CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

ATA N°. 13/2016
ATA

DA

REUNIÃO

EXTRAORDINÁRIA

DA

CÂMARA

MUNICIPAL

REALIZADA EM VINTE DE MAIO DE DOIS MIL E DEZASSEIS:
Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e dezasseis, pelas dez horas, nesta Vila
de Mortágua e no Salão Nobre do Edificio dos Paços do Município, reuniu o Executivo,
conforme o disposto no artigo 41°. da Lei número 75/2013 de 12 de setembro, em reunião
extraordinária sob a presidência do Senhor Eng°. José Júlio Henriques Norte, Presidente da
Câmara Municipal de Mortágua, eleito pelo PPD/PSD e com a presença dos Senhores
Vereadores:
Eleitos pelo PPD/PSD: Dr. Paulo Alexandre de Oliveira, Di”’. Emilia Maria Almeida
Santos Neves de Matos e Eng°. Serafim Paulo Meio de Oliveira.
Eleitos pelo PS: Dr. Acácio Fonseca Fernandes e Dra. Márcia Maria dos Santos Lopes.--O Senhor Vereador Dr. João Pedro de Almeida e Sousa Rodrigues da Fonseca, eleito pelo
PS não esteve presente na reunião devido a compromisso profissional, tendo a Câmara
considerado justificada a falta.
A presente reunião foi, confonne despacho n°. 3/2013, de 25 outubro, secretariada pela
Coordenadora Técnica Rosa Maria Ferreira Breda em substituição do Chefe de Divisão de
Administração Geral e Finanças, Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques devido ao facto deste se
encontrar em período de gozo de férias.
Depois de declarada pelo Senhor Presidente aberta a reunião, foram tomadas as seguintes
deliberações:
PONTO ÚNICO: Concurso Público para Execução da P. Fase das Infraestruturas
do Plano de Pormenor para a Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço
Ferreira

—

Análise e resposta a pedidos de esclarecimento, erros e omissões formulados:--

Pelo Senhor Presidente foi presente informação dos serviços sobre o concurso
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acima referido e que a seguir se transcrevem na integra:
“Assunto: Erros e omissões apresentados por Neto Santos & Lopes, L&. e Azinheiro
1929

-

Engenharia SA.

Empreitada: Execução

das Infraestruturas da la’. Fase do Plano de Pormenor para a

Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira
Pelos interessados Neto Santos & Lopes, L&. e Azinheiro 1929

-

Engenharia SA, foram

presentes listas de erros e omissões às peças do procedimento acima referido, constando do
seguinte:

quantidades não estavam correctas, propondo assim quantidades cflferentes

“.

Sobre o assunto informa-se que cabe ao órgão competente para a decisão de contratar
pronunciar-se sobre os erros e omissões apresentadas pelos interessados.
Sobre o assunto informo que as medições encontram-se definidas corretamente no mapa
de trabalhos pelo que os concorrentes devem responder às quantidades aí mencionadas.
Assim propomos a recusa da lista de erros e omissões apresentada pelo interessado.”
A Câmara depois de apreciado do assunto, deliberou por unanimidade recusar as listas de
erros e omissões apresentadas pelos interessados confoime proposta constante na informação
dos serviços.
Mais deliberou por unanimidade prorrogar o prazo para apresentação das propostas até às
23,00 horas do dia 23/05/2016.
E, nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente declarada encenada a reunião
pelas dez horas e trinta minutos.
Para constar e devidos efeitos e lavrou a presente ata que vai ser assinada por mim
Secretario do Orgao
e pelo Senhor Presidente
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