Ata n.º 20

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE
SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM

------- Aos vinte nove dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte e
um, na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Mora, reuniu a Câmara
Municipal sob a Presidência do Senhor Presidente, Luis Simão Duarte de
Matos, encontrando-se presentes os Senhores Vereadores, Marco Filipe Barreiros Pires, Paula Cristina Calado Chuço, Mafalda Isabel Carreiras Goulão
Lopes e Bruno Alexandre Croca Brites --------------------------------------------------------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Pelo Senhor Presidente da
Câmara, Luís Simão Duarte de Matos, foi dado os parabéns à equipa do Partido Socialista, na pessoa da ainda Vereadora Paula Cristina Calado Chuço.-Estão disponíveis para apoiar à nova equipa nesta fase de transição e farão
toda a questão de passar todos os dossiers. ----------------------------------------------A Senhora Vereadora agradeceu e disse que tudo fará para fazer um bom trabalho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eram dez horas, o Senhor Presidente, Luis Simão Duarte de Matos,
declarou aberta a reunião após o que foi lida, aprovada e assinada a ata da reunião anterior que havia sido aprovada em minuta.----------------------------------------------- Seguidamente o Senhor Presidente, propôs a Ordem de Trabalhos
anexa, a qual foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------ Deu-se então início à discussão da Ordem de Trabalhos. --------------------------- Ponto um: EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO: ----------- Ponto dois: EXPEDIENTE DA UNIDADE SÓCIO CULTURAL: -------------------- Ponto três: EXPEDIENTE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANMod.035.00
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CEIRA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto três - um: RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: Foi presente o
Resumo Diário de Tesouraria com data de ontem, o qual acusa o saldo em
Dotações Orçamentais no valor de 3.828.132,45€, três milhões, oitocentos e
vinte e oito mil, cento e trinta e dois euros e quarenta e cinco cêntimos, e
Dotações não Orçamentais no valor de 19.121,50€, dezanove mil cento e
vinte e um euros e cinquenta cêntimos. -------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------ Ponto três - dois: MAPA DE PAGAMENTOS AUTORIZADOS: Presente
mapa de pagamentos autorizados nos termos da alínea g) do artigo trinta e cinco da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro,
no valor de 38.698,40€, trinta e oito mil seiscentos e noventa e oito euros e
quarenta cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------ Ponto três - três: PASSEIO TODO-O-TERRENO, EM VIATURAS 4X4,
ROTA DA BOLOTA: Presente informação da Divisão Administrativa e Financeira enviando para conhecimento e emissão de parecer, nos termos do Dec.
Regulamentar nº 2-A/2005 de 24/3, email da Câmara Municipal de Vila Nova da
Barquinha, para um passeio lúdico, em viaturas 4x4, denominado "Passeio
Todo o Terreno, Rotta da Bolotta", com inicio no Castelo de Almourol (Vila Nova
da Barquinha) e fim em Montemor-o Novo, organizado pela empresa Rottas e
Attalhos, que terá lugar nos dias 9 e 10 de outubro do corrente ano. ---------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade não
ver inconveniente ao referido passeio turístico, nos termos da alínea d) do
número dois e número cinco da Portaria número mil e cem barra noventa e cin2

co de sete de Setembro. ------------------------------------------------------------------------------- Ponto quatro: EXPEDIENTE DA UNIDADE DE SERVIÇOS URBANOS E
AMBIENTE: ------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto cinco: EXPEDIENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: ---------------- Ponto cinco - um: DESPACHOS DO SENHOR PRESIDENTE DA
CÂMARA: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos seguintes despachos
do Senhor Presidente da Câmara: ---------------------------------------------------------- Em que determinou, aprovar o documento "Auto de Medição n.º 01" referente
aos trabalhos contratuais da Empreitada com a designação de "Reforço das
Condições de Segurança da Instalação Elétrica da Área de Serviço para Caravanas" e a referência (AD 15-2021), no valor de 19.888,70€. -------------------------- Em que determinou, aprovar o documento Plano de Segurança e Saúde,
referente à Empreitada com a designação de "Reforço das Condições de Segurança da Instalação Elétrica da Área de Serviço para Caravanas" e a referência
(AD 15-2021), o abrigo do número 1 do artigo 362.º do CCP. ------------------------- Em que determinou, aprovar o documento "Auto de Medição n.º 01" referente
aos trabalhos contratuais da Empreitada com a designação de "Requalificação
da Rotunda de Pavia" e a referência (CP 19-2021), no valor de 19.975,00. ------- Em que determinou aprovar a 14ª Alteração Orçamental que inclui a 13ª Alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa 2021-2025 e a 10ª Alteração
Permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos 2021-2025. ------------------------ Em que determinou, abrir procedimento tipo Ajuste Direto para prestação de
serviços, Transporte de alunos para a Escola do 1º CEB/JI de Pavia, nos termos
do Decreto-Lei número 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua última redação, pelo
prazo de 06 dias, em conformidade com o Convite e Caderno de Encargos.------3

