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

Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências 

             . Licenciamento de Obras Particulares 

 
 

Ponto 3. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 

   . PROJECTOS ESCOLARES/OUTROS APOIOS  

   . Agrupamento de Escolas de Soure - Núcleo de Escalada   

        - Deslocações a França e à Eslovénia  

 

Ponto 4. EDUCAÇÃO – ENSINO TÉCNICO - PROFISSIONAL 

   . PROJECTOS ESCOLARES/OUTROS APOIOS  

   . INTEP - Instituto Tecnológico e Profissional da Figueira da Foz – Pólo de Soure 

        - Programa Eco-Escolas 2010/2011 

 
Ponto 5. EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO DE ADULTOS 

   . Agrupamento de Escolas de Soure  

        - Agradecimento 

 
Ponto 6. CULTURA 

            . EDIÇÕES/PUBLICAÇÕES 

                 . Uma Viagem no Tempo… em Soure 

                  - Reprodução/Publicação Interactiva no Google Earth em 3D 

                               . Adjudicação 
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Ponto 7. ACÇÃO SOCIAL //EDUCAÇÃO 

               - Isenção de Taxas 

       7.1. Associação Cultural Recreativa e Social de Samuel - IPSS 

               - Alteração de Utilização para Jardim de Infância 
 

      7.2 . Associação Cultural Desportiva e de Solidariedade da Freguesia da Vinha da Rainha - IPSS 

    7.2.1.   - Remodelação/Readaptação de Instalações de ATL – Centro de Convívio 

    7.2.2.   - Construção de um Centro de Apoio a Dependentes – Lar de Idosos 

 
 

Ponto 8. SAÚDE – ACÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE  

            . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE EXTENSÕES DE SAÚDE 

            . Extensão de Saúde de Vinha da Rainha  

                          - Homologação do Auto de Recepção Provisória 

 

Ponto 9. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

                 . PPEC - Plano de Promoção da Eficiência no Consumo 

                   - Acção E.D.P, em Soure 

 

Ponto 10. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO - URBANIZAÇÃO E URBANISMO 

                   . OFICINAS E ARMAZÉNS  

               . Construção do Refeitório/Vestiários e WC 

                   - Ajuste Directo 

 
 

Ponto 11. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO - URBANIZAÇÃO E URBANISMO 

                   . Bairro Pré-Fabricado 

               . Demolição de 1 Casa Pré-Fabricada - 16.ª Fase 

                   - Homologação do Auto de Recepção Provisória 
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Ponto 12. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – CEMITÉRIOS 

                 - CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO  

                      . Das Freguesias - Vinha da Rainha 

                           - Homologação do Auto de Recepção Provisória 

 

Ponto 13. PROTECÇÃO CIVIL – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 

              . Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos - Acções Materiais 
 

              . Criação de um Sistema de Gestão de Protecção Civil para o Concelho de Soure 

                         - Ajustes Directos 

        13.1. Aquisição de Equipamento GPS 

        13.2. Aquisição de Equipamento Informático 

        13.3. Sistema de Gestão //Aquisição de Software Informático 

 
Ponto 14. PROTECÇÃO CIVIL – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 

              . Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos - Acções Imateriais 
 

              . Elaboração do Plano Municipal de Emergência e Sensibilização no Âmbito da 

Protecção Civil para o Concelho de Soure 

               . Divulgação e Sensibilização 

                     - Aquisição de Brochuras e Cartazes Informativos 

                          . Ajuste Directo 

 

Ponto 15. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 

              . BENEFICIAÇÃO DA EM 622, PEDRÓGÃO DO PRANTO/LIMITE DO CONCELHO (COM 

FIGUEIRA DA FOZ 

                         - Aquisição de Terrenos  
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Ponto 16. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 

               . OUTRAS RECARGAS 

               . ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE ALFARELOS 

                   - Homologação do Auto de Recepção Provisória 

 
Ponto 17. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO  

     . OUTRAS RECARGAS – ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE ALFARELOS 

    . Rua Dr. Delfim Pinheiro, em Alfarelos 

                      - Homologação do Auto de Recepção Provisória 

 

Ponto 18. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 

               . OUTRAS RECARGAS  

               . ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE SOURE 

               . CM 1119 entre a Quinta da Cruz e Lourenços (Parte do Troço cujo Traçado foi 

Objecto de Correcção) 

                   - Homologação do Auto de Recepção Provisória 

 

Ponto 19. RECURSOS HUMANOS  

               . Procedimento Concursal Comum para a Ocupação de 2 Postos de Trabalho em 

Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 

Indeterminado, para Técnico Superior – Jurista 

                   - Autorização 

 

Ponto 20. 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 
 

O Senhor Presidente deu início à reunião, começando por prestar as seguintes 
informações: 
 
* EDUCAÇÃO 
No dia 05 de Outubro, estivémos presentes, conjuntamente com um Membro do 
Governo, o Senhor Secretário de Estado Adjunto, das Obras Públicas e das 
Comunicações, Dr. Paulo Campos, na Inauguração do novo Centro Escolar das 
Freguesias de Degracias e de Pombalinho. Trata-se, o novo equipamento 
educativo juntamente com o novo autocarro, de dois instrumentos determinantes 
e decisivos na melhoria da qualidade de Ensino do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, para as crianças dos lugares dessas duas Freguesias.   
 
* CULTURA 
- No dia 03 de Outubro, estive presente no 32.º Aniversário da ARCA - Agrupamento 
Recreativo e Cultural de Amadores, dos lugares de Piquete e Gesteira. Neste 
momento, o principal objectivo é a construção de uma Sede Polivalente, no plano 
Cultural, para toda a Freguesia da Gesteira. Eles já têm o terreno e o projecto 
praticamente concluído, agora estão a tentar ver se conseguem ter uma Candidatura 
aprovada para poderem iniciar a construção da sua nova Sede Social… 
 

 - Nesse mesmo dia, estive também presente, num almoço que reuniu cerca de duas 
centenas de pessoas dos lugares de Mogadouro, Marco do Sul, Guerres, Barrosos e 
Gonçalinha, Freguesia de Soure. Tratou-se da retoma da actividade cultural e da 
utilização do equipamento social… Seguidamente, tivemos uma reunião de trabalho 
onde foram debatidas algumas questões, nomeadamente apoio ao investimento... 
 

- No dia 05 de Outubro, no âmbito do Programa Comemorativo do 1.º Centenário 
da Implantação República, estivémos presentes na apresentação do livro 
desenvolvido pelo Prof. Doutor Fernando Pimenta, uma parceria com a Câmara 
Municipal de Soure. Tive a oportunidade de dizer que, neste Programa 
Comemorativo do Centenário da Implantação República, será suficiente podermos, 
de consciência tranquila, afirmar que, como alguém escreveu, Soure e a sua História 
estão no bom caminho… 
 

- No dia 10 de Outubro, realizou-se, na Granja do Ulmeiro, o XVIII Encontro de 
Bandas do Concelho. Referir que este Encontro de Bandas teve um grande afluxo 
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de Munícipes e voltou a contemplar, no âmbito da descentralização, uma Freguesia 
onde este tipo de dinâmica cultural ainda não existe… 
- No dia 10 de Outubro, estive com o Senhor Vice-Presidente, Dr. Santos Mota, no 
Sabugueiro, Freguesia de Pombalinho, a convite de um antigo Autarca e Presidente 
da Direcção do Centro Social de Sabugueiro, no aniversário dos 100 anos do 
Senhor António Domingues. 
 
* DESPORTO 
 

Já se iniciou o investimento da construção do novo Pavilhão Desportivo 
Alfarelos/Granja do Ulmeiro. Neste momento, estão a terminar a movimentação de 
terras e a começar as infra-estruturas… Nós vamos ter que acompanhar este 
investimento, muito de perto, porque pode haver necessidade de alguma correcção 
dos calendários para que os prazos sejam cumpridos/contratualizados… 
 
* ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA 
 

- Está a decorrer a bom ritmo o investimento da Remodelação da Estação 
Elevatória de Alfarelos e pensamos que deverá estar concluído no calendário 
contratualizado. 
 

- Quanto ao investimento da substituição da Adutora/Distribuidora do Formigal, 
Cabeça Carvalha e Casal de Almeida, já se encontra na fase final. 
 
* SANEAMENTO BÁSICO 
Ainda esta semana, ou no início da próxima, irá começar o investimento de 
Saneamento Básico no Rigueirinho, Figueiró do Campo, e substituição da Adutora 
em toda essa zona.  
 
