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assunto Piscinas Municipais Cobertas - Aquisição de Gás

parecer Objeto: Aquisição contínua de combustíveis gasosos (gás) para os anos de 2016 e 2017
Elementos instrutórios (anexo):  
Convite  
Caderno de encargos
Exposição de motivos: 
Considerando que a aquisição de gás para o aquecimento da água dos tanques das Piscinas cobertas
de Armamar revela-se um fator crucial nos custos de funcionamento das mesmas, entende-se que
desenvolver um procedimento de aquisição onde promova uma redução desses custos vai de encontro
com a estratégia de racionalização na gestão das Piscinas Municipais Cobertas.
Enquadramento orçamental: 
A satisfação do encargo está assegurada pelo cabimento n. º187 e pela dotação da rúbrica económica da
despesa: 0112-020201 – Encargos com Instalações.
A estimativa do encargo assumir será de € 55.000 (a que acrescerá IVA à taxa legal em vigor).
Enquadramento legal:  
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro  
Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho  
Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho  
Lei n.º 75/2013 de 12 setembro  
Lei n.º 52/2015, de 9 de junho  
Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro
Decisão: 
É competente para deliberar nesta matéria o presidente do órgão executivo colegial do Município, nos
termos do n.º 1 do artigo 36.º do CCP, conjugado com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho e alínea f) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12
de setembro e ulteriores alterações.
Proposta: 
Autorização de despesa (artigo 36.º do CCP, conjugado com o disposto na alínea a) do artigo 18.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho e alínea f) do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro
e ulteriores alterações);
Aprovação das peças do procedimento (convite e caderno de encargos);  
Designação do júri (indicar elementos que garantam a análise técnica da proposta).  
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