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--- No dia onze de junho do ano de dois mil e dezoito, pelas onze horas, no Salão Nobre do
Edifício dos Paços do Município,  reuniu  a  Câmara Municipal  de Soure,  convocada nos
termos do Regimento para a sua décima primeira Reunião Ordinária, estando presentes o
Senhor  Presidente  da  Câmara,  Mário  Jorge  da  Costa  Rodrigues  Nunes,  e  os  Senhores
Vereadores:  Dra.  Nádia  Filipa  Antunes  Madeira  Gouveia;  Eng.  Agostinho  José  Jordão
Gonçalves; Américo Ferreira Nogueira; Dr. Gil António Contente Soares; Eng. Guilherme
José Pessoa Castanheira em substituição e Ana Patrícia Alves Pereira.-----------------------------
A Senhora Vereadora Dra. Maria Manuela Lucas de Oliveira Santos não esteve presente por
motivos profissionais.---------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Presidente declarou aberta a reunião, com a seguinte ordem de trabalhos:-----------

ORDEM DE TRABALHOS

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. Informação Financeira 
        3.1. Resumo Diário de Tesouraria
        3.2. Encargos e Compromissos

Ponto 4. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
             . Proc. N.º 18/2018/252 – António Ferreira Carvalho
              - Constituição de compropriedade através de escritura de doação - artigo 54.º da

Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação

Ponto 5. Declaração de Caducidade da Licença de Construção
            . Proc. N.º 13/2012/01 – Imoretalho, Gestão de Imóveis, S.A.
      -  Construção  de  Posto  de  Abastecimento  de  Combustíveis  no  Parque  de

Estacionamento da Unidade Comercial Pingo Doce em Soure

Ponto 6. EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
                - CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

         6.1. Antiga “Casa da Criança”
                - Homologação do Auto de Receção Provisória
        6.2. Casa da Criança
                -  Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto
        6.3. Pinturas
               -  Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto
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Ponto 7. EDUCAÇÃO 
             . ENSINO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO

            . Regime Fruta Escolar 2017/2018
                                                                   - Medidas de Acompanhamento

Ponto 8. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

              . AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

         8.1. EB 1 de Figueiró do Campo
                   - Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto

         8.2. EB 1 do Sobral
                     - Homologação de Auto de Receção Provisória

        8.3. EB 1 do Sobral - Reparação da Estrutura dos Telheiros Existentes
                    - Homologação de Auto de Receção Provisória

        8.4. Escola Primária de Tapéus - Execução de um Telheiro
                    - Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto

Ponto 9. JUVENTUDE
                   - Dia Mundial da Criança

Ponto 10. CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – DESPORTO E TEMPOS LIVRES

               . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE PAVILHÕES DESPORTIVOS DE SOURE

               . Pavilhão Desportivo da Encosta do Sol
                    - Homologação do Auto de Receção Provisória

Ponto 11. CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – DESPORTO E TEMPOS LIVRES
                . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL - Campo de Futebol da 

Vinha da Rainha
                . Reparação da Cobertura

                         - Homologação do Auto de Receção Provisória

Ponto 12. AÇÃO SOCIAL 
               . REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL

               . Ações de Formação e Divulgação
                        - Dinamização de Workshop: “Tráfico de Seres Humanos em Portugal”

Ponto 13. AÇÃO SOCIAL 
               . REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL

               . Iniciativas Diversas
                        - Projeto “EPIS – Empresários pela Inclusão Social”
                           . Apresentação de Resultados – 2.º Período – 2017/2018
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Ponto 14. AÇÃO SOCIAL 
                . CPCJ – COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO

               . Aquisição de Viatura
                        - Adjudicação

Ponto 15. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
              . CICLO DA ÁGUA – FECHO DE SISTEMAS

              - Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas de Casa Velha, Casal Novo e
Gabriéis

           - Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas da Freguesia da Vinha da
Rainha, Zonas  Norte e Central

          - Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas de Alfarelos / Granja do
Ulmeiro

                   . Aquisição de Serviços Especializados de Fiscalização e Controlo da Obra
                         - Adjudicação

Ponto 16. SANEAMENTO E SALUBRIDADE

                     . “Recicla Soure
                    . Aquisição de Sinalética

                    - Escolha do Procedimento Prévio

Ponto 17. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO
                  - CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

       17.1. Edifício “Casa do Moinho”
                      - Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto

       17.2. CLDS - Cont. Local Desenvolvimento Social
                      - Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto

      17.3. EB 1 de Serroventoso
                     - Homologação do Auto de Receção Provisória

      17.4. Antiga Escola Secundária – Sede dos “Cascos e Rolhas”
                     - Homologação do Auto de Receção Provisória

      17.5. Quinta da Coutada - Antiga Escola do INTEP – Futura Incubadora de Negócios e
Empresas de Soure - INES

                       - Homologação do Auto de Receção Provisória

Ponto 18. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO

               . CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO LARGOS E PRAÇAS

              . Reabilitação do Largo no Parque do Pedrogão
                       - Escolha do Procedimento Prévio
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Ponto 19. DESENVOLVIMENTO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
               . ESTUDOS, PROJETOS, LEVANTAMENTOS E PLANOS DE PORMENOR

             - Projeto de Desnivelamento da Passagem de Nível ao PK219,597 do Ramal de
Alfarelos

                   . Estudo Geológico e Geotécnico
                      - Adjudicação

Ponto 20. DESENVOLVIMENTO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
               . APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA

          - Reabilitação do Edifício “Antiga GNR Soure” para Instalação do Centro de
Inovação Social 

                - Aquisição de Serviços de Arquitetura e Especialidades
                        . Adjudicação

Ponto 21. ÁGUA E TERMALISMO – ÁGUA
             . AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO

             . Proposta de Aquisição de Retroescavadora com Retoma
           21.1. Não Adjudicação
           21.2. Escolha do Procedimento Prévio

Ponto 22. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

              . CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS

               . EN 342 em Queitide - 2.ª Fase
                     - Escolha do Procedimento Prévio

Ponto 23. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES

              . Infraestruturas de Portugal, S. A.
                  -  Acordo para Supressão de Passagem de Nível (PN)

                         .  Ratificação da Aprovação de Minuta

Ponto 24. ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 
               . APOIO A ATIVIDADE ECONÓMICA

               . Criação de “Incubdora de Empresa” - Centro Negócios de Soure - INES
                        - Homologação do Auto de Receção Provisória

Ponto 25. DEFESA DO MEIO AMBIENTE

               . JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO – CONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO

               . Antiga Casa da Criança e Parque Infantil de Samuel
                        - Homologação do Auto de Receção Provisória
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Ponto 26. DEFESA DO MEIO AMBIENTE
                . OUTRAS - OUTRAS AÇÕES

               . Limpeza de um Edifício na Rua Dr. Evaristo Carvalho (Pai) – Vila de Soure
                        - Homologação do Auto de Receção Provisória

Ponto 27. SERVIÇOS MUNICIPAIS 
               . Fornecimento de Energia Elétrica
               . Instalações Municipais
               . Acordo-Quadro da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra
                  -  Adjudicação

Ponto 28. SERVIÇOS MUNICIPAIS 
               . Fornecimento de Energia Elétrica
               . Iluminação Pública
               . Acordo-Quadro da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra
                   -  Procedimento Prévio

Ponto 29. SERVIÇOS MUNICIPAIS 
              . WRC - Web para a Região Centro, Agência de Desenvolvimento Regional, 

E.I.M., S.A.
               . Assembleia Geral Extraordinária

                         - Proposta do Conselho Administração para Dissolução da Sociedade

Ponto 30. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
                  -  Festa em Honra de Nossa Senhora da Vida – Granja do Ulmeiro
             .  Licenciamento de Instalação de Recinto Improvisado 
                  - Dia 1, 2 e 3 de junho de 2018

Ponto 31.  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
                  -  Convívio (Sardinhada) – Urbanização, Matas, Soure
             .  Licenciamento de Instalação de Recinto Improvisado 
                  - Dia 30 de junho de 2018

Ponto 32.  RECURSOS HUMANOS
               . Procedimentos Concursais Comuns para a Constituição de Vínculos de Emprego

Público  na  Modalidade  de  Contrato  de  Trabalho  em  Funções  Públicas  por
Tempo  Indeterminado  Restrito  a  Candidatos  Abrangidos   pelo  Programa  de
Regularização Extraordinária de Vínculos Precários (PREVPAP)
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Ponto 33. Declaração de Caducidade da Licença de Construção
               . Proc. N.º 01/2015/47 – Maria de Fátima Santos Novo
                    - Construção de Habitação e Muros em Casal dos Bacelos

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

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “dar-vos um conjunto de informações
sobre a atividade municipal nas áreas em que me foi delegado competências.
Na área do Desporto, estive presente, no dia 30 de maio, na Gala do Ulmeirense, que
serviu para fazer o encerramento da época desportiva e queria só assinalar a excelente
época que o Ulmeirense desenvolveu a nível do Futsal e do Basquetebol, com uma
equipa feminina. Manteve a equipa sénior na 2.ª Divisão Nacional e teve, ao longo da
época, a atividade de 7 equipas de formação, o que nos apraz registar.
No dia 3 de junho, estive presente no 2.º aniversário do SoureMov, um grupo de
cidadãos da Freguesia de Soure que tem vindo a desenvolver a prática desportiva no
Concelho, com grande dinamismo, como ficou patente na organização da Caminhada
pela Paz, nas Comemorações do 25 de abril, onde o Município contou com a parceria
do SoureMov. 
Ontem, estive no Encontro de Cicloturismo da Associação dos Lousões.
No  âmbito  da  Educação  e  ainda  do  Desporto,  assinalar  a  forma  positiva  como
decorreu o 2.º Open de Natação, no passado sábado, nas Piscinas Municipais de Vila
Nova de Anços. Tivemos 96 crianças inscritas, de todas as freguesias do Concelho de
Soure. 
Também  no  sábado,  decorreu,  no  Auditório  da  Biblioteca  Municipal,  o  evento
organizado pela CIM, “No Palco com o Gaspar e a Inês”, que culminou o Programa de
Empreendedorismo nas Escolas da Região de Coimbra. Tivemos a participação da
Turma A da  Escola  Básica  do  Sobral,  um projeto  dinamizado por  14  alunos  da
Escola do Sobral e realçar aqui o trabalho desenvolvido pela Prof. Filomena Costa,
que  ao  longo  destes  últimos  anos,  tem dito  sempre  presente  nestas  iniciativas  e,
portanto, dar os parabéns à Escola do Sobral, aos Pais, às Crianças e à Professora.
No âmbito da Cultura, destacar a realização dos dois Festivais de Folclore,  o 29.º
Festival de Folclore de Samuel e o Festival Infantil do Grupo de Pauliteiros de Vila
Nova de Anços, que teve a presença de dois Grupos Infantis do Concelho, a Secção
Infantil do Rancho da Pouca Pena e também do de Alfarelos, do Grupo 1.º de Maio.
Destacar também, ontem, o Sarau Musical do Grupo de Cordas da Santa Casa da
Misericórdia de Soure, onde constatei o empenho e dinamismo deste Grupo, com o
Prof. Pedro Conde, mais de 20 crianças que frequentam esta escola.
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Na  Saúde,  destacar  a  assinatura  do  Protocolo  de  Cooperação,  que  o  Senhor
Presidente assinou dia 4 de junho, em Lisboa, na Sede da Cruz Vermelha Portuguesa. 
À  tarde,  destacar  um  conjunto  de  workshops  que  ocorreram  no  âmbito  do
lançamento, pela Organização Mundial de Saúde, do Plano de Ação Mundial para a
Promoção  da  Atividade  Física  2018/2030.  Portugal  foi  o  País  escolhido  para  o
lançamento deste Plano a nível  mundial.  A cerimónia  contou com a presença do
Senhor Primeiro Ministro, do Diretor Geral da OMS, dos Ministros da Educação e da
Saúde e, portanto, também serviu para ser demonstrado o trabalho que está a ser
feito a nível da Rede de Municípios e Cidades Saudáveis, onde somos um dos 51
Municípios aderentes e onde ficou bem patente, e foi realçado pelo Diretor Geral da
OMS, a importância deste trabalho.”-------------------------------------------------------------

O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “na área da Proteção Civil,
iniciaram os trabalhos de limpeza das faixas de gestão de combustível.  Estamos a
preparar-nos para o início da época de fogos florestais. Em determinadas situações,
mesmo com preparação e prevenção intensivas, há dificuldades no combate aos fogos
florestais.
Os  pontos  de  água  estão  todos  operacionais  e  nos  caminhos  florestais,  a  nossa
niveladora está a fazer a manutenção e limpeza das valetas. Iniciámos os trabalhos na
freguesia de Soure.”---------------------------------------------------------------------------------

O Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “já  foram aqui
evocados alguns dos eventos que decorreram entre o período que mediou a última
reunião de Câmara e a  de hoje.  Acrescentar  que,  no dia  29 de maio,  estive num
Seminário sobre Tecnologias de Informação e o Empreendedorismo, organizado pela
Associação Empresarial de Soure em colaboração com o seu projeto Project4you, e
que decorreu na Escola Superior de Gestão do IPL, em Leiria, com a presença do
Presidente  do  Instituto  Politécnico  de  Leiria,  o  Diretor  da  Escola,  com  alguns
oradores convidados, sobre esta temática. Esta parceria com o IPL e com o Concelho
de  Soure,  cimentada  através  de  um  protocolo  a  estabelecer  entre  a  Associação
Empresarial  de Soure e o Instituto Politécnico de Leiria e a Escola D. Dinis de Leiria,
que  se  dedica  à  formação  de  gestores  e  técnicos  ligados  à  área  da  gestão  das
empresas. 
No dia 30, já aqui foi referida, a Gala do Grupo Desportivo Ulmeirense. Os clubes
têm, por norma, atribuir um conjunto de reconhecimentos aos seus técnicos, aos seus
colaboradores  e  aos  seus  atletas,  o  que  é  saudável,  para  termos  uma  noção  da
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dimensão do trabalho  que  é  feito.  O Grupo Desportivo  Ulmeirense,  sendo uma
secção autónoma da Associação da Granja do Ulmeiro, tem dignificado o Concelho
neste trabalho, tem feito uma utilização bastante intensiva do Pavilhão Municipal de
Alfarelos/Granja  do Ulmeiro  e  também com a sua  equipa  de basquetebol  sénior
feminino, que disputa o Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, que tem utilizado o
Pavilhão Municipal da Encosta do Sol para as suas provas de competição. São mais de
120 atletas que este  grupo tem inscrito oficialmente sendo que está  num dos 10
maiores a nível nacional de inscritos na Federação Portuguesa de Futebol, na prática
de Futsal.
No dia 1 de junho decorreu o Dia Mundial da Criança, com uma série de iniciativas
que o Município, à semelhança de anos anteriores, levou, mais uma vez, a efeito.
No dia 2 de junho, a Freguesia de Vila Nova de Anços levou a cabo a 2.ª Edição do
Festival da Enguia e do Arroz Doce, uma iniciativa que ajuda a divulgar a própria
freguesia, a sua dimensão cultural e a sua mostra gastronómica, sendo que o arroz é
dos campos de Vila Nova de Anços, portanto, no leito do Arunca, um dos ex-libris e
produto  certificado  da  região,  a  enguia  associado  à  temática  dos  peixes  do  rio,
também tem uma atividade a nível da restauração que continua a dar visibilidade e
que apoiamos. Ajudamos a divulgar todo o trabalho da Junta de Freguesia e de todas
as coletividades de Vila Nova de Anços envolvidas neste evento.
Em Samuel foi dado o “tiro de partida” para a época dos Festivais de Folclore, este
fim de semana seguem-se outros. Portanto, foi o 29.º Festival de Folclore de Samuel,
organizado pelo grupo local.
Em Soure  decorreu  o  2.º  aniversário  do  SoureMov,  uma secção  de  atletismo da
APPACDM de Soure.  Tem mais de meia centena de atletas que praticam diversas
modalidades ligadas ao mundo da corrida, desde o Trail, com uma equipa já bastante
formada,  a  outro  tipo  de  provas  federadas  e  até  ao  triatlo  e  o  duatlo,  portanto
saudamos esta secção da APPACDM de Soure, que comemorou o seu 2.º aniversário.
O Município tem apoiado, quer nalguma logística, quer transportes num raio de 150
quilómetros  que  como  razoável  para  a  nossa  possibilidade.  Têm  participado  em
provas a nível nacional mais longe e aí não os temos podido ajudar mas merece o
nosso apoio e o nosso entusiasmo porque este grupo, além de ter qualidade, presença
de atletas, uns mais veteranos, outros mais jovens, tem dado visibilidade ao Concelho
de Soure. Também os estamos a apoiar financeiramente através da nossa tabela de
apoio  ao  Desporto  e  enaltecer  que  em  dois  anos  tem  feito  um  trabalho
extraordinário.
No dia 4 de junho,  assinámos,  em Lisboa,  o Protocolo,  aprovado em reunião de
Câmara, com o Ministério da Saúde e com a Organização Mundial de Saúde sobre a
atividade física e a sua importância para mais qualidade de vida dos cidadãos e melhor
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saúde. Foi o lançamento de um programa a nível europeu, decorreu com a presença
do Senhor Diretor Geral da Organização Mundial de Saúde, o Município de Soure foi
um dos 51 convidados. Eu só estive na parte da assinatura do protocolo, depois na
parte  do  seminário  e  nos  workshops  esteve  presente  o  Senhor  Vereador  com a
Técnica contratada para dar apoio na área do nutricionismo e das refeições saudáveis
nas  escolas  e  também  a  Dra.  Sara  Pimentel,  médica  da  USP  de  Soure,  a  quem
pedimos ao Agrupamento dos Centros de Saúde para colaborar com o Município.
Dar nota que pela USP de Soure participará com o Município neste programa, a Dra.
Sara Pimentel e pela USF Vitasaurium, começará a participar a Dra. Rita Gomes,
depois isto será desencadeado por um protocolo a estabelecer entre o ACES e o
Município para que estas duas médicas participem mais ativamente e oficialmente no
programa,  a  Dra.  Sara Pimentel  tem-no feito a  título particular  porque fez  o seu
internato, a sua entrada no sistema nacional de saúde como interna em Soure mas
estava a exercer funções no ACES no Centro de Saúde da Figueira da Foz, portanto a
colaboração que tem dado até hoje era a título gratuito, particular e agora passará a
ser a título oficial.
Dizer que nas ações da Rede dos Municípios Saudáveis estão a ser preparados alguns
encontros técnicos e que haverá um encontro a nível internacional, em Belfast, na
Irlanda  do  Norte,  onde  pretendo  que  o  Município  tenha  trabalho  desenvolvido,
relatórios a  apresentar  e serão a nível  destes técnicos que tentarei  que Soure seja
representado a esse nível.
Dar nota que no dia 5 de junho, em Condeixa-a-Nova, eu próprio com o Presidente
da Câmara de Condeixa-a-Nova e com técnicos dos dois Municípios, fizemos uma
visita a  Relves e à Presa,  onde temos um sistema que não está  protocolado nem
tipificado,  de fornecimento de água àquelas  populações,  que são mistas,  parte  de
Soure e parte de Condeixa-a-Nova e vamos propor à ERSAR uma clarificação da
situação para que apenas um dos sistemas preste o serviço. Em princípio Condeixa-a-
Nova, porque tem dimensão maior do subsistema, a água que é fornecida em alta é
fornecida  por  Condeixa  porque  compra  a  água  às  Águas  do  Centro  Litoral  e,
portanto, a tendência poderá ser o Município de Soure ceder a exploração do sistema,
já  até  com  saneamento  básico,  para  o  Município  de  Condeixa-a-Nova…  é  uma
questão que vamos colocar à ERSAR e consoante os estudos que vamos fazer, tendo
em conta que a maior dimensão pertence ao Concelho de Condeixa-a-Nova,  seja
aproveitar as sinergias e fazermos um futuro protocolo para ceder a exploração das
restantes habitações da Presa e de Relves ao Município de Condeixa-a-Nova. 
Neste  âmbito,  também ficou decidido,  por  mim e pelo  Presidente  da  Câmara  de
Condeixa-a-Nova, que, juntamente com o Município de Montemor-o-Velho, desse-
mos  início a  estudos para  que,  rapidamente,  se  apresente  um projeto,  entre  os  3
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Municípios, para a construção de uma canil/gatil, com as dimensões e as exigências
da legislação em vigor e que se tornará efetiva a partir de setembro e cujo caderno de
encargos,  digamos  assim,  para  um  equipamento  deste  nível  implica  um  esforço
grande. Estamos a falar numa obra que ficará, no mínimo, perto dos 200.000,00 euros
tendo em conta as diversas condicionantes que necessita ter. A minha proposta, para
os Municípios vizinhos, é que se o local a instalar, escolhido for Soure, o Município
de Soure adquire as parcelas de terreno necessárias e que se possam enquadrar em
termos de ordenamento do território,  nem que tenhamos que alterar o PDM em
vigor para esse efeito, para a instalação desse equipamento específico, em local que
seja consensual entre os 3 Municípios,  neste caso a zona norte do Concelho será
aquela que melhor pode servir os 3 Municípios e as diligências que irei  fazer nos
próximos dias é encontrar o terreno para propor aos colegas de Montemor-o-Velho e
Condeixa e aos colegas de executivo, para aquisição do mesmo, para a preparação dos
estudos  para  instalação  desse  equipamento,  que  será  comparticipado  pelos  3
Municípios porque as implicações legislativas, desde a parte dos tratamentos, a parte
da quarentena, os gabinetes técnicos, os gabinetes de higiene, os gabinetes de receção,
os sanitários, a própria estação de tratamento básica para os efluentes… implica uma
estrutura que tanto serve para 20 animais como para 30, como para 40… porque só é
preciso  um gabinete  médico.  Obviamente  que  o  assunto  há-de  vir  à  reunião  de
Câmara quando estiver maturado para ser discutido.
Já foi aqui falado, no dia 9 de junho, o Open de Natação. Dar nota que chegou ao fim
o processo de seleção de um procedimento concursal que está aberto, está na fase de
prazos finais, já foram notificados os dois únicos concorrentes aos lugares de nadador
salvador, tendo ficado os dois aprovados e aquilo que vou fundamentar na próxima
reunião  de  Câmara  é  que  seja  aberto,  por  reserva  de  recrutamento  o  segundo
elemento poder ser contratado e, nesse caso,  suprimimos o tradicional recurso ao
contrato só para o período de verão, admitimos os dois e a categoria profissional é
assistente operacional. Portanto, se os dois tiverem interesse em iniciar esta atividade
vinculados ao Município de Soure, que o é de fazer porque embora a expetativa é que
as Piscinas Municipais de Vila Nova de Anços entrem em obras profundas a curto
prazo, até lá precisamos dos dois nadadores salvadores e também outros projetos,
nomeadamente na área do desporto e na área da saúde, é de aproveitar este tipo de
técnicos encetarem aqui uma carreira que será de interesse do Município. Portanto, o
Open de Natação correu muito bem, com cerca de 100 crianças. A expetativa é o
Open de Natação ser aberto a toda a comunidade, a decorrer no fim de semana de
14/15 e 16 de setembro, sirva para o encerramento das Piscinas ao Ar Livre de Soure
e abertura do novo ano escolar, que utiliza a introdução ao meio aquático nas Piscinas
de Vila Nova de Anços.
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O BTT noturno  dos  Cascos  e  Rolhas.  No dia  10  de  junho,  no  passado  sábado
decorreu mais uma edição do Clube de BTT Cascos e Rolhas é um clube organizado,
que tem sede no Concelho de Soure, tem um grande historial nesta área dos passeios
de  cicloturismo  e  do  BTT,  tem  provas  dadas.  O  Município  tem  dado  apoio,
emprestamos instalações e apoio logístico quando é necessário para as suas atividades.
Portanto, saudamos mais esta iniciativa.
Ontem mesmo, decorreu o Sarau Cultural da Santa Casa da Misericórdia de Soure,
onde  a  Santa  Casa,  em jeito  de  fecho  de  época,  faz  uma  mostra  de  toda  a  sua
atividade cultural, desde as escolas de música, ao ballet, ao hip-hop.
Ontem  também  os  Escuteiros  de  Soure,  um  grupo  que  nós  conhecemos  e
acarinhamos e que estão instalados na antiga escola primária de S. José do Pinheiro,
levou a  efeito as  comemorações  de mais  um aniversário e,  portanto,  saudamos a
vitalidade deste grupo.
Hoje, dia 11 de junho, os Senhores Vereadores são conhecedores do Programa, que
nos fez alterar a hora desta reunião, espero que estejam disponíveis para acompanhar
os acontecimentos que têm um primeiro momento dentro da Estação de Alfarelos,
onde são dadas por terminadas as obras de renovação da Linha do Norte, entre a
Estação de Alfarelos/Granja do Ulmeiro e a Pampilhosa,  Concelho da Mealhada.
Receberemos o Senhor Ministro e a sua comitiva, vem o Senhor Secretário de Estado,
altos dirigentes da IP. Será feita uma pequena cerimónia protocolar de encerramento
da obra, apresentado um momento audiovisual sobre a mesma e a minha expetativa é
que o que falta e está fora desta empreitada, a fazer na própria estação da Granja do
Ulmeiro, tem sido objeto de reuniões connosco e com o IP, é que há um conjunto de
melhoramentos e de obras que nós desejaríamos que fossem feitas rapidamente, têm
a ver com melhor segurança e condições de acolhimento aos passageiros, tem a ver
com a construção de um passeio em alternativa à estrada, há o compromisso meu de
criarmos condições para a mobilidade e para o estacionamento e a intermodalidade
em termos de passageiros, portanto, colocando mais transportes públicos, mais apoio
à  ciclovia,  mais  apoio  aos  passageiros  que se  deslocam noutro  tipo de  meios  de
transporte  e  interface  para  poderem  melhor  utilizar  os  serviços  prestados  para
passageiros em termos ferroviários.  Depois  haverá uma visita  à  zona do terminal
rodoferroviário, onde vamos assinar o Protocolo com a IP, que já foi aqui discutido
nesta reunião e que na dúvida, vem uma versão final com a informação que está
junta, para ratificação ou aprovação, uma vez que só vai ser assinado daqui a pouco,
mas houve alguns ajustamentos que penso que não são relevantes. Assinaremos o
protocolo no local onde serão criadas as infraestruturas de acessibilidade, não só ao
existente  terminal  e  à  concessão  existente,  mas  que  servirão  de  lançamento  das
acessibilidades à área logística empresarial  de Alfarelos/Granja do Ulmeiro,  virada
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para a logística e que passa a ser denominada como Variante Alfarelos/Granja do
Ulmeiro à EN 347 porque conseguimos demonstrar junto da IP, junto do Governo
que a situação criada pela ampliação do terminal é insustentável de manter sem serem
criadas  essas  acessibilidades.  Nós  fizemos  um primeiro  esforço,  em 2016,  com o
avanço  dos  estudos,  quer  o  estudo  de  viabilidade  económica,  quer  o  estudo  de
implementação das infraestruturas, que implica essa variante, uma passagem superior
à Linha do Oeste e uma passagem inferior à Linha do Norte, entendendo nós que
com estas condições podia ser encerrada a passagem de nível junto ao apeadeiro de
Montemor, até porque a EN 347, no seu troço urbano dentro da vila de Alfarelos,
conhecida pela Rua 1.º de maio, onde, neste momento, estão a decorrer obras de
saneamento,  onde só de garantias  e taxas estamos perto dos 100.000,00 euros de
responsabilidade entre o Município e o IP as obras que estão a decorrer. Aceitaremos
a desclassificação desses troços para estradas municipais  ou para área  urbana e o
desgaste que a atividade que o terminal tem feito nestas vias internas, urbanas, tem
sido de tal modo devastador que o Governo e a IP acabaram por ser sensíveis a esta
evidência  e,  portanto,  esperemos  que  para  final  de  2019,  é  esse  o  objetivo  do
Protocolo  a  subscrever  hoje,  é  essa  a  expetativa  temporal  em termos  de  obra,  é
evidente que há uma série de questões de impacto ambiental, o estudo hidrológico, a
implementação das obras, tudo isso tem que ser feito, são demorados, mas foi-nos
dada a garantia que no Orçamento de Estado de 2019, avançando já os estudos, que é
possível quantificar e lançar as obras de arte, que é a passagem inferior, que será feita
num processo tecnológico em suspensão, sem evitar a circulação da Linha do Norte e
que  será  a  parte  mais  complexa  a,  ao  mesmo  tempo,  todos  os  materiais  de
terraplanagem retirados  da  parte  da  passagem inferior  serão  alocados  a  talude  e
sustento  da  passagem  superior.  A  responsabilidade  do  Município,  em  termos
expectáveis, e vamos prever isso nos nossos Planos de Atividades e Orçamentos, é a
parte complementar, as rotundas, a compra dos terrenos que faltam comprar para as
acessibilidades, ser o Município a suportar esse encargo e até parte das pavimentações
futuras. Seguidamente, e como o objetivo da vinda do Senhor Ministro e dos altos
dirigentes da IP, é, depois desta evidência de Alfarelos/Granja do Ulmeiro, onde o
Governo decidiu, confrontado com esta necessidade extrema, é continuar a provar
que o Concelho de Soure tem necessidade deste fluxo, deste eixo Norte/Sul e que o
nosso caminho, a nossa orientação é para um objetivo primeiro, que tem a ver com o
desenvolvimento  económico  do  Concelho  e  o  acesso  às  grandes  vias,  não  só
ferroviárias, mas também rodoviárias e o acesso ao Nó do IP1 e do IC2. Portanto, é
este fluxo que nós queremos também fazer provar ao Senhor Ministro e ao Governo
e, por isso, trazemos a este salão a apresentação de um seminário para provar que o
desenvolvimento económico passa muito pelas acessibilidades e pela importância da
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ferrovia e do acesso das empresas à ferrovia.  O seminário decorre aqui  no Salão
Nobre, com a abertura pelo Senhor Ministro, com a intervenção do Eng.º Carlos
Fernandes, Vice-Presidente da IP para esta área da mobilidade e da parte económica e
com o Secretário Executivo e de outros especialistas na área da mobilidade. Encerrará
o seminário a Senhora Presidente da CCDRC, que também tem sido uma parceira,
desde a  primeira  hora,  nesta  questão do aproveitamento de Alfarelos  e  de Soure
como pontos  estratégicos  para  a  centralidade  da  região,  seguindo-se,  no fim,  um
jantar organizado pela Associação Empresarial de Soure que, à semelhança do ano
anterior  e de uma outra iniciativa  de 2014,  vai  homenagear  algumas empresas de
Soure: 8 que têm tido estatuto de PME Excelência, PME Líder e Empresas Gazela e
1 outra empresa que terá um Prémio de Prestígio e Inovação e que, este ano, sendo a
primeira vez que é atribuído esse prémio, foi consensualizado que seria a Comital,
porque é a maior empresa do Concelho, fatura uma quarta parte daquilo que as 25
maiores  do  Concelho  faturam,  tem  mão-de-obra  qualificada  e  tem  tecnologia  e
dedica-se à exportação, maioritariamente.  Vai ser homenageada uma personalidade
regional,  também pelo  contributo e  pela  dedicação que  tem dado ao movimento
empresarial  no  apoio  às  empresas,  a  Prof.ª  Ana  Abrunhosa.  No  jantar  estarão
responsáveis,  o Diretor da Escola de Negócios de Leiria,  o próprio Presidente do
IPL, o Prof. Pedrosa,  administradores dos três bancos que vêm assinar Protocolo
com a Associação Empresarial de Soure - Millennium BCP, Caixa Crédito Agrícola
Mútuo e Caixa Geral de Depósitos - e serão assinados 5 Protocolos.
Dar nota que dia 18, sexta-feira, será pago o Subsídio de Férias. Portanto, este ano na
íntegra, voltando à sua normalidade, ultrapassando os 210.000,00 euros.
A Liga Portuguesa Contra o Cancro mandou-nos uma nota de agradecimento pelo
apoio às ações que têm desenvolvido no Concelho de Soure.”------------------------------

