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CERTIDÃO 

----- Nelson Fernando Nunes Galvão, Chefe da Divisão de Administração Geral, na qualidade de 

Secretário desta Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, nos termos do Despacho n. º 6-

A/GP /2017, datado de 23 de outubro de 2017, exarado pelo Senhor Presidente da Câmara 

Munic;ipal, José Gabriel Paixão Calixto: ------- ----- -- -------- --------- ---- ----- ------ --- ---- -- ---- --- --- -------

--- -- CERTIFICA que na reunião ordinária do órgão executivo realizada no dia 6 de maio de 2020, 

em que se encontravam presentes o Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão 

Calixto, a Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, e os 

Senhores Vereadores Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, Marta Sofia da Silva Chilrito 

Prates e Jorge Miguel Martins Berjano Nunes foi aprovada, em minuta, uma proposta firmada em 

30 de abril de 2020, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, ~om 

o teor. que ora se transcreve: ----- --------- ----- ---------- --------- --- ------ --- --- ---- -------------- --- ---- -- --- -
"GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

PROPOSTA N.0 71/GP/2020 
CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS, CENTRO DE . 

DIA EAPOIO DOMICILIÁRIO • MONSARAZ": EXTINÇÃO 

Considerando que: 

§Em reunião ordinária da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz realizada em 11 de março de 2020 foi deliberado proceder 

à abertura de procedimento concursal por Concurso Público para aempreitada de "Construção de Estrutura Residencial para Idosos, 

Centro de Dia e Apoio Domiciliário - Monsaraz'; 

§ Oanúncio do procedimento concursal foi publicado no Diário da República n. º 56, de 19 de março de 2020; 

§ Oreferido procedimento concursal foi disponibilizado na plataforma eletrónica Saphetygov; 

§ A abertura de propostas do procedimento concursa/ realizou-se no dia 20 de abril de 2020; 

§ ORelatório Preliminar de Análise de Propostas foi elaborado em 21 de abril de 2020 edisponibilizado a todos os concorrentes para 

efeitos de audiência prévia nesse mesmo dia, em conformidade com o disposto no artigo 147. 0 do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n. 018/2008, de 29 de janeiro, na redação do Decreto-Lei n~ 111-B12017, de 31 de agosto; 

§ Asobredita audiência prévia foi fixado o prazo de cinco dias, para que os concorrentes, que apenas apresentaram declaração de 

não apresentação de proposta, querendo, se pronunciassem por escrito; 

§ Oprazo de audiência prévia terminou em 28 de abril de 2020, não tendo sido apresentada nenhuma pronúncia sobre o Relatório 

Preliminar; 

§ Nos termos do n. 0 1 do artigo 148. 0 do Código dos Contratos Públicos, foi elaborado em 2~ de abril de 2020 o fundamentado 

Relatório Final, que ora se transcreve: 

"RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DE PROPOSTAS APRESENTADAS AO CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA 
REITADA DE: "CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS, CENTRO DE DIA E SERVIÇO DE APOIO 

DOMICILIÁRIO· MONSARAZ" 
(ARTIGO 148° DO CCP) 
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Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, pelas dez horas, e em cumprimento do disposto no Artigo 69. 0 do 

Código dos Contratos Públicos, reuniu o Júri do procedimento designado para opresente concurso pela deliberação de Câmara de 

onz~ de março de dois mil e vinte, sob a presidência de Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, Vereador e composto por 

Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, Vereador epelo Técnico Superior João Zacarias Gonçalves. 

1./~trodução 
Nos termos do Artigo 147. 0 do Código dos Contratos Públicos procedeu-se à Audiência Prévia dos interessados, tendo-lhes sido 

remetido o Relatório Preliminar no dia 21 de abril de 2020, através de mensagem na plataforma eletrónica saphetygov, aos 

concorrentes ANTEROS EMPREITADAS, Sociedade de Construções eObras Públicas, S.A., AENCOSTA, Construções, S. A., S.A., 

SISFOZ - Montagens Elétricas, Lda. e SGO, Sociedade Gestora de Obras, Lda., no qual eram informados que conforme estipulado 

no artigo 147. 0 do citado diploma legal dispunham de cinco dias para efeitos de pronúncia por escrito. 

