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ACTA 
 

 

ORDEM DE TRABALHOS 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações 
 

 

Ponto 2. Apreciação de Propostas de Acta: 

        2.1.   -   16.03.2009 

        2.2.   -   30.03.2009 

        2.3.   -   17.04.2009 

        2.4.   -   14.05.2009 

        2.5.   -   28.05.2009 

 

Ponto 3. URBANIZAÇÃO E URBANISMO  

  . CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS 

  . Rua Dr. Delfim Pinheiro - Largo Adjacente 

           - Homologação do Auto de Recepção Provisória  

 

Ponto 4. ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA  

            . ADUTORA/DISTRIBUIDORA NA RIBEIRA DA MATA 

            . Substituição de Tubagem 

                   - Homologação do Auto de Recepção Provisória 

 
 
 

Ponto 5. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS 

             . FESTAS DE S. MATEUS E FATACIS 

                  - Protocolo c/ a A.E.S.   –   CONTAS (alínea l,  Cláusula 2.ª) 

        5.1.    -  2008  -  

        5.2.  -  2009  -  
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Ponto 6. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 

             . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS 

                 . Reparação e Substituição de Pavimento na Rua Evaristo de Carvalho (Pai) na Vila 

de Soure 

                     - Homologação do Auto de Recepção Provisória  
 
 

Ponto 7. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES  

             . A1 – Auto-Estrada do Norte 

                . Sublanço Pombal/Condeixa 

                . Nó de Soure 

                            - Planta Geral  

                     - Serviços Afectados/Envio de Elementos  

 

Ponto 8. DEFESA DO MEIO AMBIENTE – JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO  

            . CONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO 

            . Construção de Muro de Suporte em Paleão  

                    - Homologação do Auto de Recepção Provisória 

 

Ponto 9. Outros assuntos a incluir, se for caso disso, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18.09. 
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Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações 
 

Verificaram-se as ausências da Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos e do Senhor 
Vereador Eng.º Nuno Madeira, ambas por motivo justificado. 
 

O Senhor Presidente deu início à reunião, começando por informar que a Sessão de 
Tomada de Posse dos novos Eleitos Locais se realizaria no próximo dia 03 de 
Novembro, com início às 16h30m. 
 

O Senhor Vereador Prof. Fernando Martinho referiu que: “esta será a última 
reunião deste Mandato em que participarei enquanto Vereador. É verdade que 
quando fomos Eleitos, num quadro político que todos se recordarão, eu por acaso 
depositava grandes expectativas no desempenho e no trabalho que poderíamos 
fazer enquanto oposição. Todavia, com o desenrolar dos acontecimentos e no 
quadro político que se definiu pós-eleitoral senti-me um pouco aquém daquilo que 
podia ter contribuído… Evidentemente que trabalhando nas circunstâncias em que 
trabalhámos, no quadro político em que trabalhámos e sem uma sustentação 
político-partidária, no nosso caso, que nos permitisse um trabalho mais 
aprofundado, sentimos que, por vezes, estávamos a trabalhar sem rede… Se me 
perguntarem se o balanço é positivo, da nossa parte não posso negar que é, foi uma 
experiência muito interessante, mas as propostas que eu gostaria de ter feito e que 
fossem mudadas por esta Câmara, se calhar, também o não foram… Eu falo por 
mim e. se calhar pelo Eng.º Aurindo Santos, que participámos sempre de uma 
forma positiva nas Reuniões de Câmara, tentando dar sugestões e opiniões, fazendo 
críticas, evidentemente que também era esse o nosso papel, procurando contribuir 
da forma que pudéssemos e pudemos para uma gestão equilibrada do Município.  
Houve coisas que não foram feitas, reconhecemos. Há, no meu entender, uma obra 
que gostaríamos de ter visto feita e que, pelas razões que já foram apontadas, não o 
foi e que consideramos importante, estou a falar do Saneamento Básico que ainda 
não atinge a totalidade da população. Esta era uma obra que podíamos ter lançado, 
iniciado e concluído, não sei se era possível por causa do orçamento camarário, mas 
acho que era uma situação que poderíamos ter visto. 
Uma das coisas que eu penso que também nos poderíamos ter debruçado, com 
maior equidade, era a elaboração de um Plano Estratégico. Como sabem, o nosso 
PDM está já desadequado e numa perspectiva de intervenção territorial, parece-me 
que era importante que tivéssemos definido mais concretamente esse instrumento 
para que pudéssemos intervir em algumas partes do Concelho e, na minha 
perspectiva, não o fizemos porque o PDM se constituiu como obstáculo. 
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O balanço poderia ser muito mais e muito mais além, todavia, em fim de Mandato, 
também me resta uma análise político-partidária dos resultados. Reconheço que 
vossa excelência teve a vitória que teve, não posso deixar de lhe dar os parabéns e 
esperar que este resultado obtido lhe proporcione um Mandato onde possa realizar 
as obras que ainda faltam fazer no nosso Concelho, se calhar com menos pressão 
do que teria se os resultados fossem outros e se o quadro em que vivemos em 
termos de desenvolvimento político-partidário nas Autarquias fosse diferente… 
Para os novos Vereadores e para aqueles que nos irão substituir, espero que tenham 
uma postura construtiva e que pensem no Concelho em primeiro lugar porque isso 
foi sempre o que nós fizemos, refiro-me aos que estamos presentes, não podemos 
falar por quem está ausente...  
Da minha parte, e falo em nome pessoal, há períodos da nossa vida profissional 
e pessoal que nos levam, se calhar, a estar num estado quase de hibernação 
política, mas nunca deixarei de estar disponível para num quadro de intervenção 
político-partidária do PSD poder intervir… Também a nível concelhio não 
deixarei de civicamente desenvolver aquilo que entendo que poderá ser útil para 
o Concelho, participando nos fóruns, nas associações e nas instituições que 
possam contribuir para o desenvolvimento do Concelho, porque foi sempre essa 
a minha postura e continuará a ser…  
De resto, agradecer a paciência que alguns tiveram, aos trabalhadores, aos Senhores 
Vereadores; apresentar os meus agradecimentos por também terem ouvido com 
paciência, perceberem que num quadro de amizade pessoal às vezes é muito difícil 
fazer política, mas nós tentamo-la fazer da melhor forma; por vezes não fomos bem 
entendidos, mas as meias palavras que se usam na política levam a que isso 
aconteça… Espero que as relações de amizade se sobreponham sempre às 
divergências políticas…  
Felicidades para os que estão e para os que vão entrar e até uma próxima.” 
 