Foram dadas várias Informações e prestados diversos Esclarecimentos.-----------------

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

Foi presente a seguinte listagem:

Município de Soure
Requerimentos para Reunião

De 29-05-2018 a 11-06-2018

11-06-2018

Class.: 01
Ano: 2018
Número: 200
Dt. Entrada Reqt.: 00-04-2018
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Processo : 01/2017/43/0
Requerente: Fernando Jorge Sabino Gonçalves
Tp. Pedido: Novos elementos 
Tp. Construção: Alteração da utilização
Tp. Utilização: Oficina auto
Tipo Informação: Deferido  (Despacho)
Data reunião: 01-06-2018
Local Obra: Rua Dr. Evaristo Carvalho Filho
Informação: Deferido 
Freguesia: Soure

Class.: 01
Ano: 2018
Número: 243
Dt. Entrada Reqt.: 30-04-2018
Processo : 01/2018/15/0
Requerente: Patrício Manuel Nunes Nabeiro
Tp. Pedido: Projeto de arquitetura 
Tp. Construção: Nova construção 
Tp. Utilização: Habitação e Muros
Tipo Informação: Aprovo Arquitetura (Despacho)
Data reunião: 01-06-2018
Local Obra: Gesteira
Informação: Deferido
Freguesia: Gesteira e Brunhós

Class.: 01
Ano: 2017
Número: 15165
Dt. Entrada Reqt.: 19-10-2017
Processo : 01/2015/47/0
Requerente: Maria de Fátima Santos Novo
Tp. Pedido: Prorrogação
Tp. Construção: Nova construção 
Tp. Utilização: Habitação e Muros
Tipo Informação: Para reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 06-06-2018
Local Obra: Casal do Bacelos
Informação: À Reunião de Câmara
Freguesia: Vinha da Rainha

Class.: 01
Ano: 2016
Número: 1441
Dt. Entrada Reqt.: 01-02-2016
Processo : 13/2012/1/0
Requerente: Imoretalho, Gestão de Imóveis, S.A.
Tp. Pedido: Prorrogação
Tp. Construção: Nova construção 
Tp. Utilização: Posto abastecimento
Tipo Informação: Para reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 06-06-2018
Local Obra: Quinta Nova
Informação: À Reunião de Câmara
Freguesia: Soure

Class.: 18
Ano: 2018
Número: 332
Dt. Entrada Reqt.: 04-06-2018
Processo : 18/2018/252/0
Requerente: António Ferreira Carvalho
Tp. Pedido: Novos Elementos
Tp. Construção: Outros
Tp. Utilização: Outros
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Tipo Informação: Para Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 07-06-2018
Local Obra: Ribeira Mata
Informação: À Reunião de Câmara
Freguesia: Figueiró do Campo

Total: 5

Foi  tomado  conhecimento,  divulgue-se  e  afixe-se  no  átrio  dos  Paços  do
Concelho.---------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 3. Informação Financeira 
         3.1. Resumo Diário de Tesouraria

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

3.2. Encargos e Compromissos

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

Ponto 4. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
             . Proc. N.º 18/2018/252 – António Ferreira Carvalho
              - Constituição de compropriedade através de escritura de doação - artigo

54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto : Processo nº 18/2018/252
         António Ferreira Carvalho

                Constituição de compropriedade através de escritura de partilha - artigo 54.º da Lei 91/95, de 2/9
                com a atual redação

Face ao teor da informação jurídica, considerando que o ato a praticar é uma escritura de partilha, sugere-se que seja deferido
o pedido de emissão de certidão com parecer favorável para a constituição de compropriedade dos prédios rústicos.

Os prédios estão registados com os artigos matriciais nº 3737 e 3741 da freguesia de Figueiró do Campo, e de acordo com a
classificação do PDM, situam-se em zona agrícola fora da RAN e fora da REN.

O assunto deverá ser presente à reunião de Câmara para deliberação. 

Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
07 de junho de 2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de Parecer Favorável.----------------

Ponto 5. Declaração de Caducidade da Licença de Construção
             . Proc. N.º 13/2012/01 – Imoretalho, Gestão de Imóveis, S.A.
         -  Construção de Posto de Abastecimento de Combustíveis no Parque de

Estacionamento da Unidade Comercial Pingo Doce em Soure
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Foi presente a seguinte informação: 

Assunto : Processo nº 13/2012/01- Construção de posto de abastecimento de combustíveis
                  no parque de estacionamento da unidade comercial Pingo Doce em Soure

        Requerente – Imoretalho, Gestão de Imóveis, S.A.
                   Declaração de caducidade da licença de construção

Em 2 de agosto de 2013 foi comunicado à requerente que, no prazo de um ano a contar da data de receção do
ofício, devia requerer a emissão do alvará de licença de construção.

Atendendo a que esse prazo, acrescido do regime excecional de extensão de prazo e da prorrogação do prazo, se
encontra ultrapassado, o procedimento encontra-se caducado ao abrigo do disposto no nº 2 do art. 71 do DL 555/99
com a redação do DL 26/2010.

Em 18 de abril de 2017, a requerente foi notificada para se pronunciar em sede de audiência prévia nos termos do
Código do Procedimento Administrativo, no prazo de 10 dias sobre a intenção da declaração de caducidade.

Ultrapassado o prazo para se pronunciar sem que o tivesse feito, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 71º do
RJUE, a licença caducou

Refere o nº 5 do referido artigo 71º do RJUE que as caducidades previstas neste artigo são declaradas pela Câmara
Municipal, com audiência prévia do interessado.

Considerando que já foi realizada a audiência prévia, sugere-se que a Câmara declare a caducidade da licença para
construção de posto de abastecimento de combustíveis.

Maria José Carvalhão – Engª
5 de junho de 2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Declaração de Caducidade da Licença de
Construção.------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 6. EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
                - CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

        6.1. Antiga “Casa da Criança”
               - Homologação do Auto de Receção Provisória

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

ANTIGA “CASA DA CRIANÇA”
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada  acima referida foi  adjudicada por  despacho do Senhor  Presidente  da Câmara de 21.07.2017,  à
empresa Aresta Garrida, Ldª pelo valor de 4.350,00 €, acrescido de IVA.

Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, 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.
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À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
04.06.2018

Deliberado, por maioria, com 5 (cinco) votos a favor dos Senhores Vereadores eleitos
pelo PS e PPD/PSD - CDS/PP - PPM, e 1 (uma) abstenção do Senhor Vereador eleito
pela CDU, aprovar a homologação do auto de receção provisória, conforme decorre
da informação técnica dos serviços.----------------------------------------------------------
A Senhora Vereadora Ana Patrícia Alves Pereira ausentou-se não tendo participado
na votação.-------------------------------------------------------------------------------------

 6.2. Casa da Criança
         -  Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: EDUCAÇÃO - ENSINO PRÉ-ESCOLAR

CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES  
CASA DA CRIANÇA

LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 25.05.2016, à empresa

Global Original – Construção, Unipessoal, Ldª, pelo valor de 19.873,50 €, acrescido de IVA.