* PROTECÇÃO CIVIL 
 

Tem vindo a decorrer, com total normalidade, não apenas a limpeza de faixas de 
combustíveis no que diz respeito às estradas, mas também as linhas de transporte de 
distribuição de energia, em alta e média tensão. Convirá recordar que, em 2008, essa 
limpeza foi realizada nas Freguesias de Alfarelos, Granja do Ulmeiro e Figueiró do 
Campo, em quase dez hectares; em 2009, em seis hectares, na Freguesia de Soure; 
este ano, mais cinco hectares e meio, em parte das Freguesias da Gesteira, Soure, 
Samuel e Vinha da Rainha… Nos termos da Lei, no que diz respeito ao transporte 
de energia, as coisas funcionam assim: nas linhas de media tensão as faixas têm que 
ter uma largura não inferior a 7 metros, para cada um dos lados; já nas linhas de alta 
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tensão, têm que ter uma limpeza não inferior a 10 metros… Como sabem, estes são 
investimentos preventivos, são efeitos dissuasores, porque desaparecem verdadeiros 
focos de ignição para o aparecimento e a propagação de incêndios… Este é um tipo 
de balanço que ainda não tinha feito e que pedi ao Gabinete Técnico Municipal 
Florestal que me fizesse... 
 
* COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES  
No dia 05 de Outubro, estive com o Senhor Vereador, Mário Jorge Nunes, na Sede 
do Centro Social do Moinho de Almoxarife, a convite da população local, onde 
esteve também presente o Encarregado Geral e os Funcionários ligados à colocação 
de tapete. Foi uma reunião festiva de agradecimento à Câmara Municipal e também 
à colaboração da Junta de Freguesia de Samuel pelo desenvolvimento, do 
investimento superior a 100.000,00 euros, na reabilitação da beneficiação de toda a 
rede viária local, em termos de arruamentos e ligações. 
 
* De acordo com os dados oficiais, em 30 de Setembro, já levamos um Grau de 
Execução de ≈ 54%... O que é que isto quer dizer? Se aprovámos o Orçamento 
com uma Receita a cobrar e uma Despesa a realizar de cerca de 18 milhões de 
euros, em final de Setembro, já estão cobradas e já estão Despesas pagas, no valor 
de dez milhões, o que dá um Grau de Execução de 54%, em 76… Convirá recordar 
que 24% da Receita Orçamental, era Receita aceite em Venda de Bens de 
Investimento, que corresponde a tudo aquilo que é a despesa realizada por pagar... 
Neste momento, para um máximo de 76 em 100, nós já levamos 52%... Em termos 
de auto-suficiência orçamental, as Receitas Correntes ultrapassaram, nestes 
primeiros três trimestres, quase um milhão de euros, isto é, há novecentos e 
cinquenta mil euros de Receita Corrente que foi integralmente aplicada no 
pagamento de Despesas de Capital, portanto, Despesas de Investimento...  
Nos Impostos Municipais, prevíamos para o corrente ano, em IMI, IMT, Imposto 
de Circulação e Derrama, um milhão e seiscentos mil, e, neste momento, cobrámos 
cerca de um milhão quatrocentos e trinta…  
 

A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “na área da Educação, no 
que toca à Inauguração do Centro Escolar das Freguesias de Degracias e de 
Pombalinho, mais uma vez, constatámos a grande qualidade deste novo 
equipamento. É uma resposta concreta, a um princípio subjacente na Carta 
Educativa, que aponta para a preocupação de sempre: proporcionar aos alunos 
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condições adequadas às exigências, quer pedagógicas, quer familiares actuais, 
independentemente do lugar onde residem. Aqui há uma resposta integrada, porque 
não só inaugurámos um novo equipamento, mas também uma nova viatura que, 
naturalmente, melhorou substancialmente as condições de conforto e segurança dos 
alunos destas duas Freguesias. Deixo aqui os votos, para os profissionais que ali 
desempenham funções e em articulação com as famílias, que cumpram cabalmente 
o seu dever que é, naturalmente, contribuir para o sucesso educativo das crianças 
que frequentam aquele equipamento. 
Ainda na área da Educação, cruzada com a área da Cultura, referir o Programa das 
Comemorações da Implantação do Centenário da República, no Município de 
Soure. No dia 05 de Outubro, participámos num programa formativo, no plano 
histórico, acima de tudo, com acções concretas, como a própria participação do 
Agrupamento de Escolas de Soure, a apresentação do livro “Elites e Poder Municipal 
no Portugal Rural. Soure - Da Monarquia (1820/1926)”, do Prof. Doutor Fernando 
Pimenta e também no Roteiro Toponímico que nos forneceu informações sobre as 
figuras que estão nas placas das Ruas da Vila de Soure. Foi também um programa 
socialmente participativo, uma vez que tivemos a presença das Filarmónicas do 
Concelho de Soure e dos alunos das Escolas. Relembro que estão duas Exposições 
na Biblioteca Municipal e ainda teremos a presença do Prof. Doutor Fernando 
Pimenta, quer no Instituto Pedro Hispano, quer no Agrupamento de Escolas de 
Soure, para dirigir duas palestras aos alunos daqueles Estabelecimentos de Ensino. 
No âmbito do Programa Integrado de Promoção da Leitura, estão já em pleno 
desenvolvimento as acções que dão início ao primeiro Período Lectivo. A acção 
“Uma Música de Encantar… e à Floresta Vamos Chegar!”, tem a ver com o tema que o 
Conselho de Educadoras de Infância escolheram para tratar nos Jardins de Infância 
que foi “Contos da Floresta com Arte e Ciência”. Mais uma vez, foi posta à prova a 
criatividade da equipa de animação da Biblioteca Municipal, onde grandes histórias, 
de grandes escritores, de contos infantis como Andersen, os Irmãos Grimm, 
Charles Perrault… aparecem numa viagem entre o Átrio da Biblioteca Municipal e a 
Sala de Conto que está transformada numa verdadeira floresta. Valerá a pena visitar 
e fazer esta viagem. Diariamente, as crianças do Concelho já estão a visitar a 
Biblioteca Municipal e a participar nesta acção que depois é contemplada com 
trabalhos. 
Para além destas acções diárias na Biblioteca Municipal, em que os destinatários são 
as crianças dos Jardins de Infância e das Escolas do 1.º Ciclo, estão também a ser 
preparadas acções, aos Sábados, dirigidas aos pais e às crianças, como, por exemplo, 
“Manta com Histórias” e “A Floresta e os Contos da Floresta”. Esta é uma forma de pais e 
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filhos partilharem as histórias e também das crianças não sentirem que a Biblioteca 
é o local onde vão apenas com a Educadora ou a Professora, mas um local onde 
podem ir com os pais, os avós e outros familiares.  
Para além dos Sábados na Biblioteca, este ano vamos experimentar uma outra acção 
que se chama “Pela Floresta Fora… o que vamos encontrar?!” A particularidade desta 
acção é que é um pouco a organização da Escola de Pais. Tratam-se de cinco 
sessões compostas pelo mesmo grupo de pais… Penso que é uma forma 
extremamente interessante da equipa de animação da Biblioteca Municipal, de uma 
forma concreta e objectiva, promover hábitos de leitura.  
Para terminar, referir que no último fim de semana a música esteve em destaque, no 
Concelho de Soure. No dia 09 de Outubro, a Filarmónica Recreativa e Beneficente 
Vilanovense deu um concerto comemorativo do Dia Mundial da Música. No dia 10 
de Outubro, realizou-se o XVIII Encontro de Bandas do Concelho de Soure. Penso 
que foi uma iniciativa que correspondeu plenamente aos objectivos traçados, tanto 
o envolvimento efectivo das cinco Filarmónicas, como foi um concerto com um 
programa diversificado, de grande qualidade musical e que vai ao encontro de 
diversos gostos musicais. Destacar um momento muito feliz, que foi quando as 
cincos Bandas do Concelho tocaram, em conjunto, o tema “Soure em Harmonia”, 
composto propositadamente para as nossas Filarmónicas. Correspondemos ao 
espírito descentralizador que tem vigorado desde 2007. Queria também registar o 
excepcional acolhimento da Associação da Granja do Ulmeiro e a colaboração do 
Instituto Pedro Hispano, que abriu as suas portas para recolher todos os 
instrumentos musicais das cinco Filarmónicas. Funcionou, em pleno, toda a 
logística que esta iniciativa implica, desde o transporte de todas as Filarmónicas à 
colaboração, no terreno, dos vários Funcionários da Autarquia.”  
  