A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno que referiu que: “gostaria de assinalar 
o final de quatro anos de trabalho comum que resultou num Mandato que 
considero muito positivo para o Concelho de Soure. Foram muitas as propostas 
concretas que o Executivo em Permanência, liderado pelo Dr. João Gouveia, trouxe 
a este Órgão. Sempre que essas propostas foram aprovadas pelos Membros do 
Executivo, significa que esses Membros disseram SIM ao Concelho de Soure; aqueles 
que, de uma forma mais directa, contribuíram para a execução das medidas que aqui 
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foram aprovadas, reforçaram o SIM ao Concelho de Soure, o SIM ao 
desenvolvimento e à qualidade de vida dos nossos Munícipes.   
Pessoalmente, gostaria de me congratular por todo o trabalho que nos envolveu a 
todos nós, naturalmente, todo o Executivo em Permanência, o Senhor Chefe de 
Gabinete, o Senhor Adjunto do Senhor Presidente de Câmara, os Serviços da 
Autarquia e, independentemente de ideais político-partidários, penso que o que 
devemos aqui valorizar é que o conjunto das medidas que aqui foram aprovadas 
contribuíram para o bem-estar colectivo do Concelho de Soure. Penso que 
cumprimos o nosso dever.” 
 

O Senhor Vice-Presidente Dr. Santos Mota referiu que: “sem dúvida que neste 
Mandato, e tendo em conta o contexto de recessão económica, houve um forte 
investimento em praticamente todas as áreas e isso, naturalmente, conduziu a uma 
melhoria da qualidade de vida da população do nosso Concelho. Em relação ao 
órgão, sem dúvida que decorreu com normalidade habitual. Houve aqui um período 
muito “feio” e que não me dá satisfação porque foram esquecidos e colocados de 
parte certos valores, valores humanos, valores de solidariedade… mas como disse o 
Senhor Vereador Prof. Fernando Martinho, há valores que não podemos esquecer 
nem menosprezar. Foi um período que me custou muito e isto também tem a ver 
com a sequência de uma Campanha muito incorrecta, muito direccionada às pessoas 
e que não foi nada saudável. Tirando essa excepção, tudo correu com uma certa 
elevação, com um certo sentido crítico, com um certo sentido construtivo, foi 
gratificante trabalhar com todos vocês. 
Gostaria também de pedir desculpa, pela minha vertente negativa e às vezes um 
certo impulso, uma certa emotividade, por alguma incorrecção da minha parte.” 
 