Mais determinou que seja consultada a seguinte empresa: --------------------------Fábio Miguel Nunes Godinho, NIF: 216742609. ------------------------------------------Determino também aprovar o Convite e Caderno de Encargos, respetivos. ------O valor base do procedimento é de: 15.385,00€ mais IVA, (quinze mil e seiscentos euros). -------------------------------------------------------------------------------------------- Em que determinou, aprovar a 15ª Alteração Orçamental que inclui a 14ª
Alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa 2021. -------------------------------- Em que determinou, abrir procedimento tipo Ajuste Direto para Fornecimento
e instalação de Gerador de Ozono - Fluviário de Mora, nos termos do DecretoLei número 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua última redação, pelo prazo de 06
dias, em conformidade com o Convite e Caderno de Encargos. ---------------------Mais determinou que seja consultada a seguinte empresa: ---------------------------Moinho Água e Ambiente, Lda., NIF: 502258373. ----------------------------------------Determinou também aprovar o Convite e Caderno de Encargos, respetivos. -----O valor base do procedimento é de: 18.700,00€ mais IVA, (dezassete mil setecentos euros). --------------------------------------------------------------------------------------- Em que determinou, abrir procedimento tipo Ajuste Direto para prestação de
serviços, "Plataforma de Gestão do PDM e emissão Plantas de Localização, nos
termos do Decreto-Lei número 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua última redação, pelo prazo de 06 dias, em conformidade com o Convite e Caderno de
Encargos. --------------------------------------------------------------------------------------------Mais determinou que seja consultada a seguinte empresa:----------------------------RT Geo, Planeamento e Ordenamento do Território, Unipessoal, Lda., NIF:
509351859. -----------------------------------------------------------------------------------------Determinou também aprovar o Convite e Caderno de Encargos, respetivos.-----4

O valor base do procedimento é de: 15.600,00€ mais IVA, (quinze mil e seiscentos euros). -------------------------------------------------------------------------------------------- Em que determinou, adjudicar á firma Constradas - Estradas e Construção
Civil, S.A., NIF 501325174, em conformidade com o Caderno de Encargos a
"Construção da rede de abastecimento de água da rua 25 de abril em Cabeção", pelo preço contratual de 50.376,88€, cinquenta mil trezentos e setenta e
seis euros e oitenta e oito cêntimos, por apresentar uma proposta vantajosa,
com base nos critérios de adjudicação estabelecidos. ----------------------------------Mais determinou aprovar a minuta do contrato, do presente procedimento nos
termos da proposta apresentada. -------------------------------------------------------------- Em que determinou aprovar o documento "Auto de Medição n.º 01" referente
aos trabalhos contratuais da Empreitada com a designação de "Reparação da
Avenida do Fluviário em Mora" e a referência (AD-09-20), no valor de
11.523,08€. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto seis: INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: Não houve público presente.
------- Ponto sete: APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA DA PRESENTE REUNIÃO: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ ENCERRAMENTO: E não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, eram dez horas e vinte minutos, de tudo
para constar se lavrou a presente ata. ------------------------------------------------------E eu,

Chefe da Divisão Adminis-

trativa e Financeira, a lavrei, subscrevo e assino.------------------------------------------
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