANULANDO na orgdnica A103econ6mico10060307, 

em263,47€. 

Ponderado e analisado o assunto o Executivo Municipal deliberou por maioria, com os votos a 

favor dos eleitos pela CDU e as absten(;oes dos eleitos pelo DITA e pelo PS, ratificar as 

a It era ~5es o r~a me nta is.----------------------------------------------------------------------------------------

9. CONTRATO DE PRESTAQ\O DE SERVlc;os - PARECER PREVIO 

Pela Senhora Presidente foi presente a esta reuniao a proposta n.!? 2 da Presidente, datada de 
5 de janeiro e que se transcreve de seguida.--------------------------------------------------------------------
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cAMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL 

REUNIAO ORDIN.A~IA DE 06/01/2016 

ACTA N,!! 1 

PROPOSTA N!! 2' - P/2016 

CONTRATO DE PRESTA(.AO DE SERVl,OS EM REGIME DE TAREFA 

ABERTURA DE PROCED/MENTO CONCURSAL DE AJUSTE D/RETO CONDUCENTE A CELEBRA(:AO 

DE CONTRA TO DE PRESTA<;AO DE SERVl~OS, COM A EMPRESA PROL6GICA,5.A. 

Mariana Rosa Gomes Chilra, Presidente da Camara Municipal de Alandroal, no uso dos 

competencias que me estlio atribuidas, nomeadamente as e/encadas no Regime Jurldico dos 

Autarquias Locals, aprovado pela Lein!! 75/2013, de 12 de setembro, e considerando que: 

1- A c{Jmara municipal, enquanto membro da CIMAC, e com o objetivo de licenciar o software 

informatico que possui nos servi~os, ficou vinculada a um acordo que obriga a um 

procedimento com a empresa Prol6gica, S.A., detentora de poderes para efetuar o 

Licenciamento Microsoft, necessorio e obrigat6rio por lei, para o referido software; 

2- 0 municfpio esteve durante os anos de 2013 a 2015 a utilizar o software de produtividade e 

infraestrutura de servidores, niio tendo efetuado o contrato de subscri~oo para o referido 

servi~o pelo facto da C/MAC, embora tenha encetado negocia~oes com a empresa, para 

envolvimento dos restantes municipios da Comunidade logo no inicio de 2013, so no final do 

ano pass ado cone! uiu esse processo. 

3- Atualmente, e por imposi~ao legal, existe a necessidade de aquisi~ao de servi~os, em regime 

de tare/a, para o licenciamento Microsoft utilizodo no municipio de AlandroaJ; 

5- t inten~ao da autarquia, celebrar um contrato de presta~ao de servi~os, na modalidade de 

tare/a, com o empresa PROLOGICA, S.A., com sede em Ediffcio dos Descobertas, Rua dos 

Quintinhas, n.9 1 - Outurela, 2790-145 Carnaxide, e-mail: pou/a.catalao@prologica.pt, pelo 

perfodo de trinta dias e pelo valor global de 47.519,28€ (quarenta e sete mil, quinhentos e 

dezanove euros e vinte oito centimos) ocrescido de /VA a toxa legal em vigor, valor 

correspondente ao municipio de Alandroal no perfodo 2013 a 2015; 

6- Estamos efetivamente peronte a presta~iio de trabalho nao subordinado, nao se mostrando 

como tal conveniente o recurso a qua/quer modalidade de re/a~ao jurfdica de emprego; 

7- O procedimento que se pretende adotar para a forma~ao do contrato e o ajuste direto nos 

termos do disposto no al. a) do nS! 1 do art!! 16!! e a/inea a) do nS! 1 do artll 20!! e dos artigos 

11211!1 a 12711, todos do Codigo dos Contratos Pub/icos, aprovado pelo Decreto-Lei ng 18/2008, 

de 29 de Janeiro; 

8- Que nos termos do disposto no art.fJ 75f1 do Lei n!!82-B/2014, de 31 de Dezembro os 

contratos de aquisi~iio de servifOS, estfio sujeitos iJ emissao de parecer previo vinculativo do 

6rgoo executivo e na medida em que se verificam os requisitos previstos nos alfneas a) a c) do 
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CAMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL 

