Acta n.º 15
2005.08.01
OBRAS DE ARRANJOS EXTERIORES – IGREJA PAROQUIAL DE SENDIM
– Presente a informação do Director da DOSU, Eng.º José António Ferreira, do
seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------------“Após esclarecimentos prestados pela Comissão Fabriqueira, no local,
nomeadamente quais os trabalhos que constam no artigo 2.1, uma vez que
sem os esclarecimentos solicitados era impossível de informar sobre se o
preço apresentado para este artigo estaria dentro do valor corrente para este
tipo de trabalhos, verifiquei que as tarefas deste artigo são várias, com
trabalhos muito diferentes, desde o fornecimento e execução de massame de
cimento com a espessura de 20 cm., colocação de lageado de granito com 5
cm sobre o massame (cerca de 20,00 m2), colocação de lageado de granito
com 20 cm, incluindo todos os trabalhos preparatórios necessários (cerca
12,00 m2), colocação de 4 postes de iluminação e 2 projectores de pavimento,
incluindo todas as ligações eléctricas, tubagens e cabos, colocação de bancos
e de poste para a bandeira e levantamento de muros em alvenaria de granito,
etc,…
O valor de 8.686,87 Euros para a globalidade dos trabalhos acima
referenciados e que estão mencionados no artigo 2.1 , embora estejam num
conjunto, embora mensurado incorrectan«mente com m2 (63,38 m2), com mais
dificuldade de aferição e verificação, parece-me no entanto que o seu valor
global está dentro dos preços praticados para este tipo de trabalhos.
O valor total dos arranjos exteriores que consta no orçamento apresentado,
que inclui a construção de instalações sanitárias, é no valor global de
66.036,62 Euros, sendo deste valor, 29.349,51 Euros destinado à construção
das instalações sanitários, e o restante para os trabalhos de arranjo do
logradouro da Igreja.
O valor para as instalações sanitárias de 29.349,51 Euros sai à razão de
725,00 Euros por m2, que será um valor exagerado para este tipo de trabalho,
uma vez que o preço corrente rondará os 40,50 m2 x 450,00 Euros = 18.225,00
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Euros.
Tendo em atenção o atrás referido, o valor que está dentro dos preços
correntes, para os trabalhos referendados, é de 54.912,11 Euros.
À Consideração Superior de V. Ex.ª.”
O Senhor Vereador Fernando Marinho proferiu o seguinte despacho: “A
Paróquia solicita apoio que se justifica, até porque tem próximo a “Villa
Romana de Sendim” e foi objecto de sondagens arquelógicas que atrasaram
de forma significativa o andamento das obras”. À consideração superior.” O Sr.
Presidente, em exercício, exarou o seguinte despacho: “À Reunião de
Câmara”. -------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação – A Câmara delibera atribuir à Comissão Fabriqueira da Igreja
Paroquial de Sendim um subsídio no montante de 30.000,00 Euros. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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