O Senhor Presidente referiu que: “esta é a última reunião de um Mandato que nos 
deve ter deixado a todos, pelos menos a mim deixou, de consciência tranquila, com 
a sensação e mesmo a certeza do dever cumprido… Importará referir que foi um 
Mandato que decorreu num quadro anormalmente adverso, pois bastará 
lembrarmo-nos que “atravessou” um período de transição entre dois Quadros 
Comunitários, um a terminar e outro que ainda não começou… um quadro de 
manifesta escassez de recursos decorrente da crise mundial que temos vindo a 
atravessar e em que estivémos e ainda estamos mergulhados… Ainda assim foi 
possível mantermos razoáveis níveis de investimento público e, por via disso, 
continuarmos o desenvolvimento do Concelho, sempre com a habitual marca da 
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consciência social!!!... por isso, penso que é inteiramente justo aquilo que tive a 
oportunidade de referir em Campanha… “o Concelho de Soure é, continua a ser, uma 
referência positiva de paz social e desenvolvimento… basta que avaliemos, de forma comparativa, com 
isenção e objectividade todos os indicadores que o caracterizam nos mais diversos domínios”… 
Depois deste Mandato, as relações de amizade que tinha, não obstante algumas 
divergências, saíram reforçadas e consolidadas…  
O balanço em democracia faz-se sempre e já foi feito por via do resultado eleitoral, 
por mais que cada um de nós possa fazer o seu…”  

           
 

Ponto 2. Apreciação de Propostas de Acta: 
 

 

2.1.   -   16.03.2009 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Acta. ------------------ 
 

 2.2.   -   30.03.2009 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Acta. ------------------ 

 

2.3.   -   17.04.2009 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Acta. ------------------ 

 

2.4.   -   14.05.2009 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Acta. ------------------ 

 

2.5.   -   28.05.2009 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Acta. ------------------ 
Ponto 3. URBANIZAÇÃO E URBANISMO  
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  . CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS 

  . Rua Dr. Delfim Pinheiro - Largo Adjacente 

           - Homologação do Auto de Recepção Provisória  
 

Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação: 
 
Assunto: URBANIZAÇÃO E URBANISMO  
                   CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS 
                   RUA DR. DELFIM PINHEIRO – LARGO ADJACENTE  
                   RECEPÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO   
 

A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 26.02.2009, à empresa Gadanha 
Pavimentos, Ld.ª, pelo valor de 11.407,40€, acrescido de IVA. 
 

Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respectivo auto de recepção provisória da 
mesma, nos termos e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 
 

À consideração superior, 
O Director de Departamento  
(Marcus Tralhão, Dr.) 
27.10.2009 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção provisória, 

conforme decorre da informação técnica dos serviços. ----------------------- 
 

Ponto 4. ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA  
             . ADUTORA/DISTRIBUIDORA NA RIBEIRA DA MATA 

             . Substituição de Tubagem 
                   - Homologação do Auto de Recepção Provisória 
 
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação: 
 
Assunto: ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA 
                  ADUTORA/DISTRIBUIDORA NA RIBEIRA DA MATA 
                   SUBSTITUIÇÃO DE TUBAGEM 
                   RECEPÇÃO PROVISÓRIA - HOMOLOGAÇÃO DE AUTO   
 

A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 28.05.2009, à empresa Pinto & Brás, Ld.ª, 
pelo valor de 71.810,70€, acrescido de IVA. 
 

Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respectivo auto de recepção provisória da 
mesma, nos termos e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 
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À consideração superior, 
O Director de Departamento  
(Marcus Tralhão, Dr.) 
27.10.2009 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção provisória, 

conforme decorre da informação técnica dos serviços. ----------------------- 
 

Ponto 5. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS 
              . FESTAS DE S. MATEUS E FATACIS 

                  - Protocolo c/ a A.E.S.   –   CONTAS (alínea l,  Cláusula 2.ª) 
 

O Senhor Presidente referiu que: “como sabem, o Protocolo que subscrevemos 
com a A.E.S. prevê que nos sejam apresentadas, quer a proposta de Programa, quer 
que nos seja dado conhecimento das Contas… Foram-nos enviadas as Contas de 
2008 e de 2009… ambas não apresentam prejuízo e disso estamos a tomar 
conhecimento.” 
  
