partido da terra de

SOLICITUDE DE INFORMAÇÃO
Iolanda Mato Creo, concelheira e Portavoz do Grupo Municipal do PARTIDO DA TERRA DE
LOUSAME, de conformidade com o estabelecido no Art. 77 da LOREG, que reconhece o direito
dos membros das entidades locais a obter quantos atecedentes, dados ou informações que
resultem precisos para o desenvolvimento da sua função de fiscalização dos órgãos de governo
municipais, incluíndo os excluídos do livre acesso aos que se refere o Art. 15 do ROF, SOLICITA:
PRIMEIRO.- Copia íntegra, em formato digital aberto (PDF, LibreOffice, etc) de todos os contratos
assinados polo Concelho durante los anos 2012, 2013, 2014 e 2015; com indicação do objeto,
duração, importe de licitação e de adjudicação, assim como certidão do procedimento utilizado
para a sua formalização, os instrumentos através dos quais, no seu caso, se têm publicitado, o
número de licitadores participantes no procedimento e a identidade do adjudicatário, assim
como las modificações do contrato.
SEGUNDO.- Certidão da relação íntegra de todos os convénios subscritos polo Concelho em vigor
atualmente; com menção das partes assinantes, o seu objeto, o seu prazo de duração, as
modificações realizadas, as obrigas de realização de prestações e, se for o caso, as obrigas
económicas convidas; as encomendas de gestão que se assinam, com indicação do seu objeto, o
seu orçamento, a sua duração, as suas obrigas económicas e as subcontratações que se realizem
com menção dos adjudicatários, assim como o procedimento seguido para la adjudicação e
importe de la mesma.
TERCERO.- Certidão da relação dos membros que integraram a Mesa de Contratação do Concelho
durante os anos 2012, 2013, 2014 e 2015.
CUARTO.- Que toda esta a informação relativa a Contratos e Convénios seja pública e acessível
para qualquer pessoa desde uma página web oficial do Concelho, nos termos legalmente
estabelecidos.
Em Lousame, a 18 de junho de 2015

Iolanda Mato Creo
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