O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 29.05.2017.

De acordo com o auto em anexo, estão reunidas as condições necessárias à autorização da libertação solicitada.

Assim, propõe-se: 

a) A homologação do auto de vistoria em anexo;

b) A libertação de 30 % do valor das cauções da obra.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
04.06.2018

Deliberado, por maioria, com 5 (cinco) votos a favor dos Senhores Vereadores eleitos
pelo PS e PPD/PSD - CDS/PP - PPM, e 1 (uma) abstenção do Senhor Vereador eleito
pela CDU, aprovar a homologação do auto de vistoria e a libertação de 30% do
valor  das  cauções  da  obra,  conforme  decorre  da  informação  técnica  dos
serviços.-----------------------------------------------------------------------------------------
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A Senhora Vereadora Ana Patrícia Alves Pereira ausentou-se não tendo participado
na votação.-------------------------------------------------------------------------------------

 6.3. Pinturas
        -  Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: EDUCAÇÃO - ENSINO PRÉ-ESCOLAR

CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES  
PINTURAS

LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 11.08.2016, à empresa
Global Original – Construção, Unipessoal, Ldª, pelo valor de 32.976,69 €, acrescido de IVA.

O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 29.05.2017.

De acordo com o auto em anexo, estão reunidas as condições necessárias à autorização da libertação solicitada.

Assim, propõe-se: 

a) A homologação do auto de vistoria em anexo;
               

               b) A libertação de 30 % do valor das cauções da obra.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
04.06.2018

Deliberado, por maioria, com 5 (cinco) votos a favor dos Senhores Vereadores eleitos
pelo PS e PPD/PSD - CDS/PP - PPM, e 1 (uma) abstenção do Senhor Vereador eleito
pela CDU, aprovar a homologação do auto de vistoria e a libertação de 30% do
valor  das  cauções  da  obra,  conforme  decorre  da  informação  técnica  dos
serviços.----------------------------------------------------------------------------------------
A Senhora Vereadora Ana Patrícia Alves Pereira ausentou-se não tendo participado
na votação.------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 7. EDUCAÇÃO 
             . ENSINO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO

            . Regime Fruta Escolar 2017/2018
               - Medidas de Acompanhamento

Foi presente a seguinte informação: 
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Assunto: EDUCAÇÃO

                     ENSINO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO

       . REGIME FRUTA ESCOLAR 2017/2018
                        – MEDIDAS DE ACOMPANHAMENTO

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:

Considerando que o  Programa Regime de Fruta Escolar se encontra a decorrer no Município de Soure no ano
letivo 2017/2018 e que, de acordo com o regulamento em vigor, existe o compromisso da realização de medidas
de acompanhamento, propomos a realização da terceira atividade deste âmbito no ano letivo de 2017/2018,
nomeadamente um Workshop de alimentação saudável e sustentável,  a realizar no dia 16 de junho de 2018,
pelas 15:30, nos Jardins da Biblioteca Municipal de Soure, dirigido às crianças e pais, com o intuito de promover
uma cada vez maior consciencialização da importância da alimentação como parte integrante de um estilo de vida
saudável.

Este investimento está previsto nas Grandes Opções do Plano Plurianual de Investimentos e AMR para o ano de
2018, nas rúbricas 2018/15.3 (Ensino Pré-Escolar) e rúbrica 2018/31.3 (Ensino Básico).

Face ao atrás exposto, propomos:

1. Que se dê conhecimento desta atividade ao Executivo Municipal;

2. A adjudicação  à  empresa  Aromas  a  Dois  a  aquisição  da  prestação  do  serviço,  pelo  preço  de  220€
(orçamento em anexo).

À consideração superior,
A Coordenadora dos Serviços Educativos
(Sofia Valente, Dra.)
06-06-2018

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

Ponto 8. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

              . AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

        8.1. EB 1 de Figueiró do Campo
                   - Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: EDUCAÇÃO - ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES  
EB 1 DE FIGUEIRÓ DO CAMPO

LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 08.08.2016, à empresa Global Original – Construção,

Unipessoal, Ldª, pelo valor de 33.880,95 €, acrescido de IVA.

O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 29.05.2017.

De acordo com o auto em anexo, estão reunidas as condições necessárias à autorização da libertação solicitada.

Assim, propõe-se: 

a) A homologação do auto de vistoria em anexo;

b) A libertação de 30 % do valor das cauções da obra.

20



11ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 11 de junho de 2018, pelas 11,00 horas

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
04.06.2018

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar a homologação do auto  de  vistoria  e  a
libertação de 30% do valor das cauções da obra, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------------
A Senhora Vereadora Ana Patrícia Alves Pereira ausentou-se não tendo participado
na votação.-------------------------------------------------------------------------------------

         8.2. EB 1 do Sobral
                    - Homologação de Auto de Receção Provisória

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

EB 1 DO SOBRAL 
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 26.06.2017, à empresa Aresta Garrida,
Ldª pelo valor de 32.526,78 €, acrescido de IVA.

Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, 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 Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
04.06.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção provisória,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------
A Senhora Vereadora Ana Patrícia Alves Pereira ausentou-se não tendo participado
na votação.-------------------------------------------------------------------------------------

8.3. EB 1 do Sobral - Reparação da Estrutura dos Telheiros Existentes
           - Homologação de Auto de Receção Provisória

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: Educação – Ensino Básico e Secundário
                 Ampliação/Conservação/Reparação de Centros Escolares
                 EB 1 de Sobral – Reparação da Estrutura dos Telheiros Existentes
               Receção Provisória – Homologação de Auto
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A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Senhor Presidente da Câmara de 25.08.2017, à 
empresa Aresta Garrida, Ldª pelo valor de 6.768,70 €, acrescido de IVA.

Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, 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 Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)

      04.06.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção provisória,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------
A Senhora Vereadora Ana Patrícia Alves Pereira ausentou-se não tendo participado
na votação.-------------------------------------------------------------------------------------

8.4. Escola Primária de Tapéus - Execução de um Telheiro
           - Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: EDUCAÇÃO - ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES  
ESCOLA PRIMÁRIA DE TAPÉUS  – EXECUÇÃO DE UM TELHEIRO

LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 23.07.2015, à empresa Global Original
– Construção, Unipessoal, Ldª, pelo valor de 11.377,36 €, acrescido de IVA.

O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 14.03.2016.

De acordo com o auto em anexo, estão reunidas as condições necessárias à autorização da libertação solicitada.

Assim, propõe-se: 

a) A homologação do auto de vistoria em anexo;

b) A libertação de 60 % do valor das cauções da obra.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
04.06.2018

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar a homologação do auto  de  vistoria  e  a
libertação de 60% do valor das cauções da obra, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------------
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A Senhora Vereadora Ana Patrícia Alves Pereira ausentou-se não tendo participado
na votação.-------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 9. JUVENTUDE

                   - Dia Mundial da Criança

Foi presente a seguinte informação:
3,

INFORMAÇÃO / BALANÇO 

ASSUNTO: JUVENTUDE  
                 DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

Na passada sexta-feira, dia 01 de junho, assinalou-se o Dia Mundial da Criança, com a organização de um evento destinado às crianças do
1.º ciclo de escolaridade, tirando partido do excelente Espaço Entre Rios, do
Parque dos Bacelos e do Jardim da Várzea. 

O evento foi organizado pelo Município de Soure e pela Comissão de
Proteção  de Crianças e  Jovens  em Risco  (CPCJ),  em parceria  com o
Agrupamento de Escolas Martinho Árias, a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários do Concelho de Soure e o CLDS 3G, no qual
participaram mais de 500 crianças dos vários estabelecimentos de ensino do
1.º ciclo do Concelho, às quais foi oferecido um boné comemorativo desta
efeméride. 

Esta  ação  consistiu  na  realização  de  um  conjunto  de  atividades
diversificadas (organizadas por estações), que envolveram a realização de jogos tradicionais (corrida de sacos, jogos de tração, rabo da
raposa, jogo da bola ao poste),  prática desportiva (slide, travessia de barco),  ateliês (pintura de mural, expressão plástica),  ações de
sensibilização (nutrição e alimentação saudável, compostagem, jogos adaptados), insufláveis e, ainda, a distribuição de fruta no âmbito
do programa Regime de Fruta Escolar, ao qual o Município aderiu pelo quarto ano consecutivo. 

As crianças tiveram ainda a oportunidade de visitar a exposição de laços azuis, construídos pelos alunos das várias escolas do 1.º CEB no
âmbito da iniciativa “Abril – Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância”, promovida pela CPCJ de Soure. Foi na sequência do
desenvolvimento desta ação que, no final, as crianças protagonizaram a criação de um laço azul gigante, que pretende consciencializar toda
a comunidade para a importância desta temática, cujo lema é “A melhor forma de tratar o problema é impedir que aconteça”. 
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Em termos da despesa realizada, a mesma estava prevista nas Grandes Opções do Plano PPI e AMR para o ano de 2018, e foi a constante
no quadro abaixo descriminado. 

Designação Valor
Insufláveis

Bonés

Equipamento Diverso

Alimentação/Bebidas

Pipocas

Serviço de Fotografia/Vídeo

Transportes

500,00€ 

814,00€ 

371,71€ 

453,00€ 

490,00€ 

180,00€ 

400,00€ 
Total: 3.208,71€

Em suma, destacamos toda a envolvência do evento, o trabalho desenvolvido por todas as entidades parceiras (CPCJ, Agrupamento de
Escolas Martinho Árias,  Bombeiros Voluntários do Concelho de Soure,  CLDS 3G), e de todos os serviços municipais envolvidos
(Educação, Ação Social e Saúde, Biblioteca Municipal, Cultura, Ambiente, Transportes, Higiene e Limpeza). Agradecer, em particular, a
todos os professores e auxiliares, e, em especial, a todas as crianças pela participação nesta iniciativa.

O Vereador
(Gil Soares, Dr.)
06/06/2018 

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

Ponto 10. CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – DESPORTO E TEMPOS LIVRES

                . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE PAVILHÕES DESPORTIVOS DE SOURE

               . Pavilhão Desportivo da Encosta do Sol
                - Homologação do Auto de Receção Provisória

Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – DESPORTO E TEMPOS LIVRES

CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE PAVILHÕES DESPORTIVOS DE SOURE

PAVILHÃO DESPORTIVO DA ENCOSTA DO SOL

RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Senhor Presidente da Câmara de 21.10.2015, à empresa  Global
Original – Construção, Unipessoal, Ldª pelo valor de 8.850,00 €, acrescido de IVA.

Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, 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 Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
04.06.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção provisória,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------------------------
A Senhora Vereadora Ana Patrícia Alves Pereira ausentou-se não tendo participado
na votação.-------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 11. CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – DESPORTO E TEMPOS LIVRES
                . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL - Campo de Futebol da 

Vinha da Rainha
               . Reparação da Cobertura
                        - Homologação do Auto de Receção Provisória

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – DESPORTO E TEMPOS LIVRES

CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL - CAMPO DE FUTEBOL DA VINHA DA RAINHA 
REPARAÇÃO DE COBERTURA

RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Senhor Presidente da Câmara de 14.11.2016, à empresa  Global
Original – Construção, Unipessoal, Ldª pelo valor de 20.858,69 €, acrescido de IVA, atingido, devido a trabalhos a menos, o
valor final de 17.369,23 € + IVA.

Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, 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 Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
04.06.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção provisória,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------
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A Senhora Vereadora Ana Patrícia Alves Pereira ausentou-se não tendo participado
na votação.-------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 12. AÇÃO SOCIAL 
                . REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL

                . Ações de Formação e Divulgação
                        - Dinamização de Workshop: “Tráfico de Seres Humanos em Portugal”

Foi presente a seguinte informação: 

ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL
                 - REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL
                . AÇÕES DE FORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO

          - Dinamização de Workshop: “Tráfico de Seres Humanos em Portugal”
        

Relativamente ao assunto epígrafe, informamos:

No âmbito do Plano de Ação da Rede Social do Concelho de Soure, aprovado em 14 de fevereiro de 2018, em Reunião do
Plenário do Conselho Local de Ação Social de Soure (CLAS), irá realizar-se um Workshop: “Tráfico de Seres Humanos em
Portugal”, no dia 15 de junho de 2018, na Biblioteca Municipal de Soure.

O objetivo deste Workshop visa capacitar os técnicos para a promoção da Igualdade de Género e o combate ao Tráfico de
Seres Humanos. 

Este Workshop vai ser dinamizado por duas Técnicas da Akto - Direitos Humanos e Democracia, que é uma Associação sem
Fins Lucrativos e Organização Não Governamental  para o Desenvolvimento, sediada em Coimbra, que trabalha contra  o
Tráfico de Seres Humanos, numa perspetiva de sensibilização para o conhecimento, prevenção e combate a este fenómeno.

De referir que esta Associação integra a RAPVT - Rede de Apoio e Proteção às Vítimas de Tráfico e a Rede Regional do
Centro de Apoio e Proteção a Vítimas de Tráfico de Seres Humanos.