O Senhor Vereador Mário Jorge Nunes referiu que: “gostaria de dar aqui três 
informações. Primeira, relativamente à Associação de Terras de Sicó, congratular-me 
com a forma como o Senhor Presidente, Dr. João Gouveia, enquanto Presidente 
desta Associação de Desenvolvimento, tem conduzido os destinos da mesma, 
fazendo com que o seu desempenho, nos diversos programas em que está 
empenhada, nomeadamente o PRODER, tenha taxas de realização bastante 
significativas. Daquilo que seria a contratualização do PRODER vai-se com uma 
taxa de aprovação superior a 66% do que estava contratualizado, portanto, está-se 
numa fase final, prestes a endossar aos concorrentes dos diversos contratos de 
financiamento. Foi uma operação que deixa o território destes seis Municípios bem, 
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em termos de investimento e dinâmica local. Aguarda-se o mesmo na medida 
PROVERE - Promoção e Valorização dos Produtos Endógenos, onde estão, neste 
momento, abertas as Candidaturas e espera-se alcançar iguais resultados no projecto 
“Vila Romana do Sicó”. 
Relativamente à CIM - Baixo Mondego, em termos de contratualização, no 
primeiro quadrimestre estávamos com um desempenho abaixo da média nacional 
e regional. Neste momento, a situação é a seguinte: em termos de taxa de 
execução, a CIM - Baixo Mondego, quando a média nacional está em 15,3%, 
passou para 28,3% e está em terceiro lugar no ranking nacional das 22 CIM que 
têm contratualização de FEDER com o Estado. Relativamente às taxas de 
compromisso ainda não estão em valores desta grandeza, mesmo assim, quando a 
média nacional é de 46,6%, o Baixo Mondego está com 43%, situando-se, entre as 
22 CIM, na 10.ª posição. Houve uma melhoria significativa entre o primeiro e o 
segundo quadrimestre! 
 À parte desta componente FEDER, a própria CIM tem aprovado e vai avançar 
para um Concurso Público Internacional, o Código dos Contratos Públicos a isso 
obriga, um investimento de 750.000,00 euros para apoio à Formação Profissional de 
oito dos seus dez Municípios. Ficaram de fora o Município de Coimbra, que, pela 
sua dimensão, podia concorrer individualmente e o Município de Mortágua que 
poderá fazer essa formação através de uma outra Associação a que pertencem. 
Durante o próximo ano estarão envolvidos mais de dois mil formandos em 
formação ao abrigo da CIM. 
Um outro assunto que quero abordar tem a ver com a Zona Industrial de Soure, 
concretamente investimentos privados… Nos próximos meses estarão em 
condições de se instalar na Zona Industrial de Soure, mais três unidades industriais 
e, pelas previsões, serão cerca de quarenta postos de trabalho, 20% dos quais 
técnicos superiores. Segundo outras diligências que têm vindo a ser feitas para 
alguns licenciamentos e legalizações vai ser necessário proceder a uma pequeníssima 
correcção ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Soure para dar 
conformidade a estas empresas que estão a querer instalar-se.” 
 

A Senhora Vereadora Dra. Sónia Vidal referiu que: “estive presente na Inauguração do 
Centro Escolar das Freguesias de Degracias e de Pombalinho. Quero dizer ao Senhor 
Presidente que, enquanto Vereadora da Oposição, não me limito apenas a enumerar 
aquilo que não tem sido feito, mas também sei reconhecer todos os investimentos que 
têm sido feitos e que são importantes para o desenvolvimento de Soure.”  
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A Senhora Vereadora Dra. Márcia Travassos referiu que: “quero agradecer o 
convite que me foi dirigido para o XVIII Encontro das Bandas do Concelho. 
Assisti a mais um evento da cultura que correu bastante bem. Parabéns a quem 
esteve na organização.” 
 

O Senhor Presidente referiu que: “relativamente ao Centro Escolar das Freguesias 
de Degracias e de Pombalinho, importa que em sede de reunião de Câmara 
clarifique o alcance de uma expressão que utilizei durante a Sessão Solene de 
Inauguração. Evidentemente que nas Sessões Solenes de Inauguração nós devemos 
enquadrar e historiar a realização do investimento e, às vezes, temos que “mandar” 
alguns recados políticos… O que acontece é que, em momento algum, fiz qualquer 
intervenção dando nota de que as Senhoras Vereadoras, actualmente na oposição, 
se limitariam a apontar o que faltava fazer, pelo contrário, julgo que têm usado de 
grande lealdade connosco, que eu tenho reconhecido, de espírito crítico não 
destrutivo e portanto, só por isso não seria justo que eu fizesse qualquer tipo de 
mediatismo político porque seria, no mínimo, mal educado... Aquilo que eu disse 
nesse discurso tinha uma direcção muito clara: alguns Autarcas eleitos pelo PSD, 
quer no Mandato anterior, quer agora, quando resolvemos aprovar aquela 
localização e aquele projecto, manifestaram-se sempre contra a localização, 
consideraram sempre o espaço diminuto, trataram mal o projecto e, inclusivamente 
um deles, na Câmara Municipal, absteve-se na votação… na Assembleia Municipal 
houve um Presidente de Junta que se ausentou ou não veio quando esse assunto foi 
discutido… Aquele investimento foi localmente mal tratado pelos responsáveis 
locais e eu não podia deixar de dizer que considerava que se tratava de uma 
excelente resposta educativa, não obstante ter existido uma oposição que não 
perdeu a oportunidade de se manifestar contra.... Tive até o cuidado de dizer que 
não me estava a referir às Senhoras Vereadoras actualmente na oposição… Quero 
dizer à Senhora Vereadora, Dra. Sónia Vidal, que se isso não ficou claro, vai ficar 
claro e registado em Acta… 
Nós aqui temos o hábito de, até às vezes, vos convidar, mas há uma coisa que vos 
quero dizer, independentemente de não estarem na governação em permanência, 
nas iniciativas da Câmara têm um estatuto que vos advém da legitimidade 
democrática, que sem terem sido eleitas, faz sempre de vocês também, mais do que 
convidadas, são como nós, verdadeiras anfitriãs…  
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Quanto à intervenção do Senhor Vereador Mário Jorge Nunes… nós vamos ter 
aqui em Soure, a assinatura dos cinquenta e seis contratos das Candidaturas 
aprovadas para os seis Concelhos de Terras de Sicó, tudo aponta para a primeira ou 
segunda quinzena do próximo mês de Novembro. Estamos a entrar já no último 
terço daquilo que são os cerca de seis milhões a fundo perdido para cofinacimentos 
na ordem dos 50%/60%...  
CIM - Baixo Mondego… o Senhor Vereador Mário Jorge Nunes deu uma série de 
dados muito interessantes… 
Zona Industrial de Soure… quanto ao acompanhamento que vamos fazendo aos 
empresários que estão a perspectivar instalar-se em Soure, eu só gosto de fazer disso 
notícia quando está absolutamente “preto no branco”. O Senhor Vereador deu-nos, 
em primeira mão, nota de três casos que estão muito adiantados e temos todo o 
interesse que, a curto prazo, venham a ser uma realidade…” 
 
Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências 
            . Licenciamento de Obras Particulares 

 
Foi tomado conhecimento do(s) licenciamento(s) de obras particulares verificado(s) no período 

decorrido entre a última reunião e a de hoje. ------------------------------------ 

 
 

Ponto 3. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 
   . PROJECTOS ESCOLARES/OUTROS APOIOS  

   . Agrupamento de Escolas de Soure - Núcleo de Escalada   

        - Deslocações a França e à Eslovénia  
 

Proposta 
 

                              
 

 

ASSUNTO: EDU CAÇÃO/  ENSINO BÁSICO E SECU NDÁRIO  
              .  PROJECTOS ESCOLARES /  OU TROS APOIOS 
                 .  AGRU PAMENTO DE ESCOLAS DE SOU RE -  NÚCLEO DE ESCALADA 
                      -  DESLOCAÇÕES A FRANÇA E À ESLOVÉNIA 
 
 

O Agrupamento de Escolas de Soure tem um Núcleo de Escalada que funciona desde 2004/2005. 
 

A Câmara Municipal aprovou, em reunião de 16.03.2006, um apoio à construção de uma estrutura 
artificial de Escalada, colocada no Pavilhão Desportivo Municipal da Encosta do Sol, que reforçou a 
prática daquela modalidade desportiva e melhorou os níveis de participação dos alunos envolvidos os 
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quais têm vindo a obter boas classificações nos Campeonatos Distritais, Regionais e Nacionais em que 
têm participado. 
 
Face aos resultados obtidos, o Núcleo de Escalada do Agrupamento de Escolas de Soure (NESoure) tem 
vindo a participar em múltiplas iniciativas de âmbito nacional e internacional, as quais têm sido 
apoiadas pela Câmara Municipal.  
 
Em 2007, o NESoure passou a integrar a Federação Portuguesa de Montanhismo e Escalada (FPME). 
 
Em reunião de Câmara de 31.01.2008, foi aprovada a atribuição de um Voto de Louvor ao NESoure, 
pelo mérito da sua actividade. Este Núcleo passou também a ser apoiado, a partir de Janeiro de 2008, 
no âmbito do Apoio ao Funcionamento na área do Desporto, conforme decorre da Tabela de Apoios 
aprovada anualmente. 
 
