MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS – CÂMARA MUNICIPAL

ATA N.º 22/2014
DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS, REALIZADA
EM 20 DE NOVEMBRO DE 2014

---------------- Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e catorze, nesta Vila de
Porto de Mós, nos Paços do Concelho e Sala de Sessões, realizou-se a reunião ordinária da
Câmara Municipal, sob a Presidência do Senhor Presidente JOÃO SALGUEIRO, secretariada
pelo Secretário Municipal NEUZA JOSÉ DOS REIS MORINS, achando-se presentes os
Vereadores Senhores, ALBINO PEREIRA JANUÁRIO, ANABELA DOS SANTOS
MARTINS, RUI FERNANDO CORREIA MARTO, ANTÓNIO JOSÉ JESUS FERREIRA,
RITA ALEXANDRA SACRAMENTO ROSA CEREJO E NÉLIA MARIA DA PIEDADE
NOGUEIRA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ À hora marcada e depois de todos terem ocupado os seus lugares, o Senhor
Presidente declarou aberta a reunião, tendo sido tratados os seguintes assuntos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR
– Após análise da ata da reunião anterior, foi a mesma aprovada na sua redação final, com a
abstenção do Presidente da Câmara, Senhor João Salgueiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FORNECIMENTOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS /
ANO 2015, AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS
DA CENTRAL DE COMPRAS DA CIMRL – Deliberado aprovar a realização da despesa
estimada, o lançamento do procedimento de Ajuste Direto, a constituição do Júri e as peças do
procedimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais foi deliberado delegar no Júri a competência para proceder aos
esclarecimentos e à retificação das peças do procedimento, à pronúncia sobre erros e omissões
do caderno de encargos e à prorrogação do prazo fixado para a apresentação de propostas. ----------------------- Foi deliberado ainda delegar no Senhor Presidente da Câmara a aprovação de todos
os trâmites na plataforma eletrónica, bem como, a assinatura digital de todos os documentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DOS SEGUROS – RAMO DE
ACIDENTES PESSOAIS E DE TRABALHO – Deliberado proceder a um Ajuste Direto por
um ano para o Ramo de Seguros de acidentes de Trabalho e o Ramo de Acidentes Pessoais –
Bombeiros à Açoreana Seguros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO NOS TERMOS DO
DISPOSTO NO ARTIGO 73.º DA LEI N.º 83-C/2013, DE 31 DE DEZEMBRO (LEI DO
ORÇAMENTO DE ESTADO PARA O ANO DE 2014) – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE SEGUROS – RAMO AUTOMÓVEL, MULTIRISCOS E RESPONSABILIDADE
CIVIL – Deliberado emitir parecer prévio vinculativo favorável à contratação da “Prestação de
Serviços de Seguros – Ramo Automóvel, Multirriscos e Responsabilidade Civil, pelo período de
um ano e por Ajuste Direto à entidade Sabseg – Mediação de Seguros, S.A. e pelo preço base de
vinte e dois mil, setecentos e cinquenta euros. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reunião de 20 de novembro de 2014
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---------------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE O
MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS E O MUNICÍPIO DA BATALHA NO ÂMBITO DA
CEDÊNCIA TEMPORÁRIA EM REGIME DE EMPRÉSTIMO DE 4 PEÇAS
MUSEOLÓGICAS – RATIFICAÇÃO – Deliberado ratificar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – Presente uma informação do Assistente
Técnico, Luís Santos, no seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Dando seguimento ao despacho de Vossa Exa., referente a um ofício da Junta de
Freguesia de São João e São Pedro a pedir que se analisasse a necessidade de sinalização
vertical para o cruzamento da Rua do Castanheiro com a Rua dos Barros no Tojal de Cima,
informo do seguinte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O cruzamento em questão sofreu obras de melhoramento recentemente, em
especial o alargamento das vias, permitindo dessa forma o aumento do fluxo de trânsito e da
velocidade no local, assim sugiro que sejam colocados dois sinais de Cedência de Passagem na
Rua do Castanheiro no cruzamento com a Rua dos Barros, conforme pode ver nas fotos em
anexo, obrigando dessa maneira a que os condutores que ali circulam diminuam a velocidade ao
chegarem à referida interseção. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Sem mais de momento, deixando para análise e decisão de Vossa Exa.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLURIANUAIS PARA O PERÍODO
2014/2017 – Presente uma proposta do Presidente da Câmara, Senhor João Salgueiro, propondo
que a Câmara delibere os Objetivos Estratégicos Plurianuais para o período 2014/2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado aprovar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FINANÇAS MUNICIPAIS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TESOURARIA – A Câmara tomou conhecimento do movimento dos fundos, por
intermédio do Resumo Diário da Tesouraria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR AO CLUBE
DESPORTIVO “OS ANDORINHAS” – Presente uma carta da entidade mencionada em
epígrafe, a solicitar uma comparticipação financeira no montante de vinte e cinco mil euros,
destinada a fazer face às despesas com o arrelvamento sintético do campo de jogos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado atribuir o apoio financeiro no montante de vinte e cinco mil euros. ---------------------- Mais foi deliberado aprovar o protocolo conjunto e autorizar o Senhor Presidente
da Câmara a outorgar o mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA – Presente uma informação da Coordenadora Técnica da
Subunidade Orgânica de Contabilidade, Cristina Carvalho, no seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “A Comunidade Intermunicipal da Região de Leira, solicitou junto do município o
pagamento do protocolo de colaboração da aquisição de cartografia à escala 1:10 000 e
ortofotografia celebrada entre a AMLEI e o município no valor de 183,29€, solicitamos a V.
Exas. o reconhecimento da respetiva divida e autorização para efetuarmos o pagamento da
mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Junto anexo o respetivo protocolo e oficio a solicitar a comparticipação.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------124
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---------------- Deliberado reconhecer a dívida no montante de cento e oitenta e três euros e vinte e
nove cêntimos, à Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, referente à aquisição de
Cartografia à escala de 1:10000 e ortofotografia e efetuar o pagamento da mesma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Todas as deliberações que não tenham qualquer anotação foram aprovadas por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ De modo a permitir a sua imediata execução, a Câmara resolveu aprovar a Ata em
Minuta no final da Reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ENCERRAMENTO – E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada a reunião, pelas dezasseis horas, da qual para constar, se lavrou a presente Ata. ---------
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