A Akto tem como missão fomentar a Educação, a Promoção e a Intervenção em Direitos Humanos e Democracia, enquanto
fatores estruturantes de uma mudança positiva na construção de um mundo justo e equitativo.

Esta Associação apresentou um orçamento no valor  de €20,00 (vinte euros) para a despesa referente ao transporte, mais 2
refeições para as formadoras.

O encargo está previsto nas Grandes Opções do Plano para o presente ano – Projeto 05 001 2018/117 4 e tem dotação
orçamental pela rúbrica 02.03 / 02.02.15.

Face ao exposto, sugere-se:

A realização do  Workshop: “Tráfico de Seres Humanos em Portugal” no âmbito do Plano de Ação da Rede Social para
2018, no dia 15 de junho de 2018, na Biblioteca Municipal.

À consideração superior,
A Coordenadora do Gabinete de Ação Social e Saúde,
(Cristina Marta, Dra.)
2018.06.06

Foi tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------------
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Ponto 13. AÇÃO SOCIAL 
                . REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL

                . Iniciativas Diversas
                        - Projeto “EPIS – Empresários pela Inclusão Social”
                           . Apresentação de Resultados – 2.º Período – 2017/2018

    Foi presente a seguinte informação: 

ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL

                 - REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL
                  . INICIATIVAS DIVERSAS
                                   - PROJETO «EPIS – EMPRESÁRIOS PELA INCLUSÃO SOCIAL»
                                          . APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS – 2.º PERÍODO - 2017/2018

 Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:

O Município de Soure tem vindo a implementar, desde o ano letivo de 2016/2017, um Projeto que visa a inclusão social de
jovens inseridos na população escolar dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, dinamizado pela Associação EPIS – Empresários
Pela Inclusão Social.

Os Objetivos deste Projeto consistem em combater o insucesso e o abandono escolar, através da prevenção e da remediação
de fatores de risco, capacitar os jovens para a realização do seu potencial ao longo da vida, através da educação, da formação
e da inserção profissional.

A metodologia EPIS de capacitação para o sucesso escolar assenta em três aspetos fundamentais:

- Um sistema de sinalização de alunos com fatores de risco de insucesso e abandono escolares, organizado em quatro eixos
de análise: Aluno, Família, Escola e Território;

- Um portefólio de métodos de capacitação específicos para cada um dos eixos, cujos pesos variam, dependendo se a
intervenção é focada no 3.º, 2.º ou 1.º Ciclo. Este portefólio possibilita a construção de planos individuais de intervenção/
acompanhamento em proximidade e continuidade;

- Um sistema de monitorização de resultados quantitativos, todos os períodos no final de cada ano letivo.

Com este espírito, a EPIS Projetou uma  Rede Nacional de mediadores de capacitação para o sucesso escolar, já em
implementação  em  diversos  municípios  do  País,  com  o  objetivo  de  constituir  equipas  concelhias  de  técnicos
especializados na intervenção ao nível do combate ao insucesso e abandono escolares , junto de alunos dos 2º e 3º
Ciclos do ensino básico.

No passado dia 16 de maio de 2018 decorreu uma reunião de trabalho entre o Agrupamento de Escolas Martinho Árias de
Soure, o Município de Soure e a EPIS, onde foram apresentados os resultados referentes ao 2.º período do presente ano letivo
(2017/2018):

Total de Alunos em Carteira de Proximidade

2.º Ciclo 3.º Ciclo

9 Alunos

(acompanhados há mais de

4 Alunos

(novos alunos)

20 Alunos

(acompanhados há

21 Alunos

(novos alunos)
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um ano) mais de um ano)

Total = 13 Total = 41

TOTAL GERAL = 54

Dos resultados apresentados no documento – em ANEXO – destacamos os seguintes indicadores:

-  Dos  20 alunos  acompanhados há  mais  de  um ano  no 3.º  CEB,  no 2.º  período  do  ano  transato,  20% desses  alunos
encontravam-se em zona de Aprovação (alunos que tem no máximo até 2 negativas). No ano corrente verificou-se a subida da
zona de aprovação em 45% (desses 20 alunos);

- No 3.º CEB dos alunos acompanhados há mais de um ano, comparando os dois anos letivos temos um aumento de 13,6% de
notas positivas, quer no 2.º Ciclo do Ensino Básico quer no 3.º CEB;

- No 2.º CEB dos 9 alunos acompanhados há mais de um ano, 66,7% no período homólogo do ano letivo passado transitavam,
caso o ano letivo terminasse, este ano, 88,9% desses alunos estão em Zona de Aprovação, se o ano letivo terminasse no 2.º
período;

- De todos os Concelhos com Protocolos com a EPIS, Soure foi o Concelho, a nível nacional, que teve o maior DELTA no 2.º
período do corrente ano no 3.º CEB;

- De todos os Concelhos com Protocolos com EPIS, Soure foi o quarto melhor Concelho, a nível nacional, que teve o maior
DELTA no 2.º período do corrente ano no 2.º CEB;

- Aumentou a percentagem de notas positivas.

Face ao atrás exposto, sugere-se que a Câmara Municipal:

Tome conhecimento dos Resultados referentes ao 2.º período (2.º e 3.º Ciclo de Ensino Básico) no âmbito do Projeto EPIS –
Empresários pela Inclusão Social.

À Consideração Superior,
A Coordenadora do Gabinete de Ação Social e Saúde,
(Cristina Marta, Dra.)
2018.06.06

O Senhor  Vereador  Dr.  Gil  Soares  referiu  que:  “realçar  e  até  para  conforto  do
Executivo, porque é um programa que nós implementámos há dois anos, vamos para
o segundo ano letivo consecutivo e, de facto, nada melhor do que os resultados, e
fizemos questão de juntar  todos os  resultados,  para verificar  o mérito das nossas
medidas. Constata-se perfeitamente que há uma evolução em termos de melhoria de
notas,  em termos  de alunos,  em zonas  de aprovação ou até  com duas  negativas,
quando comparamos com o ano letivo anterior com o atual, os alunos que já vinham
a ser acompanhados do ano letivo anterior. Constata-se perfeitamente um aumento
geral  da  percentagem  de  notas  positivas,  no  ano  letivo  anterior  tínhamos,  neste
projeto, 9 alunos do 2.º ciclo, 20 alunos do 3.º ciclo, este ano foram incorporados
mais 4 do 2.º ciclo e 21 do 3.º ciclo, portanto temos 54 alunos a ser acompanhados.
Foi  salientado também pela  equipa  do EPIS este  trabalho que tem sido feito no
Concelho  de  Soure  e  aqui  o  grande  mérito  também  é  dos  mediadores,  dos
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professores do Agrupamento de Escolas que estão envolvidos neste projeto. Acho
que é um projeto que devemos continuar a apoiar, a financiar já que a adjudicação
deste  serviço  é  suportada  pelo  Município,  mas  é  um  daqueles  projetos  que  os
resultados  falam  por  si  e  é  um  instrumento  muito  importante  no  combate  ao
insucesso escolar.”-----------------------------------------------------------------------------------

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

Ponto 14. AÇÃO SOCIAL 
                . CPCJ – COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO

                . Aquisição de Viatura
                         - Adjudicação

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: AÇÃO SOCIAL
           CPCJ – COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO

            - AQUISIÇÃO DE VIATURA

*   ADJUDICAÇÃO

      
Por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes, de 23.05.2018, foi decidido recorrer à
figura do ajuste direto, como procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.

A entidade convidada apresentou a seguinte proposta:

EMPRESA VALOR

Sodicentro – Comercio de Veiculos, Lda. 13.821,14 €

Conforme relatório de análise em anexo, uma vez que a empresa respondeu ao solicitado, que o preço proposto
está  de acordo com o preço base definido, sugere-se a adjudicação à entidade “Sodicentro  –  Comercio de
Veiculos, Lda.”.

O contrato do presente serviço será reduzido a escrito nos termos dos artigos 94º e seguintes do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo e do artigo 125.º do
Código dos Contratos Públicos, sugere-se a dispensa de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao
interessado.

Nos termos do artigo 290.º-A do CCP a Câmara Municipal deve designar um gestor do contrato com a função de
acompanhar permanentemente a execução deste. Desta forma, sugere-se que seja designada o técnico Vítor
Miranda.

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A aprovação da minuta do contrato;

2. A dispensa de audiência prévia a favor do interessado;
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3.  A adjudicação  do  presente  fornecimento  à  entidade  em nome  individual  “Sodicentro  –  Comercio  de
Veículos, Lda.”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 13.821,14 euros, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor;

5. A designação para gestor do contrato o técnico Vítor Miranda.

À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)

      05.06.2018

Despacho:
      Adjudique-se.
      O Presidente da Câmara Municipal
      (Mário Jorge Nunes)
       6/6/2018

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

Ponto 15. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
               . CICLO DA ÁGUA – FECHO DE SISTEMAS

              - Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas de Casa Velha, Casal
Novo e Gabriéis

               - Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas da Freguesia da Vinha
da Rainha, Zonas  Norte e Central

            - Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas de Alfarelos / Granja
do Ulmeiro

                   . Aquisição de Serviços Especializados de Fiscalização e Controlo da Obra
                       - Adjudicação

    Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE
                    CICLO DA ÁGUA – FECHO DE SISTEMAS

   - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE CASA VELHA, CASAL NOVO E GABRIÉIS

   - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA FREGUESIA DA VINHA DA RAINHA, ZONAS NORTE E

CENTRAL

   - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE ALFARELOS/GRANJA DO ULMEIRO

                       * AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLO DA OBRA

                         - ADJUDICAÇÃO

      
Por deliberação da Reunião de Câmara, de 24.04.2018, foi decidido recorrer à figura da consulta prévia, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

O Relatório Final propõe a seguinte ordenação:
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EMPRESA VALOR

Proman, Centro de Estudos e Projetos, SA 31.500,00 €

Consulplano-Viatunel - Estudos e Projetos, Planeamento e Fiscalização de 

Empreendimentos, SA
31.700,00 €

Agri-Pro Ambiente Consultores, SA 31.850,00 €

Durante a  fase  de audiência  prévia,  efetuada nos  termos do artigo  123.º  do Código dos  Contratos  Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, nenhum dos concorrentes notificados se pronunciou
sobre o Relatório Preliminar.

O Júri propõe, no Relatório Final, a adjudicação à empresa Proman – Centro de Estudos e Projectos, SA.

O contrato deverá ser reduzido a escrito nos termos do n.º 1 do artigo 94º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

Nos termos do artigo 290.º-A do CCP a Câmara Municipal deve designar um gestor do contrato com a função de
acompanhar permanentemente a execução deste. Desta forma, sugere-se que seja designado o Chefe de Divisão,
Eng. Mário Monteiro.

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A homologação do Relatório Final;

2. A aprovação da minuta do contrato;

3. A adjudicação do presente serviço à empresa “Proman – Centro de Estudos e Projectos, SA”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 31.500,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal.

5. A designação para gestor do contrato o Chefe de Divisão, Eng. Mário Monteiro.

À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
 07.06.2018

       Despacho:
      Adjudique-se.
      Soure 7/6/2018
     Conhecimento à Reunião de Câmara

O Presidente da Câmara Municipal

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

Ponto 16. SANEAMENTO E SALUBRIDADE

                     . “Recicla Soure
                   . Aquisição de Sinalética

                - Escolha do Procedimento Prévio
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Foram presentes as seguintes informações: 

Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – RESÍDUOS
                     “RECICLA SOURE”

     AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA

                       -  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 adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 14.348,06 euros, inferior ao
limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia, cf. alínea c)
do n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de
Agosto.

A competência para a escolha do procedimento a adotar, 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 2018 pela rubrica 03.02.07.01.10.01 e
trata-se de ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com as classificações 08.002 2016/265-4.

2. PROCESSO

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES

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

S.N.S.V. – Sociedade Nacional de Sinalização Vertical, Lda.;

Liz-Online – Projectos de Internet, SA;

3LM – Publicidade & Imagem, 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:

 - Mário Monteiro, Eng. (Presidente do Júri);

 - Mauro Alegre, Eng.;

- Vítor Miranda, Eng.;

- Ivo Costa, Dr. (Suplente);

- Fernando Cavacas, Dr. (Suplente).

À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
07.06.2018

32



11ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 11 de junho de 2018, pelas 11,00 horas

e

Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE 
                     HIGIENE PÚBLICA
                   “RECICLA SOURE”
                    AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA

Nos critérios específicos de elegibilidade das operações a executar no contexto do Aviso POSEUR 11 – 2015-18, o Município de
Soure apresentou candidatura no enquadramento das operações de estratégia e objetivos definidos no Plano Estratégico para os 
Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU) 2020.

No âmbito da operação POSEUIR-03-1911-FC-000066 – Recicla Soure, existe uma rubrica onde está contemplado aquisição de 
sinalética. Atendendo à necessidade de Identificação dos Centros Ecológicos instalados no Concelho de Soure, sugere-se que se 
proceda à aquisição da sinalética necessária à sua correta identificação, de acordo com o caderno de encargos  em anexo, 
estimando-se o seu valor em 14.348,06 € e que consultem as seguintes empresas:

- S.N.S.V. - Sociedade Nacional de Sinalização Vertical, Lda

- LIZ-ON-Line-Projectos de Internet, S.A.