Face a este percurso desportivo e pedagógico, quatro atletas do NESoure e o seu treinador foram convidados 
a participar nas seguintes competições internacionais: 
      . Campeonato da Europa de Escalada de Dificuldade (IFSC Youth European Series), a decorrer em 

Annecy, França, nos dias 23 e 24 de Outubro de 2010; 
      . Campeonato da Europa de Escalada de Dificuldade (IFSC Youth European Series), a decorrer em 

Kranj, Eslovénia, nos dias 20 e 21 de Novembro de 2010. 
 
Neste quadro, considerando o interesse pedagógico e formativo para os alunos que participam nesta 
iniciativa, de cariz internacional e, após análise das despesas e receitas previstas, numa perspectiva 
de minimizar o esforço financeiro das famílias, proponho que, no âmbito do Apoio a Projectos 
Escolares, previsto nas Grandes Opções do Plano - PPI e AMR - e Orçamento para 2010 -, na Área da 
Educação, a Câmara Municipal autorize  os seguintes apoios: 
 

          - Campeonato em Annecy - França: 
 

                       . 40 €, por aluno, correspondente a ≈ 25% do custo da viagem, previsto por aluno (162,5 €), 
no montante global de 160 € (40 € x 4 alunos); 

                               
          - Campeonato em Kranj - Eslovénia: 
 

                       . 100 €, por aluno, correspondente a ≈ 20% do custo da viagem, previsto por aluno (457,33 
€), no montante global de 400 € (100 € x 4 alunos). 

 

A Vereadora* 
(Ana Maria Treno, Dra.) 
04.10.2010 
 

* Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despacho 
   do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 06.11.2009 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno. ------

-------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto 4. EDUCAÇÃO – ENSINO TÉCNICO - PROFISSIONAL 
   . PROJECTOS ESCOLARES/OUTROS APOIOS  
   . INTEP - Instituto Tecnológico e Profissional da Figueira da Foz – Pólo de Soure 

        - Programa Eco-Escolas 2010/2011 
 

O Senhor Presidente propôs a aprovação da proposta da Senhora Vereadora, Dra. 
Ana Maria Treno, no sentido de subscrever uma Declaração do Município, em que 
reconhece o interesse do programa e assumir colaborar na implementação do 
mesmo naquilo que for possível. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno. ------

-------------------------------------------------------------------------- 
 

Ponto 5. EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO DE ADULTOS 
   . Agrupamento de Escolas de Soure  
        - Agradecimento 

 

Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------ 
 
Ponto 6. CULTURA 
             . EDIÇÕES/PUBLICAÇÕES 

                  . Uma Viagem no Tempo… em Soure 
                  - Reprodução/Publicação Interactiva no Google Earth em 3D 
                               . Adjudicação 
 

Foi presente a seguinte informação: 
 
Assunto: CULTURA 
    EDIÇÕES / PUBLICAÇÕES 

- UMA VIAGEM NO TEMPO… EM SOURE – REPRODUÇÃO/PUBLICAÇÃO INTERACTIVA NO GOOGLE EARTH EM 3D 
- Adjudicação 

       

Por deliberação da Reunião de Câmara de 03.09.2010, foi decidido recorrer à figura do ajuste directo, como 
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado. 
 
A empresa convidada apresentou a seguinte proposta: 
 

EMPRESA VALOR 

iNovmapping, Lda 7.500,00 euros 
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Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta é inferior ao preço base definido 
(7.600,00 €), sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma. 
 

Não é obrigatória a celebração de contrato escrito nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 95º do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 
 
Nos termos da alínea b) do n.º 2 do art. 103º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa 
de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado. 
 
CONCLUSÃO 
 

Tendo em conta a presente informação, sugerimos: 
 

1. A dispensa de audiência prévia; 
 

2. A adjudicação do presente serviço à empresa “iNovmapping, Lda.”; 
 
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 7.500,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

 
À consideração superior, 
O Técnico-Superior, 
(Fernando Cavacas, Dr.) 
11.10.2010 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação, conforme decorre da informação técnica dos 

serviços. ------------------------------------------------------------ 
 
Ponto 7. ACÇÃO SOCIAL //EDUCAÇÃO 
               - Isenção de Taxas 
 
7.1. Associação Cultural Recreativa e Social de Samuel - IPSS 
         - Alteração de Utilização para Jardim de Infância 
 
Foi presente a seguinte informação: 
 
Assunto: Alteração de Jardim-de-infância 
                 Processo: 1/2008 
                 Requerente: Associação Cultural Recreativa e Social de Samuel 
                 Local: Samuel - Samuel   
                   - Taxas. Isenção 
 

A Associação Cultural Recreativa e Social de Coles de Samuel, vem requerer a isenção do 
pagamento das taxas devidas, no âmbito do processo de obras particulares nº1/2008, relativa 
alteração de utilização de edifício para jardim-de-infância. 
 
A requerente instruiu o seu pedido com fotocópia dos Estatutos da Associação e extracto do Diário da 
República, com a publicação da declaração de registo definitivo dos estatutos da Instituição Particular 
de Solidariedade Social, bem como do reconhecimento de utilidade pública. 
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A isenção ou redução subjectiva de taxas municipais, encontra-se prevista no Capitulo III do 
Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais. 
 
Ali, o n.º1 do artigo 25.º, dispõe que “estão isentas do pagamento de taxas as pessoas colectivas de 
utilidade pública administrativa, as instituições particulares de solidariedade social, bem como as de 
mera utilidade pública, relativamente aos actos e factos se destinem à directa e imediata realização 
dos seus fins”. 
 
O n.º10 do mesmo artigo, refere ainda que a apreciação e decisão de eventual isenção ou redução de 
taxas, carece de formalização de pedido que deverá ser acompanhado dos documentos 
comprovativos da natureza jurídica das entidades e da sua finalidade estatutária. 
 
Analisando o pedido e os documentos anexos, a requerente comprovou tratar-se de uma Instituição 
Particular de Solidariedade Social e pessoa colectiva de utilidade pública, que tem como fim principal 
a promoção social, designadamente no apoio social, pelo que se encontram reunidos os requisitos 
previstos no n.º1 do referido artigo 25.º, no que respeita à natureza jurídica e à finalidade estatutária. 
 
Verifica-se também que, a entidade requerente não tem dividas vencidas para com o Município de 
Soure, cumprindo com o disposto no n.º10 do mesmo artigo. 
 
Em face do exposto somos de parecer que: 
 

A requerente reúne os requisitos previstos no artigo 25.º do Regulamento de Liquidação e 
Cobrança de Taxas Municipais, pelo que pode ser isenta do pagamento das taxas municipais 
referentes ao processo em questão. 
 
29 de Setembro de 2010 
À consideração superior, 
(Edgar J. Domingues, Dr.) 

 

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

 
7.2 . Associação Cultural Desportiva e de Solidariedade da Freguesia da Vinha da Rainha - IPSS 

7.2.1. - Remodelação/Readaptação de Instalações de ATL – Centro de Convívio 
 
Foi presente a seguinte informação: 
 
Assunto: Licenciamento para Alteração de ATL 
                 Processo: 89/2009 
                 Requerente: Associação Cult. Desp. Solidariedade Vinha Rainha 
                 Local: Rua Comendador João Duarte Cachulo - Vinha da Rainha   
                   - Taxas. Isenção 

A Associação Cultural Desportiva e de Solidariedade da Vinha da Rainha, vem, requerer a isenção do 
pagamento das taxas devidas, no âmbito do processo de licenciamento de obras n.º89/2009, relativo à 
remodelação/readaptação de instalações de ATL – Centro de Convívio. 
 
A requerente instruiu o seu pedido com documento comprovativo da titularidade do estatuto de 
Instituição Particular de Solidariedade Social. 
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A isenção ou redução subjectiva de taxas municipais, encontra-se prevista no Capitulo III do 
Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais. 
 
Ali, o n.º1 do artigo 25.º, dispõe que “estão isentas do pagamento de taxas as pessoas colectivas de 
utilidade pública administrativa, as instituições particulares de solidariedade social, bem como as de 
mera utilidade pública, relativamente aos actos e factos se destinem à directa e imediata realização 
dos seus fins”. 
 
O n.º10 do mesmo artigo, refere ainda que a apreciação e decisão de eventual isenção ou redução de 
taxas, carece de formalização de pedido que deverá ser acompanhado dos documentos 
comprovativos da natureza jurídica das entidades e da sua finalidade estatutária. 
 