Ne~hum dos concorrentes se pronunciou no âmbito do direito de Audiência Prévia, como tal o Júri do concurso entende que 

concordam com oRelatório Preliminar, pelo que nos termos do Artigo 148. 0 do Código dos Contratos Públicos, se elabora opresente 
! 

Relatório Final. 

2. Do Relatório Preliminar 
1 

Relatório Preliminar que ora se transcreve: 

RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANALISE DE PROPOSTAS APRESENTADAS AO CONCURSO PÚBLICO PARA 
ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS, CENTRO DE DIA E 

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIAR/O - MONSARAZ" 
(ARTIGO 146° DO CCP) 

Aos vinte e um dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, pelas 1 O horas, e em cumprimento do disposto no art. º 69° do 

Código dos Contratos Públicos, reuniu oJúri do Procedimento designado para opresente concurso por deliberação da Câmara 

Municipal de onze de março de dois mil e vinte, sob apresidência de Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, Vereador, e 
composto por Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, Vereador epelo Técnico Superior João Zacarias Gonçalves. 

1. INTRODUÇÃO 
Com vista à adjudicação da empreitada em título realizou-se no dia 20 de abril de 2020 a abertura das propostas. 

Opreço base do concurso é de€ 793.800,00 

2. LISTA DE CONCORRENTES 

CONCORRENTES 
VALOR DA 
PROPOSTA 

ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A. 

A ENCOSTA, CONSTRUÇÕES, S. A. 

SISFOZ- MONTAGENS ELETRICAS, LDA. 

SGO, SOCIEDADE GESTORA DE OBRAS, LDA. 

-
-
-
-

3. CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO DE PROPOSTAS 
Oartigo 21. 0 do Programa de Concurso preceitua que os critérios básicos de apreciação das propostas são os estabelecidos no n. 0 

1 da alfnea a) do artigo 74. º do Código dos Contratos Públicos, designadamente o da proposta economicamente mais vantajosa, 

considerando os seguintes fatores e subfatores de apreciação e respétiva ponderação: 

K1 - Preço da Proposta - 60%t:'J.. K2 - Valia Técnica - 40% 

Município de- Regut.>ng.os de Monsaraz I Clunnra Municlpilt 1 
Praça do Liberdade I Apartado 6 1 7101 ·970 R,'jluensos de Monsaraz~1;2de8 

Tet, (,351) 266 508 040 1 Fax. ( • 351) 266 508 059 
gerat®cm•reguengos-mun-s.ara.2.pt 1 www.cm•rt:guengos•monsaraz.pt 

! 

www.cm�rt:guengos�monsaraz.pt
https://gerat�cm�reguengos-mun-s.ara.2.pt
https://de-Regut.>ng.os


REGUENG0S 
DE MONSARAZ 

3.1 •Pontuação das propostas 

K1 - Densiflcação do fator Preço e respetivas pontuações parciais 

Ofator preço será o resultado de 2subfatores: K1.1-Preço Global e K1.2- Nota Justificativa do Preço Proposto, com aponderação 

aseguir indicada: 

K1 - Preço (60%) 

K1.1- Preço Global (90%); 

K1.2- Nota Justificativa do Preço Proposto (10%); 

Os fatores e subfatores aqui referidos serão ponderados tendo em conta a decomposição nos descritores abaixo definidos, sendo 

atribuída acada proposta uma pontuação em função da apreciação dos aspetos integrantes de cada um deles econforme expressão 

matemática que aseguir se indica: 

• K1 = 0,90 x K1.1 + 0, 10 x K1.2 

Resultando um valor entre O e 60 

K1.1- Preço Global 

Apontuação deste fator resulta da aplicação da seguinte expressão matemática, com uma aproximação de duas casas decimais: 

Nc=100tx: ] 
Em que: 

Nc - Nota do valor da proposta em análise; 

Pa - Valor da proposta em análise; 

Pb - Preço Base; 

Com uma ponderação de 90% na avaliação do fator Preço tendo em conta aseguinte fórmula: 

K1.1 = 0,90x NC 

Resulta desta expressão matemática um valor até 90. 