O Senhor Vereador Prof. Fernando Martinho referiu que: “o que me parece é que, 
para além da análise financeira que eu observei e que me pareceu muito equilibrada 
de um ano para o outro, com excepção no gasto em artistas, é muito importante 
que no futuro se fizesse uma reflexão sobre o modelo da própria feira e o relatório 
trouxesse uma Matriz Swot, isto é, com os constrangimentos, os pontos fortes, os 
pontos fracos e as ameaças, no sentido de também percebermos o que é que 
acontece… Era importante que se fizesse uma análise das Festas do ano anterior 
para que no ano seguinte se pudesse melhorar.”  

 
 5.1.    -  2008  -  

 

Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------ 
 

5.2.  -  2009  -  

 

Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------ 
Ponto 6. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
              . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS 
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                  . Reparação e Substituição de Pavimento na Rua Evaristo de Carvalho (Pai) 
na Vila de Soure 

                     - Homologação do Auto de Recepção Provisória  
 

Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação: 
 

Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO  
                  CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS  
                   REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTO NA RUA EVARISTO DE CARVALHO (PAI) NA 

VILA DE SOURE 
                   RECEPÇÃO PROVISÓRIA - HOMOLOGAÇÃO DE AUTO   
 

A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 08.06.2009, à empresa Sociedade de 
Construções Elimur, Ld.ª, pelo valor de 19.657,85€, acrescido de IVA. 
 

Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respectivo auto de recepção provisória da 
mesma, nos termos e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 
 

À consideração superior, 
O Director de Departamento  
(Marcus Tralhão, Dr.) 
23.10.2009 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção provisória, 

conforme decorre da informação técnica dos serviços. ----------------------- 
 

Ponto 7. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES  
              . A1 – Auto-Estrada do Norte 
                  . Sublanço Pombal/Condeixa 
                  . Nó de Soure 
                            - Planta Geral  
                     - Serviços Afectados/Envio de Elementos  

 
O Senhor Presidente referiu que: “a Brisa enviou-nos a Planta Geral, o que significa que 
estão a procurar cumprir o prazo com que se comprometeram... Pediram-nos, no que 
diz respeito à Planta Geral, que lhes fossem enviados elementos sobre infra-estruturas 
existentes ou projectadas que possam colidir com a mesma, sendo que os Serviços 
da Câmara já informaram em conformidade… O processo está a avançar e 
esperemos que no primeiro semestre de 2011, o novo Nó seja uma realidade!!!...” 
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O Senhor Vereador Prof. Fernando Martinho referiu que: “acho que é importante 
dizer que enquanto as coisas estão só escritas em papéis, os papéis valem o que 
valem, mas quando começamos a ver a sua corporização é diferente, um desenho 
mostra-nos logo que algo mais concreto vai aparecer… Evidentemente que não 
podia deixar de me congratular com esta vitória do Concelho, também será do 
Senhor Presidente, não quero dizer com isto que seja derrota de alguém, acho que é 
sobretudo uma vitória para o Concelho porque éramos dos poucos Concelhos que 
não tínhamos um acesso directo a uma Auto-Estrada. De resto, as leituras políticas 
já não são comigo… Agora a Câmara Municipal também deve insistir, junto do 
Instituto de Estradas de Portugal, numa solução em Porto Coelheiro e que possa 
também aparecer uma variante a Paleão. Era uma sugestão que fica e que não 
poderia deixar de dizer.”   
 

Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------ 

 
Ponto 8. DEFESA DO MEIO AMBIENTE – JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO  
            . CONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO 

            . Construção de Muro de Suporte em Paleão  
                    - Homologação do Auto de Recepção Provisória 
 

Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação: 
 

Assunto: DEFESA DO MEIO AMBIENTE – JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO  
                  CONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO  
                  CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE EM PALEÃO  
                   RECEPÇÃO PROVISÓRIA - HOMOLOGAÇÃO DE AUTO   
 

A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 29.06.2009, à empresa Gadanha 
Pavimentos, Ld.ª, pelo valor de 20.990,00€, acrescido de IVA. 
 

Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respectivo auto de recepção provisória da 
mesma, nos termos e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 
 

À consideração superior, 
O Director de Departamento  
(Marcus Tralhão, Dr.) 
27.10.2009 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção provisória, 

conforme decorre da informação técnica dos serviços. ----------------------- 
 