- 3LM – Publicidade & Imagem, Lda

À Consideração Superior
(Cristina Madeira, Eng.ª)
2018.05.30

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de consulta prévia,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços. ----------------------------------

Ponto 17. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO
                  - CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

        17.1. Edifício “Casa do Moinho”
                        - Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO

CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

EDIFÍCIO “CASA DO MOINHO”
LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 29.03.2017, à empresa

Global Original – Construção, Unipessoal, Ldª, pelo valor de 3.150,40 €, acrescido de IVA.

O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 29.05.2017.

De acordo com o auto em anexo, estão reunidas as condições necessárias à autorização da libertação solicitada.

Assim, propõe-se: 
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a) A homologação do auto de vistoria em anexo;

b) A libertação de 30 % do valor das cauções da obra.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
04.06.2018

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar a homologação do auto  de  vistoria  e  a
libertação de 30% do valor das cauções da obra, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------------
A Senhora Vereadora Ana Patrícia Alves Pereira ausentou-se não tendo participado 
na votação.-------------------------------------------------------------------------------------

17.2. CLDS - Cont. Local Desenvolvimento Social
            - Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO

                 CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

                 CLDS – CONT. LOCAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL

                  LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 29.02.2016, à empresa Global Original – Construção,
Unipessoal, Ldª, pelo valor de 6.867,62 €, acrescido de IVA.

O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 29.05.2017.

De acordo com o auto em anexo, estão reunidas as condições necessárias à autorização da libertação solicitada.

Assim, propõe-se: 

a) A homologação do auto de vistoria em anexo;

b) A libertação de 30 % do valor das cauções da obra.

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

  04.06.2018

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar a homologação do auto  de  vistoria  e  a
libertação de 30% do valor das cauções da obra, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------------
A Senhora Vereadora Ana Patrícia Alves Pereira ausentou-se não tendo participado
na votação.-------------------------------------------------------------------------------------
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17.3. EB 1 de Serroventoso
               - Homologação do Auto de Receção Provisória

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO

CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

EB 1 DE SERROVENTOSO

RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Senhor Presidente da Câmara de 11.09.2017, à empresa  Aresta
Garrida, Ldª pelo valor de 18.940,00 €, acrescido de IVA.

Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, 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 Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
04.06.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção provisória,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------
A Senhora Vereadora Ana Patrícia Alves Pereira ausentou-se não tendo participado
na votação.-------------------------------------------------------------------------------------

17.4. Antiga Escola Secundária – Sede dos “Cascos e Rolhas”
               - Homologação do Auto de Receção Provisória

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO

CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

ANTIGA ESCOLA SECUNDÁRIA – SEDE DOS “CASCOS E ROLHAS”
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Senhor Presidente da Câmara de 27.04.2017, à empresa  Global
Original – Construção, Unipessoal, Ldª pelo valor de 5.489,18 €, acrescido de IVA.

Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, 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 Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
04.06.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção provisória,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------
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A Senhora Vereadora Ana Patrícia Alves Pereira ausentou-se não tendo participado
na votação.-------------------------------------------------------------------------------------

17.5. Quinta da Coutada - Antiga Escola do INTEP – Futura Incubadora de 
Negócios e Empresas de Soure - INES

                       - Homologação do Auto de Receção Provisória

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO

CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

QUINTA DA COUTADA – ANTIGA ESCOLA DO INTEP – FUTURA INCUBADORA DE NEGÓCIOS E EMPRESAS DE SOURE - INES
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Senhor Presidente da Câmara de 18.05.2017, à empresa  Global
Original – Construção, Unipessoal, Ldª pelo valor de 56.036,77 €, acrescido de IVA.

Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, 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 Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)

      04.06.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção provisória,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------------------------------
A Senhora Vereadora Ana Patrícia Alves Pereira ausentou-se não tendo participado
na votação.-------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 18. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO
               . CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO LARGOS E PRAÇAS

              . Reabilitação do Largo no Parque do Pedrogão
                       - Escolha do Procedimento Prévio

Foram presentes as seguintes informações: 

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO

CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO LARGOS E PRAÇAS

REABILITAÇÃO DO LARGO NO PARQUE DO PEDRÓGÃO DO PRANTO

ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

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

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

36



11ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 11 de junho de 2018, pelas 11,00 horas

Sugere-se a adoção da modalidade de  consulta prévia, uma vez que o  preço base é de  10.569,00 euros, inferior ao limite máximo de
150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf.  alínea c)  do artigo 19º,  Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto –.

A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente informação, insere-
se dentro do âmbito da competência 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 nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho –.

O encargo previsto para a presente empreitada tem dotação no orçamento para o presente ano de 2018 pela rubrica 03.01.07.01.04.13 e
trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 07.003 2018/167

2. PROCESSO

Aprovar o Projeto, 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 D.L.111-B/2017, às seguintes entidades:

● Construtora Guardado & Oliveira, Ldª;

● Gadanha 2 - Construções, Ld.ª;

● Global Original – Construção, Unipessoal, Ld.ª;

● Sociedade de Construções Elimur, Ld.ª.

4. DISPENSA DE CONSTITUIÇÃO DE JÚRI 

Propõe-se a dispensa da constituição de júri  para o presente procedimento, ao abrigo do n.º 3 do artigo 67º do Código dos Contratos
Públicos, pois tratando-se de um procedimento de consulta prévia, pode o órgão competente para a decisão de contratar, decidir que o
mesmo seja conduzido pelos serviços da entidade adjudicante, não havendo lugar a constituição de júri.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
07.06.2018

e

ASSUNTO:  URBANIZAÇÃO E URBANISMO

                 CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO LARGOS E PRAÇAS

                      REABILITAÇÃO DO LARGO NO PARQUE DO PEDRÓGÃO DO PRANTO

Existe junto à capela do Pedrogão do Pranto um pequeno parque, em mau estado de conservação e a necessitar de uma intervenção 
para a sua reabilitação.

Os trabalhos a realizar envolvem as seguintes etapas:

1 – Demolição e arranque do passeio central e da vedação em placas de betão, seguido da escavação de terras e aplicação de tout-
venant;

2 – Pavimentação com aplicação de lancil separador para delimitação de uma área em pavimento de borracha e outra área em 
blocos  de encaixe de cimentos;
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3 – Arranjos exteriores com reparação reboco e pintura de muros e aplicação de portão e painéis de vedação de rede metálica.

Estima-se o valor desta intervenção em aproximadamente 10.569,00 euros + IVA.

À consideração superior,
(Evaristo Duarte, Téc. Sup.)
2017.05.04

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de consulta prévia, 
conforme decorre das informações técnicas dos serviços. ---------------------------------

Ponto 19. DESENVOLVIMENTO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
               . ESTUDOS, PROJETOS, LEVANTAMENTOS E PLANOS DE PORMENOR

                - Projeto de Desnivelamento da Passagem de Nível ao PK219,597 do Ramal
de Alfarelos

                   . Estudo Geológico e Geotécnico
                      - Adjudicação

    Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: DESENVOLVIMENTO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
                     ESTUDOS, PROJETOS, LEVANTAMENTOS E PLANOS DE PORMENOR

 PROJETO DE DESNIVELAMENTO DA PASSAGEM DE NÍVEL AO PK219,597 DO RAMAL DE ALFARELOS

O ESTUDO GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO

-  ADJUDICAÇÃO

Por deliberação da Câmara Municipal, na sua Reunião de 26.03.2018, foi decidido recorrer à figura do ajuste
direto, como procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

O Relatório Final mantém a seguinte proposta de ordenação das propostas:

EMPRESA VALOR (€)

Betoteste – Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda. 10.838,00

Açorgeo – Sociedade de Estudos Geotécnicos, Lda. 11.767,00

Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A. 14.567,10

Durante a  fase  de audiência  prévia,  efetuada nos  termos do artigo  122.º  do Código dos  Contratos  Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01 e alterado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31/08, nenhum
dos concorrentes notificados se pronunciou sobre o Relatório Preliminar.

De acordo com o n.º 1 do artigo 94º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de
29 de Janeiro, o contrato do presente fornecimento será reduzido a escrito.

Nos termos do artigo 290.º-A do CCP a Câmara Municipal deve designar um gestor do contrato com a função de
acompanhar permanentemente a execução deste. Desta forma, sugere-se que seja designado o Chefe de Divisão,
Eng. Mário Monteiro.
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CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A aprovação da minuta do contrato;

2. A homologação do relatório final elaborado pelo Júri;

3. A adjudicação do serviço à empresa “Betoteste – Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.”;

4. Autorização para a realização da despesa de 10.838,00€, acrescida de IVA à taxa legal em vigor;

5. A designação para gestor do contrato o Chefe de Divisão, Eng. Mário Monteiro.

À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
07.06.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato, a homologação do
relatório final elaborado pelo Júri, a adjudicação do serviço à empresa “Betoteste -
Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda”, a autorização para a realização da despesa
de 10.838,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal e a designação para gestor do
contrato o Chefe de Divisão, Eng. Mário Monteiro,  conforme decorre da informação
técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------------

Ponto 20. DESENVOLVIMENTO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
                . APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA

                - Reabilitação do Edifício “Antiga GNR Soure” para Instalação do Centro
de Inovação Social 

                  - Aquisição de Serviços de Arquitetura e Especialidades
                        . Adjudicação

    Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
                 APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA

    - REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO “ANTIGA GNR SOURE” PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO SOCIAL

    - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES

     * ADJUDICAÇÃO
    

Por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, de 23.05.2018, foi  decidido recorrer à figura do ajuste
direto, como procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

A entidade consultada apresentou a seguinte proposta:

EMPRESA VALOR

Engysp, Lda. 19.600,00 €
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Conforme relatório de análise em anexo, uma vez que a empresa respondeu ao solicitado, que o preço proposto
está de acordo com o preço base definido, sugere-se a adjudicação à entidade “Engysp, Lda.”.

O contrato do presente serviço será reduzido a escrito nos termos dos artigos 94º e seguintes do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo e do artigo 125.º do
Código dos Contratos Públicos, sugere-se a dispensa de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao
interessado.
Nos termos do artigo 290.º-A do CCP a Câmara Municipal deve designar um gestor do contrato com a função de
acompanhar  permanentemente  a  execução  deste.  Desta  forma,  sugere-se  que  seja  designado  o  Arq.  Rui
Fernandes.

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A dispensa da audiência prévia;

2. A aprovação da minuta do contrato;

3. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “Engysp, Lda., Lda.”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 19.600,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal;

5. A designação para gestor do contrato o Arq. Rui Fernandes.

À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
07.06.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a audiência prévia, a minuta do contrato, a
adjudicação do presente fornecimento à empresa “Engysp, Lda”, a autorização para
a realização da despesa  de 19.600,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal e a
designação para gestor do contrato o Arq. Rui Fernandes,  conforme decorre da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador Eng. Guilherme Castanheira ausentou-se não tendo participado
na votação.-------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 21. ÁGUA E TERMALISMO – ÁGUA
             . AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO

             . Proposta de Aquisição de Retroescavadora com Retoma
           21.1. Não Adjudicação

    Foi presente a seguinte informação: 
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Assunto: ÁGUA E TERMALISMO - ÁGUA

             AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO

              - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADORA COM RETOMA

* NÃO ADJUDICAÇÃO

Por despacho, de 16.05.2018, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes, foi decidido recorrer à
figura da consulta prévia, como procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.

Como resposta ao convite efetuado, não foram apresentadas propostas.

Desta forma, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 79.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, não há lugar à adjudicação, extinguindo-se este procedimento.

Assim, determina o n.º 1 do artigo 80º do CCP que a decisão de contratar este fornecimento seja revogada, sendo
que deverá proceder-se à abertura de novo procedimento, caso se mantenha aquela intenção.

À consideração superior,
O Técnico-Superior,
 (Ivo Costa, Dr.)
28.05.2018

 Despacho: 
      Revogo o procedimento nos termos propostos
      Soure 29/5/2018
      O Presidente da Câmara Municipal

 (Mário Jorge Nunes)

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Presidente Mário
Jorge Nunes.-----------------------------------------------------------------------------------

 21.2. Escolha do Procedimento Prévio

 Foram presentes as seguintes informações: 

Assunto: ÁGUA E TERMALISMO - ÁGUA

           AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO

            - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADORA COM RETOMA

*   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 adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 45.000,00 euros, inferior ao
limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia, cf. alínea c)
do n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de
Agosto.

A competência para a escolha do procedimento a adotar, 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.
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O presente encargo tem dotação no Orçamento de 2018 na rubrica 03.02.07.01.10.02 e trata-se de ação inscrita
nas Grandes Opções do Plano com a classificação 09.001 2018/212.

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:

  - Automecânica Alvorgense, Lda;

  - Soc. Constr. A. Pedrosa & Filhos, Lda;

  - M. P. Máquinas, Unipessoal, Lda.