K1.2 - Nota Justificativa do Preço Proposto 
A Nota Justificativa do Preço Proposto é uma peça importante na apreciação da proposta, onde são justificados os preços 

apresentados na proposta. 

Para apontuação deste subfator, será atribuído um valor mínimo de 25 e um máximo de 100 de acordo com a seguinte fórmula: 

K1.2 = JL X 100 

4 
com uma ponderação de 10% na avaliação do fator Preço tendo em conta aseguinte fórmula: 

Resultando num valor entre 2,5 e 10 

Apontuação deste subfator será feita com base nos descritores abaixo designados (1, 2, 3ou 4). 

K1.2- Nota Justificativa do Preço Proposto 

Demonstra de uma forma genérica opreço apresentado. 1 

Demonstra opreço apresentado, justificando ocusto do material 2 

Demonstra opreço apresentado, justificando ocusto de material, mão de obra e equipamento. 3 
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Apresenta faturação mensal eacumulada, acompanhada do escalonamento da faturação por atividade considerada no 
4 

plano de trabalhos. Tem correspondência efetiva com oplano de trabalhos. 

K2 - Densificação do fator Valia Técnica da Propostas e respetivas pontuações Parciais 

Avalia técnica da proposta será oresultado de 3subfatores: K2.1- Programa de Trabalhos; K2.2- Memória Descritiva eJustificativa 

e K2. 3- Plano de Pagamentos. 

Osubfator Programa de Trabalhos divide-se em 3designadamente: K2.1.1- Plano de Trabalhos, K2.1.2- Plano de mão de obra e 

K2.1.3- Plano de Equipamento, com aponderação a seguir indicada: 

K2- Valia Técnica - (40%) 

K2.1 - Programa de Trabalhos (50%) 

K2.1.1 - Plano de Trabalhos (50%) 

K2.1.2- Plano de mão-de-obra (25%) 

K2.1.3 - Plano de Equipamento (25%) 

K2.2- Memória Descritiva eJustificativa (40%) 

K2.3- Plano de Pagamentos (10%) 

Os fatores e subfatores aqui referidos serão ponderados tendo em conta a decomposição nos descritos abaixo definidos, sendo 

atribuída acada proposta uma pontuação em função da apreciação dos aspetos integrantes de cada um deles econforme expressão 

matemática que aseguir se indica: 

K2= {0,50 X K2.1 + 0,40 x K2.2 + 0, 10 x K2.3) x 0,4 

Resultando um valor entre 7,5 e 40. 

K2.1 - Programa de trabalhos 
Para a avaliação do subfator 'Programa de trabalhos•, serão analisadas as metodologias propostas para a execução da obra, quer 

na sua vertente de Plano de Trabalhos, onde se terá em conta os aspetos relevantes para o correto planeamento da empreitada, 

quer na sua vertente de Plano de mão de obra e de Plano de equipamentos. 

Apontuação variará entre um valor mínimo 25 e um máximo de 100 de acordo com a seguinte fórmula: 

K2.1 = -ª-. X 100 

4 

Com uma ponderação de 50% na avaliação da valia técnica distribuídos em função da apreciação das metodologias propostas para 

a execução da obra explícitas nos subfactores K2.1.1- Plano de trabalhos (50%); 

K2.12- Plano de mão-de-obra (25%) e K2.1.3- Plano de equipamento (25%) com aseguinte expressão matemática: 

h.1= 0,50 x K2.1.1 +0,25 x K2.1.2 +0,25X K2.1.3 x100 xo,JL J4 4 4 

resultando num valor entre 12, 5 e 50. 

Apontuação deste subfator será feita com base nos descritores abaixo designados (1, 2, 3ou 4). 

K2.1.1 Plano de trabalhos 

Considera amaioria das atividades, indicando aduração das mesmas. 
1fY 
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Considera a maioria das atividades, indica a duração das mesmas, as respetivas quantidades. Serão penalizadas as 

situações ou soluções apresentadas pelo concorrente que se traduzam na violação das regras da boa arte ou que 

apresentam erros manifestos. 
2 

Considera a maioria das atividades incluindo as mais relevantes, indica a duração das mesmas, as respetivas 

quantidades e as relações de precedê~cia, identificando claramente o caminho crítico, tendo em atenção as diferentes 

frentes e simultaneidade dos equipamentos e mão-de-obra. Serão penalizadas as situações ou soluções apresentadas 

pelo concorrente que se traduzam na violação das regras da boa arte ou que apresentam erros manifestos. 