REUNIAO ORDINARIA DE 06/01/2016 

ACTA NJ? 1 

ne 6 do art.9 75!! do Lei n!l 82-B/2014, de 31 de Dezembro, no ausencia da Portaria referida no 

n!! 1 do art.fl 6!! do Decreto-lei n9 209/2009, de 3 de Setembro no sua otual reda~ao; 

PROPONHO QUE 0 EXECUTIVO 

- Emita parecer favoravel, para os efeitos previstos no art.!! 75!1 da lei n!l 82-8/2014 de 31 de 

dezembro, a contrata~iio da referida empresa, atraves da contrata~ao da referido tare/a, cujo 

objeto consiste na presta~oo de servi~os para licenciamento Microsoft do Software de 

Produtividade e lnfraestrutura Servidores, nomeadamente: Posto de Trabalho, Software de 

sistema operativo e produtividade bem coma Base de dados, de acordo com as seguintes 

quantidades: 

2.1 N/A Professional Desktop w/ MDOP SA 40 

2.2 N/A Professional Desktop w/ MDOP I/SA 30 

2.3 N/A Svrstd ALNG SA MVl 2Proc 4 

2.4 N/A SQLSvrStd AlNG SA MVL 1 

- Delibere celebror contrato de presta~ao de servi~os, em regime de tare/a, o qual devera ter a 

dura~ao de 30 dias; 

a) Delibere que o pre~o base seja de 47.519,28€ (quarenta e sete mil, quinhentos e 
dezanove euros e vinte oito centimos), acrescido de JVA a taxa legal em vigor, devendo 

o pagamento ser feito no prazo de 30 dias, ap6s apresenta~iio de fatura; 

b) Delibere a ado~oo dos legais procedimentos e atos administrativos indispensaveis a 
execu~iio da delibera~ao, otento, designadamente, o C6digo dos Contratos Publicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n9 18/2008, de 29 de Janeiro, relativamente ao 

procedimento de ajuste direto para aquisifao de servi~os ate ao limite do valor 

proposto; 

Esta proposta, segundo afirmou a Senhora Presidente, tern a ver com a necessidade de 
efectuar a aquisi~ifo de servi~os para o licenciamento Microsoft de software que se utiliza na 
ca ma ra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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REUNIAO ORDINARIA DE 06/01/2016 

ACTA NJ~ 1 

Ponderado e analisado o assunto a Executivo Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 
parecer previo relativo ao contrato de presta~ao de servi~os com a Prol6gica.---------------------

APROVAtAO EM MINUTA 

A presente acta ficou lavrada, Iida e aprovada em minuta, por unanimidade, no final desta 

reuniao, nos termos e para os efeitos previstos nos n!!s 3 e 4, do artigo 92!!, do Regime Juridico 

das Competencias e Funcionamento dos 6rgaos dos Munidpios e das Freguesias, aprovado 

pela Lein!! 169/99, de 18 de Setembro, na redaq;ao da Lein!! 5-A/2002 de 11 de Janeiro.------

E nada mais havendo a apreciar, ponderar ou deliberar, o Senhor Presidente da camara 

Municipal deu por encerrada esta reuniao. Eram ll,30horas. ------------------------------------------

E eu, Marta Cristina Simoes da Silva Patacao Rodrigues, designada para o efeito, lavrei, Ii e vou 

su bscrever a p rese nte act a. ----------------------------------------------------------------------------------------

A Presidente da C~mara Municipal, 

Mariana Rosa Gomes Chi Ira 
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Municipio de Alandroal 

A~..,~..1..~ u~ ......... -~ 
C..:2-, ., ~ 6( -=>·! (~ l.(; 

www.cm-alandroal.pt \-e._v~,~' 
URBANISMO E ORDENAMENTO TERRITORIO 

Processo 

145116 

Assunto: 
FUNDO DE CAIXA 

DESPACHO 

Remeta a pl 6xi111a I ........ ;;;;v 
de Camara para aprova~i;fo. 