  - Lamáquina, 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:

 - Mário Monteiro, Eng. (Presidente do Júri);

 - Mauro Alegre, Eng.;

 - Vítor Miranda, Eng.;

 - Ivo Costa, Dr. (Suplente);

 - Fernando Cavacas, Dr. (Suplente).

À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
  28.05.2018

Despacho: 
Determino a abertura do procedimento nos termos propostos.
Soure 29/5/2018
O Presidente da Câmara Municipal
(Mário Jorge Nunes)

e

Assunto ÁGUA E TERMALISMO
   . AGUA
   .  Aquisição de Equipamento

                         Proposta de aquisição de Retroescavadora com Retoma

No  seguimento  da  não  adjudicação  do  anterior  procedimento  concursal  para  a  aquisição  de  uma
Retroescavadora com Retoma, devido a não ter havido a apresentação de qualquer proposta, e tendo em
consideração  as  dificuldades  demonstradas  na  apresentação  da  proposta  por  um  dos  convidados
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(comunicação  enviada  para  o  correio  eletrónico  propostas@cm-soure.pt em  28/05/2018  pelas  11:51h),  assumindo  que
possam ter ocorrido dificuldades semelhantes nos restantes convidados, sugere-se a abertura de novo
procedimento  concursal  para  a  aquisição  de  uma  “retroescavadora”  englobando  como  retoma  o
equipamento atualmente afeto aos serviços supracitados, tendo como base técnica o caderno de encargos
em anexo, estimando-se o valor base total de aquisição em 45.000,00€ e a retoma em 15.000,00€, ambos
acrescidos de IVA recorrendo à consulta às seguintes entidades:

“ENTIDADES SUGERIDAS PARA CONSULTA”

 AUTO MECANICA ALVORGENSE, LDA

o E-mail:  automec.geral@gmail.com

o NIPC:  504 555 227

 M. P. MÁQUINAS, UNIPESSOAL, LDA.

o E-mail:  miguelpmaquinas@gmail.com

o NIPC:  508 512 638

 LAMÁQUINA, LDA

o E-mail:  lamaquina@lamaquina.pt

o NIPC:  502 707 68

 SOC. CONSTR.  A.PEDROSA & FILHOS, LDA

o E-mail:   geral@maquinaspedrosa.com

o NIPC:  501 731 580

O Técnico Superior
(Vítor Miranda, Eng.º Eletrotécnico)
28/05/2018

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

Ponto 22. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
              . CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS

               . EN 342 em Queitide - 2.ª Fase
                    - Escolha do Procedimento Prévio

Foram presentes as seguintes informações: 

Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

                  CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS

 EN 342 EM QUEITIDE – 2ª FASE

 ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

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

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 77.551,73 euros, inferior ao limite
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º,
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto –.

A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente
informação, insere-se dentro do âmbito da competência 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 nº1 do artigo 18º do Decreto-
Lei 197/99, de 08 de Junho –.
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O encargo  previsto  para  a  presente  empreitada  tem dotação  no  orçamento  para  o  presente  ano  de  2018  pela  rubrica
03.03.07.03.03.01 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 11.001 2018/253 2

2. PROCESSO

Aprovar o Projeto, 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 D.L.111-B/2017, às seguintes entidades:

● Contec – Construção e Engenharia, S.A.;

● Lusosicó – Construções, Ldª

● A. M. Cacho & Brás, Ld.ª.

● Segmentoprovavel – Serviços e Manutenção, Ld.ª;

● Civibérica, Obras Civis, S.A.

4. DISPENSA DE CONSTITUIÇÃO DE JÚRI 

Propõe-se a dispensa da constituição de júri para o presente procedimento, ao abrigo do n.º 3 do artigo 67º do Código dos
Contratos Públicos, pois tratando-se de um procedimento de consulta prévia, pode o órgão competente para a decisão de
contratar, decidir que o mesmo seja conduzido pelos serviços da entidade adjudicante, não havendo lugar a constituição de
júri.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
07.06.2018

e

Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

                 CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DA REDE EXISTENTE

                  EM ZONAS URBANAS

 EN 342 EM QUEITIDE – 2ª FASE

A EN 342 que liga Soure ao limite do concelho com Pomba, encontra-se a necessitar de reparação na localidade de Queitide.

Num segundo momento sugerimos uma intervenção no troço entre o entroncamento com a rua dos Caçadores e o café Santinho.

De forma a otimizar os trabalhos de conservação/reparação propomos ainda nesse troço a execução de infraestruturas de rede de
esgotos domésticos; a substituição da conduta existente de abastecimento público de água por nova tubagem em PEAD MRS 100
classe PN100, de diâmetro 125mm e soldadura topo a topo; a drenagem longitudinal ao longo de um dos lados da plataforma, com
tubagem em PVC nervurado, perfurado de diâmetro 160 mm, envolto com geotexil e material de enchimento drenante. Em
complemento destes procedimentos será ainda executada uma valeta em betão, numa das laterais da plataforma; saneamento
pontual das argilas ao longo da via com aplicação de sub-base com 0,25m de espessura; em agregado britado de granulometria
extensa, seguida de camada da regularização betuminosa densa com 0.07m.

Por último, neste troço será aplicado em toda a largura da plataforma, uma camada de desgaste betuminosa com seixo britado e 
uma espessura de 0.06m.
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Estima-se o valor destes trabalhos em aproximadamente 77.551,73 Euros + IVA.

À consideração superior
(Mauro Alegre, Téc. Sup.)
2018.01.10

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de consulta prévia, 
conforme decorre das informações técnicas dos serviços. ---------------------------------

Ponto 23. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES

               . Infraestruturas de Portugal, S. A.
                   -  Acordo para Supressão de Passagem de Nível (PN)

                         .  Ratificação da Aprovação de Minuta-

    Foi presente a seguinte informação: 

Assunto:    ► Acordo para supressão de passagem de nível (PN)
                      ► Acordo de colaboração (alteração/ajustamento ao acordo anterior)    

Em  19/03/2018, foi deliberado por unanimidade, aprovar a minuta de acordo para supressão da passagem de nível  (PN), a
subscrever pelas Infraestruturas de Portugal (IP), e pelo Município de Soure.

Da  análise  do acordo de colaboração  agora  apresentado,  verificámos a existência  de pequenas alterações/ajustamentos
relativamente ao  anteriormente aprovado, sendo que o objeto de ambos se mantém inalterado.

Considerando que o acordo para supressão da passagem de nível foi aprovado pela Câmara Municipal na reunião antes
referida, deverá este novo acordo ter o mesmo tratamento, isto é, carece de aprovação pela câmara municipal.

Salvo melhor e mais fundamentada opinião, é o quanto se nos oferece dizer relativamente ao assunto colocado à nossa
consideração.

À superior consideração,
Paços do Município de Soure, 04 de junho de 2018
A Técnica Superior,

      (Susana Ramos, Dra.)

O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “na informação da Dra. Susana
Ramos, há pequenos ajustamentos, que vêm melhorar aquilo que nós tínhamos já aprovado,
não havendo alterações significativas. O novo Protocolo define claramente os prazos para
lançamento do concurso e, não havendo alterações, poderemos proceder à sua aprovação,
uma vez que ele beneficia em muito o Município.”-------------------------------------------------------
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a Ratificação da Aprovação de Minuta,
conforme decorre da informação técnica ou jurídica.--------------------------------------

Ponto 24. ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 
               . APOIO A ATIVIDADE ECONÓMICA

               . Criação de “Incubdora de Empresa” - Centro Negócios de Soure - INES
                         - Homologação do Auto de Receção Provisória

    Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

                 APOIO A ATIVIDADE ECONÓMICA

                 CRIAÇÃO DE “INCUBADORA DE EMPRESA” – CENTRO NEGÓCIOS DE SOURE - INES
                 RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Senhor Presidente da Câmara de 15.09.2017, à empresa  Aresta
Garrida, Ldª pelo valor de 18.790,00 €, acrescido de IVA.

Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, 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 Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
04.06.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção provisória,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------

Ponto 25. DEFESA DO MEIO AMBIENTE

                . JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO – CONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO, 
REQUALIFICAÇÃO

               . Antiga Casa da Criança e Parque Infantil de Samuel
                        - Homologação do Auto de Receção Provisória

   Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: DEFESA DO MEIO AMBIENTE

JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO – CONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO

ANTIGA CASA DA CRIANÇA E PARQUE INFANTIL DE SAMUEL

RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Senhor Presidente da Câmara de 29.08.2017, à empresa  Aresta
Garrida, Ldª pelo valor de 16.330,00 €, acrescido de IVA.
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Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, 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 Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
04.06.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção provisória,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------
A Senhora Vereadora Ana Patrícia Alves Pereira ausentou-se não tendo participado
na votação.-------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 26. DEFESA DO MEIO AMBIENTE
                . OUTRAS - OUTRAS AÇÕES

                . Limpeza de um Edifício na Rua Dr. Evaristo Carvalho (Pai) – Vila de 
Soure

                         - Homologação do Auto de Receção Provisória

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: DEFESA DO MEIO AMBIENTE

OUTRAS – OUTRAS AÇÕES

LIMPEZA DE UM EDIFÍCIO NA RUA DR. EVARISTO CARVALHO (PAI) – VILA DE SOURE

RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada  acima referida foi  adjudicada por  despacho do Senhor  Presidente  da Câmara de 05.09.2017,  à
empresa Aresta Garrida, Ldª pelo valor de 13.490,00 €, acrescido de IVA.

Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, 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 Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
04.06.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção provisória,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------
A Senhora Vereadora Ana Patrícia Alves Pereira ausentou-se não tendo participado
na votação.-------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto 27. SERVIÇOS MUNICIPAIS 
               . Fornecimento de Energia Elétrica
               . Instalações Municipais
                . Acordo-Quadro da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra
                    -  Adjudicação

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: SERVIÇOS MUNICIPAIS
 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

O INSTALAÇÕES MUNICIPAIS

 ACORDO-QUADRO DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA

 ADJUDICAÇÃO

Por deliberação da Reunião de Câmara, de 26.03.2018, foi decidido recorrer à figura do acordo-quadro, como
procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.

O Relatório Final mantém a seguinte ordenação das propostas:

 Lote 1.1: Baixa Tensão Normal (BTN)

EMPRESA VALOR

EDP Comercial, Comercialização de Energia, SA 708.269,00 €

 Lote 1.2: Baixa Tensão Normal – Iluminação Pública (BTN-IP)

As propostas apresentadas foram excluídas pelo júri, uma vez que ambas apresentavam preço contratual superior
ao preço base – cf. alínea d) do n.º 2 do artigo 70º.

 Lote 2: Baixa Tensão Especial (BTE)

EMPRESA VALOR

Endesa energia, SA 367.250,46 €

EDP Comercial, Comercialização de Energia, SA 380.804,00 €

 Lote 3: Média Tensão (MT)

EMPRESA VALOR

Endesa energia, SA 79.938,20 €

EDP Comercial, Comercialização de Energia, SA 81.292,00 €
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Durante a  fase  de audiência  prévia,  efetuada nos  termos do artigo  123.º  do Código dos  Contratos  Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, nenhum dos concorrentes notificados se pronunciou sobre o
Relatório Preliminar.

De acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 95º do Código dos Contratos Públicos, é dispensada a redução do
contrato a escrito, do presente fornecimento.

Nos termos do artigo 290.º-A do CCP a Câmara Municipal deve designar um gestor do contrato com a função de
acompanhar permanentemente a execução deste. Desta forma, sugere-se que seja designado o técnico Vítor
Miranda.

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A homologação do relatório final;

2. A adjudicação do presente fornecimento às empresas:

* Lote 1.1 - Baixa Tensão Normal (BTN):   EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A.
* Lote 2 – Baixa Tensão Especial (BTE):   Endesa Energia, SA;
* Lote 3 – Média Tensão (MT):   Endesa Energia, SA.

3. Autorização para a realização da despesa no valor de 1.155.457,66 € euros, acrescido de IVA à taxa legal
em vigor, de acordo com o seguinte:

* Lote 1.1 - Baixa Tensão Normal (BTN):   708.269,00 €;
* Lote 2 – Baixa Tensão Especial (BTE):   367.250,46 €;
* Lote 3 – Média Tensão (MT):   79.938,20 €.

4. Relativamente ao lote 1.2 Baixa Tensão Normal – Iluminação Pública (BTN-IP) sugere-se a não adjudicação
com base nos fundamentos anteriormente mencionados e conforme a alínea a) do n.º 1 do artigo 79.º do
Código dos Contratos Públicos (CCP). Assim, determina o n.º 1 do artigo 80º do CCP que a decisão de
contratar do lote deste fornecimento seja revogada, sendo que deverá proceder-se à abertura de novo
procedimento, caso se mantenha aquela intenção.