3 

Considera a maioria das atividades incluindo as mais relevantes, indica a duração das mesmas, as respetivas 

quantidades e as relações de precedência, identificando claramente o caminho crítico, tendo em atenção as diferentes 

frentes e simultaneidade dos equipamentos e mão-de-obra. Considera ainda um escalonamento de atividades que 

minimiza de forma evidente ocondicionamento da obra. Serão penalizadas as situações ou soluções apresentadas pelo 

concorrente que se traduzam na violação das regras da boa arte ou que apresentam erros manifestos. 

4 

K2.1.2 Plano de mão-de-obra 
Identifica a carga mensal de homens. 1 

Identifica a carga mensal de homens por tipo de profissão. Serão penalizadas situações evidentes de mau 

dimensionamento dessas equipas. 
2 

Identifica carga mensal de homens por tipo de profissão. Identifica ainda as equipas afetas a cada atividade da 

empreitada. Serão penalizadas situações evidentes de mau dimensionamento dessas equipas. 
3 

Identifica carga mensal de homens por tipo de profissão. Identifica ainda as equipas afetas a cada atividade da 

empreitada, o seu rendimento, evidenciando preocupação de nivelamento de equipas. Serão penalizadas situações 

evidentes de mau dimensionamento dessas equipas. 

4 

K2.1.3 Plano de equipamento 

Identifica carga de equipamento mensal por tipo de equipamento. 1 

Identifica carga de equipamento mensal por tipo de equipamento. Identifica ainda oequipamento afeto acada atividade 

dCJ plano de trabalhos. Serão penalizadas situações evidentes de mau dimensionamento do equipamento considerado. 
2 

Identifica carga de equipamento mensal por tipo de equipamento. Identifica ainda o equipamento afeto acada atividade, 

considerando as diferentes frentes de trabalho eexplicitando os respetivos rendimentos. Indica oestado de conservação 

do equipamento amobilizar, assim como a sua propriedade. Serão penalizadas situações de mau dimensionamento do 

equipamento considerado. 

3 

Identifica carga de equipamento mensal por tipo de equipamento. Identifica ainda oequipamento afeto a cada atividade 

da empreitada, considerando as diferentes frentes de trabalho explicitando os respetivos rendimentos. Indica o estado 

de conservação do equipamento amobilízar, assim como asua propriedade. Evidencia preocupação de nivelamento de 

equipamento tipo. Serão penalizadas situações evidentes de mau dimensionamento do equipamento considerado. 

4 

' 

K2.2 - Memória descritiva ejustificativa 
A Memória Descrítíva e Justificativa e é uma peça importante na apreciação da proposta, onde são desenvolvidos os aspetos de 

execução _não expostos na parte gráfica (K2. 1) de acordo com os descritores abaixo indicados. 
O concorrente deverá especificar os aspetos técnicos do programa de trabalhos, expressando inequivocamente os que considera 

essenciais à validade da sua proposta e cuja rejeição implica asua ineficácia. 
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Para apontuação deste subfator, será atribuído um valor mínimo de 25 e um máximo de 100 com a fórmula que seguidamente se 

indica atendendo aos descritores abaixo designados (1, 2, 3ou 4): 

K2.2 = -ª1 X 100 

4 
K2.2 - Memória descritiva ejustificativa (a1) 

Apresenta escalonamento da maioria das atividades, justificando as relações de precedência apenas com generalidades. 1 

Apresenta escalonamento e calendarização da maioria das atividades, incluindo as mais relevantes. Tendo por base o 
referido, identifica claramente o caminho crítico e desenvolve justificação do modo de execução da obra para o 
cumprimento do objetivo prazo. Serão penalizadas as situações ou soluções apresentadas pelo concorrente que se 

traduzam na violação das regras da boa arte ou que apresentam erros manifestos. 