Analisando o pedido e os documentos anexos, a requerente comprovou tratar-se de uma Instituição 
Particular de Solidariedade Social, que tem como fim principal a promoção social, designadamente no 
apoio social e promoção de tempos livres, pelo que se encontram reunidos os requisitos previstos no 
n.º1 do referido artigo 25.º, no que respeita à natureza jurídica e à finalidade estatutária. 
 
Verifica-se também que, a entidade requerente não tem dividas vencidas para com o Município de 
Soure, cumprindo com o disposto no n.º10 do mesmo artigo. 
 
Em face do exposto somos de parecer que: 
 

A requerente reúne os requisitos previstos no artigo 25.º do Regulamento de Liquidação e 
Cobrança de Taxas Municipais, pelo que pode ser isenta do pagamento das taxas municipais 
referentes ao processo em questão. 
 
4 de Outubro de 2010 
À consideração superior, 
(Edgar J. Domingues, Dr.) 

 

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

7.2.2. - Construção de um Centro de Apoio a Dependentes – Lar de Idosos 
 
Foi presente a seguinte informação: 
 
Assunto: Licenciamento para Legalização de Edifício social 
                 Processo: 95/2005 
                 Requerente: Associação Cult.Desp.Solidariedade Vinha Rainha 
                 Local: Rua Comendador João Duarte Cachulo - Vinha da Rainha   
                   - Taxas. Isenção 
 
A Associação Cultural Desportiva e de Solidariedade da Vinha da Rainha, vem, requerer a isenção do 
pagamento das taxas devidas, no âmbito do processo de licenciamento de obras n.º95/2005, relativo à 
construção de um centro de apoio a dependentes - Lar de idosos. 
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A requerente instruiu o seu pedido com documento comprovativo da titularidade do estatuto de 
Instituição Particular de Solidariedade Social. 
 
A isenção ou redução subjectiva de taxas municipais, encontra-se prevista no Capitulo III do 
Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais. 
 
Ali, o n.º1 do artigo 25.º, dispõe que “estão isentas do pagamento de taxas as pessoas colectivas de 
utilidade pública administrativa, as instituições particulares de solidariedade social, bem como as de 
mera utilidade pública, relativamente aos actos e factos se destinem à directa e imediata realização 
dos seus fins”. 
 
O n.º10 do mesmo artigo, refere ainda que a apreciação e decisão de eventual isenção ou redução de 
taxas, carece de formalização de pedido que deverá ser acompanhado dos documentos 
comprovativos da natureza jurídica das entidades e da sua finalidade estatutária. 
 
Analisando o pedido e os documentos anexos, a requerente comprovou tratar-se de uma Instituição 
Particular de Solidariedade Social, que tem como fim principal a promoção social, designadamente no 
apoio à velhice e invalidez, pelo que se encontram reunidos os requisitos previstos no n.º1 do referido 
artigo 25.º, no que respeita à natureza jurídica e à finalidade estatutária. 
 
Verifica-se também que, a entidade requerente não tem dividas vencidas para com o Município de 
Soure, cumprindo com o disposto no n.º10 do mesmo artigo. 
 
Em face do exposto somos de parecer que: 
 
A requerente reúne os requisitos previstos no artigo 25.º do Regulamento de Liquidação e 
Cobrança de Taxas Municipais, pelo que pode ser isenta do pagamento das taxas municipais 
referentes ao processo em questão. 
 
27 de Setembro de 2010 
À consideração superior, 
(Edgar J. Domingues, Dr.) 

 

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

 
Ponto 8. SAÚDE – ACÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE  
            . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE EXTENSÕES DE SAÚDE 
             . Extensão de Saúde de Vinha da Rainha  
                          - Homologação do Auto de Recepção Provisória 
 

Foi presente a seguinte informação: 
 
Assunto: SAÚDE – ACÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE 
                    CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DE EXTENSÕES DE SAÚDE 
                    EXTENSÃO DE SAÚDE DA VINHA DA RAINHA – REPARAÇÃO DE ALVENARIAS 
                    RECEPÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO 

 
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 24.03.2010, à empresa ANOG – Albino Nunes Oliveira 
Guardado, pelo valor de 31.979,30 €, acrescido de IVA. 
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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 nº 18/2008, de 29 de Janeiro. 

 
À consideração superior, 
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais 
(Mário Monteiro, Eng.º.) 
06.10.2010 

 

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

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

Ponto 9. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
                  . PPEC - Plano de Promoção da Eficiência no Consumo 
                    - Acção E.D.P, em Soure 
 

Foi presente a seguinte informação: 
 
Assunto: Plano de Promoção da Eficiência no Consumo (PPEC) 

                Troca de lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas  

                 Acção EDP 
 

A EDP Serviço Universal encontra-se neste momento a realizar uma acção de troca de lâmpadas economizadoras 

(troca de 4 lâmpadas economizadoras a cada Munícipe, por 4 lâmpadas incandescentes e preenchimento de um 

pequeno questionário, comprovativo da entrega). Trata-se de uma acção do Plano de Promoção da Eficiência no 

Consumo (PPEC), que é financiada e regulada pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). 

 
No âmbito desta acção, foi solicitada a esta autarquia a autorização para instalação de duas carrinhas EDP 

devidamente identificadas e preparadas para a troca de lâmpadas, durante o dia 13 de Outubro de 2010, em dois 

locais distintos e centrais, de forma a que a acção tenha a maior afluência de público possível. 

 
Deste modo e de acordo com os objectivos anteriormente referidos, sugere-se que seja autorizada a referida 

acção, nos seguintes locais: 
 

 Praça da Republica – Soure 

 Largo João Mendes Godinho – Granja do Ulmeiro 
 

 

À Consideração Superior 

O Técnico Superior 

(Vítor Miranda, Eng.º Electrotécnico) 

28.09.2010 

 

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

Ponto 10. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO - URBANIZAÇÃO E URBANISMO 
                     . OFICINAS E ARMAZÉNS  
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                . Construção do Refeitório/Vestiários e WC 
                   - Ajuste Directo 
 
Foi presente as seguintes informações: 
 
Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO 

OFICINAS E ARMAZÉNS 
CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO/VESTIÁRIOS E WC 
    - ESCOLHA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO 

 
Com vista à execução da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Ex.ª a aprovação dos seguintes pontos: 

 
1. ESCOLHA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO: 
 

Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma vez que o preço base é de 115.000,00 euros, 
inferior ao limite máximo de 150.000,00 euros estabelecidos para o recurso ao procedimento de ajuste directo – 
cf. alínea a) do artigo 19º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
Janeiro -. 

 
A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da 
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer do Presidente da Câmara Municipal quer 
da Câmara Municipal, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros – cf. 
alínea a) do n.º 1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho. 

 
O encargo previsto tem dotação no orçamento para o presente ano de 2010 pela rubrica 03.06.07.01.03.01 e 
trata-se de acção inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 05.005 2004/108. 

 
2. PROCESSO 
 

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo. 

 
3. CONSULTAR A(S) SEGUINTE(S) ENTIDADE(S) 
 

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do artigo 114º do Código dos Contratos Públicos, às seguintes 
entidades: 
 

 Construções Rodrigues & Filho, Lda.; 

 Veiga Lopes, Lda.; 

 J. B. Pires - Construções, Lda. 

 
4. JÚRI 
 

Aprovar o seguinte júri, de acordo com o nº1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação das 
propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas: 
 

- Santos Mota, Dr. (Presidente do Júri); 
- Mário Monteiro, Eng.; 
- Mauro Alegre, Eng.; 
- Vítor Miranda, Eng. (Suplente); 
- Fernando Cavacas, Dr. (Suplente). 

 

 
À consideração superior, 
O Técnico Superior, 
(Fernando Cavacas, Dr.) 
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11.10.2010 
 

e 
 

Assunto: Habitação, Urbanismo e Urbanização – Oficinas e Armazéns – Construção do 
Refeitório/Vestiários e WC 

 

De acordo com indicações superiores, foi solicitado um levantamento da situação actual e a 
elaboração do respectivo projecto. O referido projecto foi executado pelos nossos serviços, 
com o acompanhamento da Autoridade para as Condições de Trabalho, tendo tido parecer 
favorável o qual se encontra em anexo. 

 

Em relação ao parecer emitido pela ACT, informo que: 
        1. O projecto de iluminação e ventilação já contempla as instalações sanitárias, balneários 

e refeitório; 
        2. Já se encontra previsto no Caderno de Encargos um sistema de aquecimento de águas 

quentes sanitárias, bem como os dispositivos automáticos de secagem das mãos e os 
reservatórios de sabão líquido; 

        3. Todos os equipamentos descritos no parecer para o refeitório, serão adquiridos após 
conclusão da obra. 

 

Após elaboração do projecto, foi realizado um orçamento/medições, dos trabalhos a realizar, 
o qual se encontra em anexo. Sendo o valor total dos trabalhos de 115.000,00 € + IVA.  

