
MUNICÍPIO DO MONTlfO
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO DE 2022/09/21

UNIDADE ORGÂNICA: DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AMBIENTE E 
QUALIDADE DE VIDA

PROPOSTA N.°3Sl/2022

ASSUNTO; Retificação de proposta 271/2022 de decisão de contratar e decisão de autorização da 

despesa, aprovação do preço base, decisão de escolha do procedimento, decisão de não 

contratação por lotes, aprovação das peças do procedimento, designação do júri do procedimento, 

designação do gestor do contrato e autorização para assunção de compromisso plurianual nos 

termos do disposto da alínea b), n. °1 conjugado com o n.® 6 do artigo 22° do Decreto-Lei n.° 

197/99, na sua redação atual.

LOCAL: União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro

OBRA: Construção anexa à Galeria Municipal

PROCESSO: F-05/2022

Considerando que:

Foi aprovada por unanimidade em reunião da Câmara Municipal do Montijo de 15 de junho de 2022 

a proposta n° 271/2022, referente a construção anexa à Galeria Municipal;

A emissão do parecer por parte da Direção-Geral do Património Cultural, aprovando a construção 

com condicionantes, resulta na necessidade de incluir o acompanhamento por parte de um 

arqueólogo da execução da obra;

Seguimento

DOSUAQV para seguimento

DGFP para conhecimento

DAO para publicitação

DGFP para conhecimento

GCRP para publicitação no sítio do Município

O Presidente da Câmara

Nuno Ribeiro Canta

GAP para conhecimento Montijo, 21 de setembro de 2022



MUNICÍPIO DO MONTI,O
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO DE 2022/09/21

UNIDADE ORGÂNICA; DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AMBIENTE E 
QUALIDADE DE VIDA

A alteração decorrente do parecer da Direção-Geral do Património Cultural, obriga à alteração das 

peças que constituem o procedimento, com a necessidade de incluir no mapa de quantidades e 

orçamento um artigo para a arqueologia,

A alteração decorre de facto imprevisível à data da submissão da proposta n° 271/2022, impactando 

no aumento do valor base previsto para realização da empreitada em cerca de 3 850,00€;

PROPONHO:

1 - A retificação da alínea f) da proposta n.® 271/2022 para abertura do procedimento por Concurso 

Público para a execução da empreitada Construção anexa à Galeria Municipal ao abrigo do 

disposto na alínea c), n.® 1 do artigo 16.° conjugado com a alínea b) do artigo 19.° e do artigo 130.° 

do Código dos Contratos Públicos, na sua atual redação, para o preço base de € 235.686,14 

(duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e seis euros e catorze cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor.

2 - Aprovar a alteração das peças do procedimento por concurso público, que são parte integrante 

do processo, em conformidade com o parecer emitido pela Direção-Geral do Património Cultural e 

nos termos da alínea h) da proposta n.° 271/2022.

3 - Que a presente deliberação seja publicitada, nos termos do artigo 56.° da Lei n.° 75/2013, de 12 

de setembro, na sua redação atual.

Seguimento

DOSUAQV para seguimento

-------DGFP para conhecimento' \

DAG para publicitação

DGFP para conhecimento

GCRP para publicitação no sítio do Município

O Presidente da Câmara

GAP para conhecimento Montijo, 21 de setembro de 2022



MUNICÍPIO DO MONTI)O
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO DE 2022/09/21

UNIDADE ORGÂNICA: DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AMBIENTE E 
QUALIDADE DE VIDA

DELIBERAÇÃO: ÇXdÂ

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto do n.° 4, do Art.° 57.°, 
da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, conforme deliberação de 21 
de outubro de 2021, titulada pela Proposta n.° 01/2021.

A SECRETÁRIA

Seguimento

DOSUAQV para seguimento

DGFP para conhecimento

DAO para publicitação

DGFP para conhecimento

GCRP para publicitação no sttio do Município 

GAP para conhecimento

O PRB51DENTE DA CÂMARA

O Presidente da Câmara

Nuno Ribeiro Canta

Montijo, 21 de setembro de 2022