2 

Apresenta escalonamento e calendarização da maioria das atividades, incluindo as mais relevantes, justificando as 

relações de precedência. Tendo por base oreferido, identifica claramente ocaminho crítico edesenvolve justificação do 

modo de execução da obra para o cumprimento do objetivo prazo, justificando o dimensionamento das equipas e os 

rendimentos considerados. Serão penalizadas as situações ou soluções apresentadas pelo concorrente que se traduzam 

na violação das regras da boa arte ou que apresentam erros manifestos. 

3 

Apresenta escalonamento e calendarização da maioria das atividades, incluindo as mais relevantes, justificando as 

relações de precedência. Tendo por base o referido, identifica claramente ocaminho critico edesenvolve justificação do 

modo de execução da obra para o cumprimento do objetivo prazo, justificando o dimensionamento das equipas e os 

rendimentos considerados. Descreve de forma clara as medidas que se propõe implementar para a minimização do 

condicionamento da rede viária, onde a obra está inserida. Identifica ainda os riscos de desvio ao objetivo prazo, assim 

como as medidas que considera implementar para fazer face aos mesmos. Serão penalizadas as situações ou soluções 

apresentadas pelo concorrente que se traduzam na violação das regras da boa arte ou que apresentam erros manifestos. 

4 

Com umfonderaç]- de 40% na avaliação da valia técnica da sua proposta cuja fórmula resultante é a seguinte: 

K2.2 = a1 X 100 X0,4 

4 
Originando um valor entre 1Oe40. 

K2.3 - Plano de Pagamentos 
Procura-se avaliar neste parâmetro o detalhe com que o plano foi desenvolvido através da verificação da correspondência efetiva 

entre oPlano de Pagamentos e oesclarecimento das atividades no programa de trabalhos. 

Para apontuação deste subfator, será atribuído um valor mínimo de 25 e um máximo de 100 com aseguinte expressão matemática, 

atendendo aos descritores abaixo designados (1, 2, 3ou 4): 
K2.3 = -ª1 x 100 

4 
K2.3 - Plano de Pagamentos (a2) 

Apresenta faturação mensal e acumulada. Tem fraca correspondência com o desenvolvimento das atividades 

expressas no plano de trabalhos. 
1 

Apresenta faturação mensal e acumulada. Tem correspondência cqm o plano de trabalhos embora com muitos 
desajustamentos. 

2 

Apresenta faturação mensal e acumulada. Tem correspondência com o plano de trabalhos, embora com pequenos 

desajustamentos. 
3 
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Apresenta faturação mensal,e acumulada, acompanhada do escalonamento da faturação por atividade considerada no 

plano de trabalhos. Tem correspondência efetiva com oplano de trabalhos. 
4 

Com uma ponderação de 10% na avaliação da valia técnica da proposta cuja fórmula resultante é aseguinte: 

K23(;, X100] X0,10 

Originando um valor entre 2, 5 e 1 O. 

4-ANÁLISE 
CONCORRENTE/PROPOSTA N.0 1: 
ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÔES EOBRAS PÚBLICAS, S.A. 
Admissão ou exclusão da proposta: 

Considera-se que amesma seja excluída, com base na alínea a) do n. 0 2, do artigo 70. º, conjugado com on. 0 1do artigo 57. ºetendo 

em conta o disposto na alínea d), do n. 0 2, do artigo 146. º, todos do Código dos Contratos Públicos. 

CONCORRENTE/PROPOSTA N. 0 2: 
AENCOSTA, Construções, S. A. 
Admissão ou exclusão da proposta: 

Apresentou declaração informando que "declara que não submete a sua proposta para apreciação, para não violar o exposto na 

alínea d) do artigo 70. º do Código dos Contratos Públicos. 

Após exaustivo estudo do projeto de execução e consulta de mercado, verifica-se que os custos apurados são superiores ao valor 

base definido em concurso, inviabilizando deste modo a entrega da proposta." 

Assim, tendo em conta odescrito, considera-se que amesma seja excluída, com base na alínea a) do n. º 2, do artigo 70. º, conjugado 

com on. 0 1do artigo 57. 0 etendo em conta odisposto na alínea d), do n. 0 2, do artigo 146. º, todos do Código dos Contratos Públicos. 

