
 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

INFORMAÇÃO N.º 1691/2017, DE 2017/09/15 

PROC. A.04. 

  
Parecer: Despacho: 

 
 

Assunto: Aquisição de serviços de rececionista e vigilante no Pavilhão Gimnodesportivo e nas 
Piscinas Municipais  - Proposta de adjudicação e aprovação da minuta de contrato 

 

 
Considerando que: 
 
 

1- A proposta do prestador de serviços convidado, Cristiano Samuel de Jesus Augusto, 
correspondendo ao valor total de 7.200,00€ (sete mil e duzentos euros), isento de IVA, 
anexa à presente informação, está bem instruída. 

 
2- O valor da proposta é igual ao preço base definido, 7.200,00€ (sete mil e duzentos euros). 

 
3- Não é exigível a apresentação de caução, nos termos do n.º 2 do art.º 88.º do Código dos 

Contractos Públicos – CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, nem 
será realizada a retenção referida no n.º 3 do mesmo artigo. 

 
4- A decisão de adjudicação cabe ao órgão competente para a decisão de contratar, sendo no 

caso do presente procedimento, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, nos termos do n.º 
1 do art.º 76.º do CCP, conjugado com a alínea f) e g) do n.º 1 do art.º 35.º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 
5- Caso o órgão competente para a decisão de contratar decida proceder à adjudicação, 

deverá aprovar em simultânea a minuta de contrato, conforme previsto no n.º 2 do art.º 98.º 
do CCP, anexando-se para os devidos efeitos à presente informação uma proposta da 
minuta de contrato, devidamente elaborada nos termos regulamentares do CCP, 
designadamente no n.º 1 do seu artigo 96.º. 
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Propõe-se que: 
 

6- De acordo com o n.º 1 do art.º 125.º (Adjudicação no caso de apresentação de uma única 
proposta), em conjunção com a alínea a) do art.º 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
junho, na sua parte em vigor que, na qualidade de órgão competente para a decisão de 
contratar, o Senhor Presidente da Câmara: 

 
a. Decida a adjudicação da presente proposta ao prestador de serviços Cristiano 

Samuel de Jesus Augusto, notificando-se o mesmo, via correio eletrónico da 
Câmara Municipal, à apresentação dos documentos de habilitação, já definidos no 
presente procedimento pré contratual, nos termos do disposto no art.º 81.º do CCP; 
 

b. Aprove a presente minuta de contrato, com vista ao cumprimento do n.º 2 do art.º 
98.º do CCP. 

 
 
Anexos: 
 

- Documentos da proposta, instruída conforme previsto no programa do procedimento pré-
contratual; 

- Minuta de contrato; 
- Requisição externa. 

 
 

A Vereadora do Pelouro do Desporto, 
 
 

 
____________________________________________ 

(Delfina Sofia Andrade dos Santos Tavares) 
 
DP 
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