Mariana Chllra 
PRESIDENTE 

em, 
05-01-2016 

PARECER 
2 

. Requerimento Jnfonna~io N." 
34 

Data da lnforma~ao 
2016/01/04 

Na sequencia da entrada do novo ano economico de 2016, sou a solicitar a atribui9~0 dos fundos de caixa 
para os funcionarios que efetuam atendimento no Balcllo Onico do Municipio, ·nomeadamente: 

Cati a Carttas - 35€ 
Joaquim Boieiro - 35€ 
Maria do Carma Carvao - 35€ 
Marta Almeida - 35€ 
Zaida Roques - 35€ 

E quanta cumpre lnformar, l:'I vossa consldera~o. 

(zroque.s) 

Prai;:a da RepOblica 7250-116 Alandroal 
cm-alandroal@mall.telepac.pt 

O/A TECNICO SUPERIOR 

ZAIDA SOFIA SERRANO ROQUES 

telef (+351) 268 440 040 •fax (+351) 268 440 041/2 
N.l.F. : 506 772 527 

P~g.1de1 



Processo 

151/16 

Ass unto: 
Fundo de caixa ft.Xo 

DES PACHO 

de Camara para aprova~o. 

Mariana Chilra 
PRESIDENTE 

em, 
05-01-2016 

PARECER 
2 

Requerimento lnfonnac;ao N.0 

35 

Data da lnformai;;io 

2016/01/05 

Para fazer face ao normal funcionamento da bilheteira do F6rum Cultural em ocasiOes de 

espetaculo/cinema pagos e de modo a facilitar o troco da compra de bilhetes, solicita-se um 

Fundo de Caixa Fixo no valor de trinta e cinco euros (35€). 

0 Fundo de Caixa Fixo, permanecera a responsabilidade do assistente operacional, 

Olimpo Xavier, responsavel da bilheteira, enquanto as sessoes culturais pagas 

permanecerem, sendo entregue a cada fim de ano junto dos servi!'os de tesouraria. 

E quanta cumpre informer, a vossa considera~ao, 

0/A COORDENADOR TECNICO 

RICARDO JOSE DAMASIO PACIFICO 

(ricarao) 

Pra1ta da Republlca 7250-116 Alandroal 
cm-alandroaJ@mail .telepac.pt 

telef (+351) 268 440 040 •fax .(+351) 268 440 04112 
N.1.F. : 506 n2 527 

Pclg.1de1 
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De: Coordenador das Para: Presidente da Camara Municipal de 
Piscinas Municipais Alandroal 
Data: 04/01/2016 

Paree er Despacho 

e0'-"<..0 .~ . f.6.~~ \ 
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AssWlto: Fundo de Caixa Fixo - Piscinas Municipais 

Considerando a necessidade de cria9~0 de um fundo de caixa fixo para facilitar os 
trocos na cobran9a de receita nas Piscinas Municipa.ls, proponho a cria9ao de um :fundo 
de caiXa fixo no valor de 50,00 €para a :funcionana Joaquina Gomes que se esta a 
trabalhar na bilheteira. 

A considera9ao superior, 

Piscinas :Municipais, 04 de Janeiro de 2016 

0 Coordenador das Piscinas Municipais 

{Ant6nio Jeremias Brioa Nabais) 



Parecer: 

) 

INFORMACAO/PROPOSTA- Bar 

ASSUNTO: FUNDO DE CAIXA FIXO BAR 

A~...,. J,c.-6 ~ ---- ~ _. .... _. ....s.:: c:4 

~ 6(o\\2o.\-& 

\-tc_--·" ~ 

Despacho: 

a~\_ ... 
~ c.: ___ ._._ .. (r,,, ~~--P· 

S{o! l2:.\6 
t-e __ ,_ ~ 

Considerando a necessidade de criacao de um fundo de caixa fixo para facilitar os trocos na 
cobran~a de receita, designadamente no Bar do Edificio Sede do Municfpio e na Cantina, 

proponho a cria!;ao de um fundo de caixa fixo no valor de 15€ (quinze euros), da 

responsabilidade direta dos funcionarios afetos aos referidos servi!,:Os, para o anode 2016: 

Paula Cristina Ramin hos Rosado - Bar 

Mariana Rosa Honrado Zorrinho - Cantina 

A Considera~o Superior 

A Asslstente Tecnlca 

Ana Maria Coelho 
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