 

Sugere-se, assim, o recurso ao Ajuste Directo, para a realização dos referidos trabalhos, com 
convite às seguintes empresas: 
         1. Construções Rodrigues & Filho, Lda. 
         2. Veiga Lopes, Lda. 
         3. J.B.Pires – Construções, Lda. 

 
À consideração superior,  
O Técnico 
(Mauro Alegre, Eng.) 
08-10-2010 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre 

das informações técnicas dos serviços. ---------------------------------- 
 
 
 

Ponto 11. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO - URBANIZAÇÃO E URBANISMO 
                   . Bairro Pré-Fabricado 
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               . Demolição de 1 Casa Pré-Fabricada - 16.ª Fase 
                   - Homologação do Auto de Recepção Provisória 
 

Foi presente a seguinte informação: 
 
Assunto: URBANIZAÇÃO E URBANISMO  
                    BAIRRO PRÉ-FABRICADO 
                    DEMOLIÇÃO DE UMA CASA PRÉ-FABRICADA – 16ª FASE 
                    RECEPÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO 
 
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 17.06.2010, à empresa António José P. C. Pedroso, Ldª, pelo 
valor de 1.499,00 €, 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 nº 18/2008, de 29 de Janeiro. 

 
À consideração superior, 
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais 
(Mário Monteiro, Engº.) 
11.10.2010 

 

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

conforme decorre da informação técnica dos serviços. ----------------------- 
 
Ponto 12. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – CEMITÉRIOS 
                 - CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO  
                      . Das Freguesias - Vinha da Rainha 
                           - Homologação do Auto de Recepção Provisória 
 

Foi presente a seguinte informação: 
 
Assunto:   SANEAMENTO E SALUBRIDADE - CEMITÉRIOS 

CONSTRUÇÃO / REABILITAÇÃO 
DAS FREGUESIAS – CEMITÉRIO DA VINHA DA RAINHA 
RECEPÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO 

 

A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 29.06.2009, à empresa ANOG – Albino Nunes Oliveira 
Guardado, pelo valor de 4.779,40 €, 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 nº 18/2008, de 29 de Janeiro. 

 
À consideração superior, 
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais 
(Mário Monteiro, Eng.º.) 
06.10.2010 

 

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

conforme decorre da informação técnica dos serviços. ----------------------- 
Ponto 13. PROTECÇÃO CIVIL – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 
              . Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos - Acções Materiais 
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              . Criação de um Sistema de Gestão de Protecção Civil para o Concelho de Soure 
                         - Ajustes Directos 
 
13.1. Aquisição de Equipamento GPS 
 

Foram presentes as seguintes informações:  
 
Assunto: PROTECÇÃO CIVIL – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 

   • PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS – ACÇÕES MATERIAIS 
  • CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE PROTECÇÃO CIVIL PARA O CONCELHO DE SOURE 

- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO GPS 
* ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 

       
Com vista ao fornecimento em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos: 
 
1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 
 

Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma vez que o preço base é de 7.850,00 euros, inferior 
ao limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste directo, cf. alínea 
a) do n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de Janeiro. 
 

A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da 
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do 
Presidente deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. 
alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho. 
 

O encargo previsto tem dotação no orçamento para o presente ano de 2010 pela rubrica 03.05.07.01.10.02 e 
trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 07.002 2010/155-3. 
 
2. PROCESSO 
 

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo. 
 
 

3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES 
 

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes empresas: 
 

- Pedro Santos, Lda. 
 

 

4. JÚRI 
 

Uma vez que será apenas convidada uma empresa a apresentar proposta, está dispensada a criação de júri, nos 
termos do n.º 1 do art. 67º do CCP. 

 
À consideração superior, 
O Técnico Superior, 
(Fernando Cavacas, Dr.) 
11/10/2010 
 

e 
 

Assunto: PROTECÇÃO CIVIL 
                   Candidaturas ao QREN – P. O. Centro (2007/2013)  
                   Eixo 4 - Protecção e Valorização Ambiental 
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                     - Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos: Acções Materiais 
                       - Aquisição de Equipamento 
                           . Outros  
                           . GPS (Sistema de Posicionamento Global) 

 

Na sequência da aprovação da candidatura submetida ao Eixo 4 – “Protecção e Valorização Ambiental”, do Programa 
Operacional Regional do Centro, que contempla as operações no domínio da “ Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e 
Tecnológicos”, relativamente a “Acções Materiais”, sugerimos que se proceda à aquisição de um GPS. 

 

Observe-se que a candidatura aprovada, nesta rubrica, prevê um investimento de 7 850,00€ + IVA, com uma taxa de 
comparticipação de 70%.   

  

Salienta-se que o GPS foi especialmente concebido para dar apoio na recolha de informação georreferenciada e posterior 
integração em sistemas de informação geográfica com precisões submétricas. 

 

Apresenta uma tecnologia actual e flexibilidade no levantamento, permitindo, um correcto planeamento do trabalho e uma 
execução rápida e eficaz em campo, a um baixo custo. 

 

A utilização de técnicas geo – espaciais, tais como o GPS e o SIG, contribuem para a realização de cartografia temática que 
servirá, futuramente, de apoio à elaboração de análises de áreas de estudo e posterior estabelecimento de medidas 
mitigadoras dos efeitos dos riscos naturais e tecnológicos. 
 

Sugere-se a aquisição do GPS, através da contratação da empresa “Pedro Santos, Lda”, uma vez que corresponde 
integralmente aos objectivos e apresenta um valor justo relativamente aos preços praticados: 7 850,00€ + IVA.  

 
À Consideração Superior, 
Gabinete Técnico Florestal 
A Técnica 
(Cremilde Pimentel, Eng.ª)     
2010.10.08 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre 

das informações técnicas dos serviços. ---------------------------------- 
 
13.2. Aquisição de Equipamento Informático 
 

Foram presentes as seguintes informações:  
        
 Assunto: PROTECÇÃO CIVIL – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 

   • PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS – ACÇÕES MATERIAIS 
  • CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE PROTECÇÃO CIVIL PARA O CONCELHO DE SOURE 

- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO 
* ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 

       

Com vista ao fornecimento em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos: 
 
1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 
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Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma vez que o preço base é de 20.419,00 euros, inferior 
ao limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste directo, cf. alínea 
a) do n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de Janeiro. 
 
A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da 
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do 
Presidente deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. 
alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho. 
 
O encargo previsto tem dotação no orçamento para o presente ano de 2010 pela rubrica 03.05.07.01.07 e trata-se 
de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 07.002 2010/155-1. 
 
2. PROCESSO 
 

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo. 

 
3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES 
 

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes empresas: 
 

- Servidor de Carlos Manuel Carvalho Mendes; 
- Cibersur - Pesquisa e Desenvolvimento de Sistemas, Unipessoal, Lda.; 
- Realestudo - Serviço de Engenharia Informática e Electrotécnica, Lda. 

 

4. JÚRI 
 

Aprovar o seguinte júri, de acordo com o nº1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação das 
propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas: 

- Santos Mota, Dr. (Presidente do Júri); 
- Mário Monteiro, Eng.; 
- Vítor Miranda, Eng.; 
- Rui Fernandes, Arq. (Suplente); 
- Fernando Cavacas, Dr. (Suplente). 

 
À consideração superior, 
O Técnico Superior, 
(Fernando Cavacas, Dr.) 
11/10/2010 
 

e 
 

Assunto: PROTECÇÃO CIVIL 
                      Candidaturas ao QREN – P. O. Centro (2007/2013)  
                  Eixo 4 - Protecção e Valorização Ambiental 
                   - Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos: Acções Materiais 
                     - Aquisição de Equipamento 
                         . Informático 
 
Na sequência da aprovação da candidatura submetida ao Eixo 4 – “Protecção e Valorização Ambiental”, do Programa 
Operacional Regional do Centro, que contempla as operações no domínio da “ Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e 
Tecnológicos”, relativamente a “Acções Materiais”, sugerimos que se proceda à aquisição do seguinte equipamento: 

 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Portátil 3 
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Fotocopiadora 1 

Projector Digital 1 

Tela de Projecção 1 

Computador com UPS 3 

Impressora 3 

Fax 1 

Plotter 1 

LCD 1 

DVD 1 

Máquina fotográfica digital 1 
 

Presentemente o Serviço Municipal da Protecção Civil de Soure apresenta algumas carências a nível de equipamento 
informático.  
 