CONCORRENTE/PROPOSTA N.0 3: 
SISFOZ - Montagens Elétricas, Lda. 
Admissão ou exclusão da proposta: 
Apresentou declaração informando que "não irá apresentar proposta ao procedimento em causa, uma vez que após analisados os 

documentos e realizada a respetiva proposta de preço, verificámos que o valor da mesma é superior ao valor base estipulado no 

procedimento, oque determinaria aexclusão da nossa proposta, conforme determina oartigo 70. ºdo Código dos Contratos Públicos.' 

Assim, tendo em conta odescrito, considera-se que amesma seja excluída, com base na alínea a) do n. 0 2, do artigo 70. º, conjugado 

com on. 0 1do artigo 57. 0 etendo em conta odisposto na alínea d), do n. º 2, do artigo 146. º, todos do Código dos Contratos Públicos. 

CONCORRENTE/PROPOSTA N.0 4: 
SGO, Sociedade Gestora de Obras, Lda. 
Admissão ou exclusão da proposta: 

Apresentou declaração informando que 'Em virtude dos estudos realizados, a verificação dos materiais e os.custos associados, a 

execução desta empreitada dentro do Valor Base permitido pela Entidade Adjudicante, não será possível dado que o valor apurado 
por parte da SGO, torna inviável que a Proposta de Preço que fosse apresentada viesse aser analisada conforme estipula a alínea 
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d) do nº 2 do artigo 70° do DL n. 0 1812008, de 29 de Janeiro, Código dos Contratos Públicos na sua 16ª Versão, uma vez que a 

mesma não se iria enquadrar no preço base solicitado pela Entidade Adjudicante. 

Assim a SGO vem declarar para os devidos efeitos que não nos será possível apresentar proposta.' 

Assim, tendo em conta odescrito, considera-se que amesma seja excluída, com base na alínea a) do n. º 2, do artigo 70. º, conjugado 

com on. º 1 do artigo 57. 0 etendo em conta odisposto na alínea d), do n. 0 2, do artigo 146. º, todos do Código dos Contratos Públicos. 

5-AUDIÊNCIA PRÉVIA 
Assim, ede acordo com odisposto no artigo 147. 0 do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n. 0 18/2008, de 29 

de Janeiro, na redação do Decreto-Lei n. º 111-8/2017, de 31 de agosto, o Júri do Concurso procederá, de seguida, à audiência 

prévia dos concorrentes. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se opresente relatório preliminar, óqual vai ser assinado por todos os membros do Júri.' 

3. Conclusão 
Com fundamento no exposto no ponto anterior deste Relatório eno Relatório Preliminar oJúri propõe, por unanimidade: 

1- Nos termos do n. 0 1do Artigo 148. 0 do Código dos Contratos Públicos, manter o teor e as conclusões do Relatório Preliminar; 

2- Nos termos da alínea b) do n. 0 1do artigo 79. 0 do Código dos Contratos Públicos opresente procedimento concursal seja extinto. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se opresente relatório oqual vai ser assinado por todos os membros do Júri.' 

Termos em que somos apropor ao Executivo Municipal: 

a) Acolher o teor integral do Relatório Final do Concurso Público em apreço; 

b) Determinar, nos termos da alínea b) do n. 0 1 do artigo 79. 0 do Código dos Contratos Públicos, que o presente procedimento 

concursal seja extinto; 

c) Determinar às subunidades orgânicas Administrativa de Obras e Projetos e de Contabilidade e Património a adoção dos legais 

procedimentos e atos administrativos, financeiros emateriais indispensáveis à execução da deliberação que recair sobre a presente 

proposta." 

----- Apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: ----

----- a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.0 71/GP/2020; ------------------

----- b) Acolher o teor integral do Relatório Final do Concurso Público em apreço; ------------

----- c) Determinar, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 79.0 do Código dos Contratos Públicos, que o presente 

procedimento concursal seja extinto; ----------------------------------

---- d) Determinar às subunidades orgânicas Administrativa de Obras e Projetos ede Contabilidade e Património aadoção 

dos legais procedimentos e atos administrativos, financeiros e materiais indispensáveis à execução da presente 

deliberação camarária. -----------------------

----- Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 12 de maio de 2020. -------------------------------

O Secretário, 

íldteu 
f 

Nelson Fernand un 
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