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Informação550DGUA18

assunto Procedimento pré-contratual - Empreitada - Requalificação do Espaço Público da Praça 25 de abril -
PARU - Plano de Ação de Regeneração

parecer   Na sequência da Informação408DGUA17 (aprovação do Projecto de Execução da Requalificação
da do Espaço Público da Praça 25 de abril – Armamar – deliberação da ata de Reunião Ordinária nº
21), no seguimento da operação PARU - Plano de Ação de Regeneração Urbana – Mobilidade Urbana
Sustentável e Reabilitação Urbana, considera-se o seguinte:

O Plano de Ação de Regeneração Urbana – Mobilidade Urbana Sustentável e Reabilitação Urbana,

assenta num conjunto de critérios que procuram consolidar uma área homogénea, onde se integra

a sede do concelho de Armamar, dando continuidade a um conjunto de intervenções realizadas nos

anteriores quadros comunitários de apoio.

A execução e transformação do Espaço Publico da Praça 25 de abril, pretende promover a dignificação

e o enaltecimento das caraterísticas envolventes do edificado existente, permitindo respirar a quem

nela reside através da criação de um espaço polivalente e uma bolsa de estacionamento, que resultam

da demolição de um conjunto de imóveis em ruínas, um ponto crítico de acumulação de lixos e

resultado de um abandono intemporal dos imóveis em estado devoluto.

Devido aos elementos arquitetónicos existentes no local e outros confinantes com o espaço descrito,

foi considerado o carácter da praça, o enquadramento topográfico e arquitetónico que se tem

vindo a perder ao longo dos tempos através de algumas adulterações e plásticas frustradas que

queremos corrigir. O elemento “praça” é apresentado de uma forma mais vivencial, marcante do

tempo e espaço de uma das ruas mais históricas e estruturantes da Vila de Armamar. Através dos

elementos constantes no local, foi possível elaborar uma proposta que permita uma amarração

estética, funcional, nomeadamente na relação estética, dimensão espacial e enquadramento orgânico

do espaço (aglomerado habitacional). 

Procura-se com a presente intervenção, a obtenção um espaço edificado pleno de funcionalismo,

simultaneamente atrativo, dotado exteriormente de elementos plásticos através de um

embelezamento estético, que permitam a continuidade com o tempo e espaços vividos. 

Através dos elementos constantes no local, pretende-se elaborar uma proposta que permita

uma amarração funcional, nomeadamente na relação estética, dimensão espacial e enquadramento

orgânico do espaço. Tendo em conta a localização estratégica da praça, envolvida por um conjunto

de edifícios de serviços públicos (tribunal, finanças, conservatória, notário e segurança social), tal

como pelo aglomerado habitacional da vila de Armamar, tendo como génese maior da intervenção,

o embelezamento estético e funcional do espaço público que envolve o espaço privado. Propomos a

ligação da rua Florêncio Caetano à praça em questão, através da demolição de um conjunto de imóveis

em ruínas e estado devoluto. O município pretende requalificar o centro da vila, transformando-o

num espaço multifuncional que permita a realização de eventos multiculturais.



DIVISÃO MUNICIPAL

GESTÃO URBANÍSTICA

E AMBIENTE

Pretende-se que este espaço seja entre outras a matriz física que permitirá desenvolver e potenciar

a vila de Armamar, através da vivência diária e permanente de projetos socioculturais diversificados

(eventos municipais), bem como elemento catalisador de engrandecimento da área urbana e

igualmente assegurar a vivencia diária, saudável e bem-estar onde não se perca o conceito familiar

do espaço.

Atendendo á necessidade  de Reabilitação  da Praceta 25 de Abril , nos termos do n.º 1 do artigo

36,º do Código dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, com

a redação introduzida pelo Decreto Lei n.111-B/2017 de 31 de Agosto, submete-se á consideração

superior a presente proposta de decisão de contratar, para o ano de 2018 e autorizar a realização

da respetiva despesa.

Em cumprimento do disposto no artigo 38.º do CCP propõe-se a escolha do procedimento constante

na alínea a) do n.º1 do artigo 16,.º do CCP para celebração do contrato ao abrigo de concurso publico

sem publicação no JOUE, pelo que o procedimento recaiu no Concurso Publico e fundamenta-se nos

termos da alínea b) do artigo 19.º do CCP. O objeto do contrato a celebrar corresponde ao CPV

45262310-7 Obras em Betão armado e 45233200-1 Obras Diversas de Pavimentação.

Nos documentos previsionais para o ano de 2017 e seguintes, há dotação inscrita, na classificação

económica de despesa 07030301 do Plano Plurianual de Investimentos (PPI), ação 2017/I/18,

correspondente ao mencionado objeto do contrato; 

O presente concurso Publico enquadra-se no âmbito do projeto da candidatura PARU –

Requalificação do Espaço Publico da Praça 25 de Abril “

Estima-se em 521 921,32 EUR, o montante máximo a pagar pela execução de todas as prestações

que constituirão o objeto do contrato;

O preço base fundamenta-se nos custos médios unitários resultantes de anteriores procedimentos,

para prestações do mesmo tipo e dos resultantes do projeto de execução

É competente para autorizar a realização da despesa a Câmara Municipal (ao abrigo do disposto no

artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na sua atual redação)     

É competente para aprovar as peças do procedimento pré-contratual a Câmara Municipal (ao abrigo

do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual

redação);

Devem ser aprovadas as peças do procedimento de acordo com o disposto no n.º 1 e 2 do artigo

40.º , nomeadamente:

a)       Caderno de Encargos; 

b)       Programa do Procedimento; 
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c)       Anúncio; 

A adoção do critério de adjudicação correspondente à modalidade que consta da alínea a) do n.º 1

do artigo 74.º do CCP]

Para a condução do procedimento pré-contratual seja designado o júri do procedimento, ao abrigo

do disposto no art.º 67, do CCP, ao qual compete conduzir os procedimentos, nomeadamente,

prestar esclarecimentos sobre as peças do procedimento que surjam ao longo do processo, proceder

à apreciação das propostas, bem como elaborar os respetivos relatórios de análise das propostas e

proceder à audiência prévia de acordo com o disposto no art.º 50.º, 69.º, e 147.º do CCP.

data 21/8/2018

autor do
parecer e
categoria

Chefe DGUA

Renato Pretarouca
informação do

dirigente
Perante o descrito, proponho a aprovação do conteúdo da mesma (procedimento pré-contratual),
tal como a decisão de contratar e a realização de despesa por parte do Órgão Executivo. Deixo à
consideração superior a decisão da presente proposta

data 14-09-2018 assinatura

Chefe DGUA

Renato Pretarouca
decisão REUNIÃO DE EXECUTIVO

data 16-09-2018 assinatura

Presidente

João Fonseca