Pretende-se, com este investimento, equipar um gabinete técnico, um gabinete administrativo e uma sala para formação e 
sensibilização, onde irão decorrer acções de formação e sensibilização dirigidas a diferentes públicos alvos. Nomeadamente, 
sessões de esclarecimento para os dirigentes dos vários órgãos das entidades do concelho, ligadas à protecção civil, 
promover demonstrações na temática dos riscos e sua prevenção, para a população escolar e grupos específicos mais 
expostos a determinados riscos. 

 

O valor estimado para o fornecimento em causa é de 20 419,00  + IVA 

 
À Consideração Superior, 
Gabinete Técnico Florestal                          
A Técnica                                                              
(Cremilde Pimentel, Eng.ª)                                            
08.10.2010 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre 

das informações técnicas dos serviços. ---------------------------------- 
 

13.3. Sistema de Gestão //Aquisição de Software Informático 
 
Foram presentes as seguintes informações: 
 
Assunto: PROTECÇÃO CIVIL – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 

   • PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS – ACÇÕES MATERIAIS 
  • CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE PROTECÇÃO CIVIL PARA O CONCELHO DE SOURE 

- SISTEMA DE GESTÃO 
- AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO 

* ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 
       
 

 

Com vista ao fornecimento em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos: 
 
 
1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 
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Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma vez que o preço base é de 12.470,00 euros, inferior 
ao limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste directo, cf. alínea 
a) do n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de Janeiro. 

 
A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da 
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do 
Presidente deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. 
alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho. 

 
O encargo previsto tem dotação no orçamento para o presente ano de 2010 pela rubrica 03.05.07.01.08 e trata-se 
de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 07.002 2010/152. 

 
2. PROCESSO 
 

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo. 

 
3.CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES 
 

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes empresas: 
 

 - TerraGes – Novas Tecnologias para a Gestão Agro-Florestal e Ambiente, Lda. 

 
4.JÚRI 
 

Uma vez que será apenas convidada uma empresa a apresentar proposta, está dispensada a criação de júri, nos 
termos do n.º 1 do art. 67º do CCP. 

 
À consideração superior, 
O Técnico Superior, 
(Fernando Cavacas, Dr.) 
11/10/2010 

 
e 

 
Assunto: PROTECÇÃO CIVIL  
                    Candidaturas ao QREN – P. O. Centro (2007/2013)  
                    Eixo 4 - Protecção e Valorização Ambiental 
                     - Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos: Acções Materiais 
                     - Sistema de Gestão 
                         . ArcView  

 
Na sequência da aprovação da candidatura submetida ao Eixo 4 – “Protecção e Valorização Ambiental”, do Programa 
Operacional Regional do Centro, que contempla as operações no domínio da “ Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e 
Tecnológicos”, relativamente a “Acções Materiais”, sugerimos que se proceda à aquisição do programa ArcView 9,3 
Single Use e suas extensões (ArcGis 3D Analyst, Spatial Analyst) . 

 
Observe-se que a candidatura aprovada, nesta rubrica, prevê um investimento de 12 470,00€ + IVA, com uma taxa 
de comparticipação de 70%.    
 

O programa ArcView 9,3 Single Use e suas extensões (ArcGis 3D Analyst, Spatial Analyst) são ferramentas SIG  
(Sistemas de Informação Geográfica), com as quais é possível não só manter actualizadas a cartografia das áreas 
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afectadas por acidentes e catástrofes naturais, como criar modelos prospectivos com base no cruzamento e 
tratamento quantitativo dos factores intervenientes ( por exemplo: relevo, geologia, uso do solo, elementos 
climáticos, dados demográficos, infra-estruturas, para previsão do risco de movimento de materiais em vertentes ou 
de cheias rápidas e inundações), em particular o caso de riscos naturais e também os tecnológicos.  

 
Pela complexidade das relações que entre eles se estabelecem e, sobretudo, pelo carácter espacial de que se 
revestem, os estudos ambientais são uma das áreas em que os SIG´s têm particular interesse, enquanto 
ferramenta de análise aos riscos. 

 
Sugere-se a contratação da empresa “TerraGes – Novas Tecnologias para a Gestão Agro-Florestal e Ambiente, 
Lda”, uma vez que corresponde integralmente aos objectivos e  apresenta um valor justo relativamente aos preços 
praticados: 12 470,00€ + IVA. 

 
À Consideração Superior, 
Gabinete Técnico Florestal 
A Técnica 
(Cremilde Pimentel, Eng.ª)     
2010.10.08 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre 

das informações técnicas dos serviços. ---------------------------------- 

 
Ponto 14. PROTECÇÃO CIVIL – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 
              . Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos - Acções Imateriais 
 

               . Elaboração do Plano Municipal de Emergência e Sensibilização no Âmbito 
da Protecção Civil para o Concelho de Soure 

               . Divulgação e Sensibilização 
                     - Aquisição de Brochuras e Cartazes Informativos 
                          . Ajuste Directo 
 

Foram presentes as seguintes informações:  
 
Assunto: PROTECÇÃO CIVIL – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 

   • PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS – ACÇÕES IMATERIAIS 
  • ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA E SENSIBILIZAÇÃO NO ÂMBITO DA PROTECÇÃO CIVIL PARA O 

CONCELHO DE SOURE 
- DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO 
- AQUISIÇÃO DE BROCHURAS E CARTAZES INFORMATIVOS 

* ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 
       

 
Com vista ao fornecimento em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos: 
 
1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 
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Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma vez que o preço base é de 16.640,00 euros, inferior 
ao limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste directo, cf. alínea 
a) do n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de Janeiro. 
 

A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da 
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do 
Presidente deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. 
alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho. 

 
O encargo previsto tem dotação no orçamento para o presente ano de 2010 pela rubrica 03.05.06.02.03.05 e 
trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 07.002 2010/149. 

 

2. PROCESSO 
 

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo. 

 
3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES 
 

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes empresas: 
 

 - Marques & Ramos, Lda.; 
 - Sobraloffice de Anabela Conceição R. S. Contente; 
             - Gráfica de Soure, de António Simões Correia. 

 
4. JÚRI 
 

Aprovar o seguinte júri, de acordo com o nº1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação das 
propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas: 

- Santos Mota, Dr. (Presidente do Júri); 
- Mário Monteiro, Eng.; 
- Rui Fernandes, Arq.; 
- Vítor Miranda, Eng. (Suplente); 
- Fernando Cavacas, Dr. (Suplente). 

 
À consideração superior, 
O Técnico Superior, 
(Fernando Cavacas, Dr.) 
11/10/2010 

 
e 

 

Assunto: PROTECÇÃO CIVIL  
                   Candidaturas ao QREN – P. O. Centro (2007/2013)  

                   Eixo 4 - Protecção e Valorização Ambiental 

                     - Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos: Acções Imateriais 

               - Divulgação e sensibilização  

                          . Impressão de brochuras e cartazes      

 
Na sequência da aprovação da candidatura submetida ao Eixo 4 – “Protecção e Valorização Ambiental”, do Programa 
Operacional Regional do Centro, que contempla as operações no domínio da “ Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e 
Tecnológicos”, relativamente a “Acções Imateriais”, sugerimos que se proceda à aquisição do seguinte material de apoio: 
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DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Impressão de uma brochura para fomentar a protecção florestal e difundir os riscos inerentes 
aos incêndios florestais – Público escolar. 

1 000 

Impressão de uma brochura informativa sobre as boas práticas florestais – Público geral. 2 000 

Impressão de cartazes para apoiar a divulgação dos riscos associados às vagas de frio - 
Público geral 

500 

Impressão de boletins informativos para apoiar a divulgação das medidas e acções a ter 
em conta em caso de vaga de frio – Público geral 

10 000 

Impressão de cartazes para apoiar na prevenção de cheias/ inundações  - Público geral 500 

Impressão de boletins informativos para apoiar a protecção e conservação dos recursos 
associados às cheias/ inundações  - Público geral 

10 000 

 

Pretende-se, com este investimento, sensibilizar a população do Concelho para o risco de incêndio florestal, vaga de frio e 
ocorrência de cheias/ inundações e melhorar o grau de conhecimento, no que respeita às medidas necessárias para a sua 
protecção. 

 

O valor estimado para o fornecimento em causa é de 16 640, 00 + IVA. 
 
À Consideração Superior, 
Gabinete Técnico Florestal                          
A Técnica                                  
(Cremilde Pimentel, Eng.ª)                                            
08.10.2010 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre 

das informações técnicas dos serviços. ---------------------------------- 

 
Ponto 15. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
              . BENEFICIAÇÃO DA EM 622, PEDRÓGÃO DO PRANTO/LIMITE DO CONCELHO 

(COM FIGUEIRA DA FOZ 
                         - Aquisição de Terrenos  
 
Foram presentes as seguintes informações:  
 
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 

                    BENEFICIAÇÃO DA EM 622, PEDRÓGÃO DO PRANTO/LIMITE DO CONCELHO (COM FIGUEIRA DA FOZ) 
        - AQUISIÇÃO DE TERRENOS 
 
 

No âmbito da execução da empreitada em epígrafe, torna-se necessária a aquisição de quatro parcelas de 
terreno na freguesia da Vinha da Rainha, pelo montante total de 2.796,00€, conforme informação dos serviços. 

 
Este valor traduz-se num custo unitário de 3,00€/m2. 

 
Tendo em conta o montante em causa, compete à Câmara Municipal, nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Outubro, a decisão sobre a aquisição. 

 
À consideração superior, 
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O Técnico Superior, 
(Fernando Cavacas, Dr.) 
06/10/2010 

 

e 
 

Assunto: Beneficiação da EM 622, Pedrógão do Pranto/ Limite do Concelho (com a Figueira da 
Foz) 

               - Indemnizações por ocupação de terrenos 
 
Com vista à realização da obra em assunto, foram contactados os proprietários dos terrenos a ocupar na 

zona onde se prevê a construção da Rotunda 2, no entroncamento da EM622 com o CM 1103, ligação a 

Carrascal e Quinta da Cruz, planta em anexo. 

 

Foi obtido acordo com todos os proprietários nas condições constantes do quadro seguinte: 

Parcela 

Proprietário Ocupações/Benfeitorias 

Nome Morada Telefone 
Terreno 

A ceder Valor (€) 

1 Marcílio Marques dos Santos 
Pedrógão do 

Pranto 
964626125 526        1.578,00 €  

2 José Manuel da Silva Vinha da Rainha 965125783 202           606,00 €  

3 
António da Graça Cravo Mendes 
Duarte 

Luxemburgo 00352621275077  
00352661782874 138 

          414,00 €  

4 Henrique Páscoa Areia Carrascal/Coimbra 239083928 66           198,00 €  

            

      

    TOTAL     2.796,00 €  
 
Os valores unitários obtidos, considerados razoáveis e aceitáveis para as indemnizações em causa, 

foram: 

i. Para os terrenos localizados fora do perímetro urbano – 3,0€/m²; 
 

Assim o valor correspondente a estas ocupações totaliza 2.796,00€. 
 

Sugere-se a aprovação das indemnizações correspondentes nas condições enunciadas. 

 
À consideração superior. 

O Chefe de Divisão 
(Mário Monteiro, Eng.º) 

2010-09-30 
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a aquisição de 4 (quatro) parcelas de terreno, conforme 

decorre das informações técnicas dos serviços. ------------------------ 
Ponto 16. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 

                . OUTRAS RECARGAS 
                . ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE ALFARELOS 

                   - Homologação do Auto de Recepção Provisória 
 

Foi presente a seguinte informação: 
 
Assunto:  COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
                       OUTRAS RECARGAS 

ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE ALFARELOS 
RECEPÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO 

 

A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 24.07.2008, à empresa Redevias – Sociedade de Construções 
e Vias, S.A., pelo valor de 33.663,09 €, 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 217.º a 219.º do Decreto-Lei nº 59/99, de 02 de Março. 
 
Deverá também proceder-se à abertura do inquérito administrativo nos termos dos artigos 224.º e segs. do mesmo diploma. 

 
À consideração superior, 
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais 
(Mário Monteiro, Engº.) 
08.10.2010 

 

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

conforme decorre da informação técnica dos serviços. ----------------------- 
 
Ponto 17. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO  

     . OUTRAS RECARGAS – ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE ALFARELOS 

     . Rua Dr. Delfim Pinheiro, em Alfarelos 
                      - Homologação do Auto de Recepção Provisória 
 

Foi presente a seguinte informação: 
 
Assunto:   COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 

OUTRAS RECARGAS - ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE ALFARELOS 
RUA DR. DELFIM PINHEIRO, EM ALFARELOS 
RECEPÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO 

 
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 28.05.2009, à empresa Redevias – Sociedade de Construções 
e Vias, S.A., pelo valor de 53.114,63 €, 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 nº 18/2008, de 29 de Janeiro. 

 
À consideração superior, 
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais 
(Mário Monteiro, Engº.) 
08.10.2010 
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção provisória, 

conforme decorre da informação técnica dos serviços. ----------------------- 
Ponto 18. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 

               . OUTRAS RECARGAS  
               . ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE SOURE 

               . CM 1119 entre a Quinta da Cruz e Lourenços (Parte do Troço cujo 
Traçado foi Objecto de Correcção) 

                    - Homologação do Auto de Recepção Provisória 
  

Foi presente a seguinte informação: 
 
Assunto:   COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 

OUTRAS RECARGAS 
ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE SOURE 
CM 1119 ENTRE A QUINTA DA CRUZ E LOURENÇOS (PARTE DO TROÇO CUJO TRAÇADO FOI OBJECTO DE CORRECÇÃO) 
RECEPÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO 

 
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 24.07.2008, à empresa Redevias – Sociedade de Construções 
e Vias, S.A., pelo valor de 24.418,50 €, 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 217.º a 219.º do Decreto-Lei nº 59/99, de 02 de Março. 
 
Deverá também proceder-se à abertura do inquérito administrativo nos termos dos artigos 224.º e segs. do mesmo diploma. 

 
À consideração superior, 
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais 
(Mário Monteiro, Engº.) 
08.10.2010 

 

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

conforme decorre da informação técnica dos serviços. ----------------------- 
 
Ponto 19. RECURSOS HUMANOS  
               . Procedimento Concursal Comum para a Ocupação de 2 Postos de Trabalho 

em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 
Indeterminado, para Técnico Superior – Jurista 

                   - Autorização 
 

Foi presente a seguinte informação: 
 

Assunto: ♦ Procedimento Concursal Comum para a ocupação de 2 postos de trabalho em Regime de 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, para Técnico 

Superior – Jurista 
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Com a entrada da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro 

(Lei que regulamenta o Regime de Contratação de Trabalho em Funções Públicas) iniciou-se uma fase muito 

importante e decisiva na Administração Pública. 
 

A Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, teve como objectivo principal a definição do Regime 

Jurídico de Vinculação de Carreiras e de Remunerações dos trabalhadores que exercem funções 

públicas, e veio introduzir um vasto conjunto de alterações na relação jurídica de emprego público. 
 

O art. 6.º do referido diploma, tem como epígrafe – “Gestão dos Recursos Humanos em Função dos 

Mapas de Pessoal” – e, estabelece no n.º 2 que, quando se verifique que o n.º de trabalhadores em funções 

públicas é insuficiente face às exigências previstas no mapa de pessoal em vigor, designadamente, no que se 

refere a postos de trabalho previstos e não ocupados, o órgão ou serviço pode promover o recrutamento para 

a ocupação dos postos de trabalho em causa. 
 

Nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, o âmbito de recrutamento para a constituição de relações 

jurídicas de emprego público por tempo indeterminado, inicia-se sempre de entre trabalhadores com 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida. 
 

Posteriormente, o Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de Setembro, vem proceder à adaptação da Lei n.º 

12-A/2008, de 27 de Fevereiro, à Administração Autárquica, estabelecendo no art. 4.º com epígrafe “Gestão 

dos Recursos Humanos em Função dos Mapas de Pessoal”, que o recrutamento previsto nas referidas 

condições, seja precedido da aprovação do órgão executivo. 
 

Por sua vez, a Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, veio aprovar um conjunto de medidas adicionais de 

consolidação orçamental que visam reforçar e acelerar a redução do défice excessivo e o controlo do 

crescimento da dívida pública previstos no Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC). 
 

Esta Lei, no seu art. 10.º, “Controlo do Recrutamento de Trabalhadores nas Administrações Regionais e 

Autárquicas”, determina que, no caso das Autarquias Locais, o recrutamento excepcional de Recursos 

Humanos deve ser fundamentado e autorizado sob proposta do Presidente da Câmara ao Órgão 

Executivo. 
 

Constatando-se a efectiva e real carência de Recursos Humanos na Divisão Técnico-Jurídica, 

isto é, a conveniente e inequívoca indispensabilidade de admitir pessoal, sendo que estão 

previstos no Mapa de Pessoal aprovado 4 lugares apenas estando 1 ocupado, sugere-se: 
 

- A aprovação, pelo Órgão Executivo, da autorização para iniciar com carácter de urgência, 

Procedimento Concursal por Tempo Indeterminado para 2 lugares de Técnico Superior – Jurista. 
 

À consideração superior, 

Paços do Município de Soure, 28 de Setembro de 2010 

A Técnica Superior, 

(Lilia Berardo) 
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a autorização, para iniciar com carácter de urgência, 

Procedimento Concursal por Tempo Indeterminado para 2 lugares de Técnico Superior - Jurista, 

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