5. A designação para gestor do contrato o técnico Vítor Miranda.

À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
07.06.2018

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

Ponto 28. SERVIÇOS MUNICIPAIS 
               . Fornecimento de Energia Elétrica
               . Iluminação Pública
                . Acordo-Quadro da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra
                   -  Procedimento Prévio

Foram presentes as seguintes informações: 
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Assunto: SERVIÇOS MUNICIPAIS
- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

O ILUMINAÇÃO PÚBLICA

 ACORDO-QUADRO DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA

 PROCEDIMENTO PRÉVIO


Com vista ao fornecimento em epígrafe, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de um procedimento ao abrigo de acordo quadro, uma vez que o preço base é de 1.143.903,66 euros
e não existe limite estabelecido para o recurso a este procedimento, cf. artigo 259.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31/08.

A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente informação, insere-
se dentro do âmbito de competências da Câmara Municipal, cf. alínea b) do nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.

O encargo previsto tem dotação no orçamento do presente ano e seguintes pela rubrica económica 03.01.02.02.25.02 e trata-se de ação
inscritas em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 07.001 2018/157.

2. VERIFICAÇÃO DO ARTIGO  61.º DA LEI N.º 114/2017, DE 29 DE DEZEMBRO (LOE 2018)

Não se aplica o disposto neste artigo, uma vez que de acordo a alínea a) do n.º 2 do artigo 61.º e alínea a) do n.º 8 do artigo 58.º, trata-se de
um serviço essencial previsto no n.º 2 do artigo 1.º da Lei 23/96, de 26 de Julho.

3. PROCESSO

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

4. CONSULTAR A SEGUINTE ENTIDADE

Sugere-se a consulta, nos termos do art. 259º do CCP, às seguintes empresas:

- EDP Comercial, Comercialização de Energia, SA;

 - Endesa energia, SA.

5. JÚRI

Aprovar o seguinte júri, de acordo com o n.º 1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação das propostas e elaboração dos

relatórios de análise das mesmas:

- Mário Monteiro, Eng. (Presidente do Júri);

- Vítor Miranda, Eng.;

- Mauro Alegre, Eng.;

- Ivo Costa, Dr. (Suplente);

- Fernando Cavacas, Dr. (Suplente).

À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
07.06.2018
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e

Assunto: SERVIÇOS MUNICIPAIS
                   CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

              Iluminação Pública
              Proposta para aquisição de serviços
                  - Acordo Quadro da CIM-RC

No seguimento da não existência de qualquer proposta válida ao lote 1.2 – Baixa Tensão Normal / Iluminação
Pública,  no  anterior  procedimento  concursal  “SERVIÇOS  MUNICIPAIS  -  FORNECIMENTO  DE  ENERGIA ELÉTRICA -
INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - ACORDO-QUADRO DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA - AQ 02/2018”
e verificando-se a necessidade de garantir o abastecimento de energia elétricas às referidas instalações, sugere-se a
abertura de novo procedimento concursal, ao abrigo do referido acordo quadro.

Assim e  visto  que  a  separação  por  lotes  pode,  contabilisticamente,  dificultar  o  normal  acompanhamento  dos
serviços municipais, bem como colocar em causa o regular funcionamento da rede de iluminação pública, sugere-se
a contratação de energia apenas para 1 lote, nomeadamente:

 Lote 1 – Baixa Tensão Normal / Iluminação Pública – BTN/IP (Iluminação Pública)
o 169 – Instalações

Assim, de acordo com a documentação anexa a este documento, sugere-se a consulta aos fornecedores do mercado liberalizado
previamente aprovados no procedimento público da CIM-Região de Coimbra,estimando-se o valor base de 1.143.903,66 €,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, para a realização dos serviços de fornecimento de energia pelo período de 24 meses, sendo
estimado a seguinte subdivisão dos montantes:

 Montante de Faturação no ano civil de 2018 – 238.313,26 €
 Montante de Faturação no ano civil de 2019 – 571.951,86 €
 Montante de Faturação no ano civil de 2020 – 333.638,57 €

FORNECEDORES DO MERCADO LIBERALIZADO SELECCIONADOS NO A.Q. DA “CIM-RC”

 EDP Comercial, Comercialização de Energia, S.A.
 Endesa Energia, SA

À Consideração Superior
O Técnico Superior
(Vítor Miranda, Eng.º Eletrotécnico)
 30/05/2018

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  adoção  da  modalidade   de  um
procedimento ao abrigo de acordo quadro, conforme decorre das informações técnicas
dos serviços.------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 29. SERVIÇOS MUNICIPAIS 
              . WRC - Web para a Região Centro, Agência de Desenvolvimento 

Regional, E.I.M., S.A.
               . Assembleia Geral Extraordinária

                          - Proposta do Conselho Administração para Dissolução da Sociedade

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------
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Ponto 30. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
                  -  Festa em Honra de Nossa Senhora da Vida – Granja do Ulmeiro
             .  Licenciamento de Instalação de Recinto Improvisado 
                   - Dia 1, 2 e 3 de junho de 2018

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 31.  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
                  -  Convívio (Sardinhada) – Urbanização, Matas, Soure
             .  Licenciamento de Instalação de Recinto Improvisado 
                  - Dia 30 de junho de 2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido da Licença Especial de Ruído, dia
30 de junho 2018, conforme decorre da informação técnica dos serviços.---------------

Ponto 32.  RECURSOS HUMANOS
               . Procedimentos Concursais Comuns para a Constituição de Vínculos de

Emprego Público na Modalidade de Contrato de Trabalho em Funções
Públicas  por  Tempo  Indeterminado  Restrito  a  Candidatos  Abrangidos
pelo  Programa  de  Regularização  Extraordinária  de  Vínculos  Precários
(PREVPAP)

DESPACHO

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS COMUNS PARA A CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULOS DE EMPREGO PÚBLICO
NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO
RESTRITO A CANDIDATOS ABRANGIDOS PELO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE

VÍNCULOS PRECÁRIOS (PREVPAP)

Considerando:

A Lei  n.º  112/2017, de 29 de dezembro,  que estabelece os termos de regularização prevista no programa de regularização
extraordinária dos vínculos precários de pessoas que exerçam ou tenham exercido funções que correspondam a necessidades
permanentes de Autarquias Locais, sem vínculo jurídico adequado;

Os fundamentos constantes da proposta submetida à apreciação da Câmara Municipal na sua reunião de 28.05.2018, que foi
aprovada por unanimidade e na qual foram reconhecidas a situações de exercício de funções que satisfazem as necessidades
permanentes e sem vínculo jurídico adequado;

A existência de vagas previstas e não ocupadas no Mapa  de Pessoal e respetivo cabimento orçamental;

A deliberação  tomada  na  referida  Reunião  da  Câmara  Municipal  de  28  de  maio  de  2018,  para  abertura  destes
procedimentos concursais;

Determino:
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Que se proceda à abertura de quatro procedimentos concursais na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por
tempo indeterminado, para o preenchimento de doze postos de trabalho previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal deste
Município, correspondentes às seguintes carreiras e categorias:

- Ref. A - 1 (um) posto de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Técnico

- Ref. B - 2 (dois) postos de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional – área de Auxiliar de Ação Educativa;

- Ref. C - 5 (cinco) postos de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional – área de Cantoneiro;

- Ref. D - 4 (quatro) postos de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional – área de Auxiliar de Serviços Gerais.

1º –  Legislação Aplicável: Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro (PREVPAP); Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
(LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril; e Código do Procedimento Administrativo.

2º – Local de Trabalho: O local de trabalho situa-se na área Territorial do Município de Soure.

3º – Descrição Sumária das Funções: 

Ref. A - Funções constantes no anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, referido no n.º 2 do artigo 88.º da mesma lei, às quais
corresponde o grau 2 de complexidade funcional;

Ref.s B, C e D - Funções constantes no anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, referido no n.º 2 do artigo 88.º da mesma lei, às
quais corresponde o grau 1 de complexidade funcional.

4º – Caracterização do Posto de Trabalho: 

Ref. A – Assistente Técnico – área dos Serviços de Expediente Geral, Atendimento, Taxas e Licenças e Espaço do Cidadão -
funções de natureza, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau
médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços.

Ref. B -  Assistente Operacional – área de Auxiliar de Ação Educativa -  acompanhar e vigiar diretamente as crianças nas
atividades  educativas  e/ou  lúdicas,  proporcionar-lhes  ambiente  adequado  e  controlar  essas  atividades,  promovendo
nomeadamente a adoção de atitudes e regras de higiene pessoal, prevenção e segurança, cortesia e boa conduta. Fazer a receção
das crianças e o contato com os pais. Na hora da refeição, ajudar a criança a ultrapassar possíveis dificuldades de adaptação e
desenvolver ações de estímulo para uma melhor alimentação. Acompanhar o repouso das crianças e desenvolver as tarefas
inerentes a essa atividade. Providenciar a conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e do equipamento
didático ao desenvolvimento educativo. Assistir as crianças nos transportes, deslocações, recreios, passeios e visitas de estudo.
Zelar pela conservação e higiene ambiental dos espaços e instalações à sua responsabilidade. Prestar apoio específico a crianças
com necessidades educativas especiais, bem como outras tarefas e trabalhos de apoio à atividade educativa;

Ref. C -  Assistente Operacional – área de Cantoneiro -  executar continuamente os trabalhos de conservação dos pavimentos;
assegurar o ponto de escoamento das águas, tendo sempre para esse fim de limpar valetas, desobstruir aquedutos e compor
bermas; remover do pavimento a lama e as imundícies; conservar as obras de arte limpas da terra, de vegetação ou de quaisquer
outros corpos estranhos; cuidar da conservação e limpeza de marcos, balizas ou quaisquer outros sinais colocados na via; levar
para o local todas as ferramentas necessárias ao serviço, consoante o tipo de pavimento em que trabalha, não devendo deixá-las
abandonadas;

Ref. D -  Assistente Operacional – área de Auxiliar de Serviços Gerais – assegurar a limpeza e conservação das instalações;
colaborar  eventualmente  nos  trabalhos  auxiliares  de  montagem,  desmontagem e  conservação  de  equipamentos;  auxiliar  a
execução de cargas e descargas; realizar tarefas de arrumação e distribuição.

5º – Posicionamento Remuneratório: 

Ref. A - Assistente Técnico - 1.ª posição remuneratória da carreira/categoria de Assistente Técnico, nível 5, o que correspondente
à remuneração de 683,13€ (seiscentos e oitenta a três euros e treze cêntimos).
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Ref.s B, C e D - Assistente Operacional - 1.ª posição remuneratória da carreira/categoria de Assistente Operacional, nível 1, o
que corresponde à remuneração mínima mensal garantida, no valor de 580,00€ (quinhentos e oitenta euros).

6º – Requisitos de Admissão: 

6.1 –  O Recrutamento será efetuado de entre os candidatos que exerçam ou tenham exercido funções que correspondam a
necessidades permanentes do Município, sem o vínculo jurídico adequado, reconhecidas na Reunião da Câmara Municipal, de
28 de maio de 2018, nos termos do  artigo 2º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro e que reúnam os requisitos previstos no
artigo 3.º do mesmo diploma legal.

6.2 – Requisitos Gerais: Para além dos requisitos referidos no número anterior, a constituição da relação jurídica de emprego
público  depende  ainda  da  reunião,  pelos  candidatos,  dos  requisitos  cumulativos  previstos  no  artigo  17.º  da  LTFP,
designadamente:

a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial;

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;

d) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções;

e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

6.3º – Requisitos Habilitacionais: 

Ref. A – 12º ano de escolaridade;

Ref.s B, C e D – Escolaridade Obrigatória de acordo com a idade, ou seja, nascidos até 31/12/1966: 4º ano de escolaridade;
nascidos  entre  01/01/1967  e  31/12/1980:  6.º  ano  de  escolaridade;  nascidos  entre  01/01/1981  e  31/12/1994:  9º  ano  de
escolaridade; nascidos após 31/12/1994: 12.º ano de escolaridade. 

6.4º – No presente procedimento concursal não existe a possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou
experiência profissionais, nos termos do n.º 2 do artigo 8.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.

7º – Forma e prazo para apresentação das candidaturas:

7.1º – As candidaturas deverão ser entregues, no prazo de 10 dias úteis contados da data da publicitação do respetivo aviso na
Bolsa de Emprego Público e na página eletrónica do Município  em www.cm-soure.pt

7.2º – A apresentação das candidaturas é efetuada em suporte de papel, através do preenchimento de formulário tipo, disponível
na página eletrónica deste Município em www.cm-soure.pt ou nos Serviços de Pessoal e poderão ser entregues pessoalmente nos
Serviços de Pessoal ou remetidas pelo correio registado com aviso de receção, expedido até ao termo do prazo afixado, para a
Câmara Municipal de Soure, Praça da República, 3130 – 218 Soure ou ainda por via eletrónica para o endereço de e-mail
geral@cm-soure.pt, até às 24h00 horas do último dia do prazo para apresentação das candidaturas;

7.3º – Os formulários de candidatura deverão ser acompanhados dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do Bilhete de Identidade e Cartão de Identificação Fiscal ou Cartão de Cidadão (facultativo);

b) Certificado de Habilitações Literárias (fotocópia);

c) Certificados ou comprovativos de ações de formação realizadas com relevância para o posto de trabalho objeto de candidatura
(fotocópia);

d) Curriculum Vitae, devidamente, datado e assinado.

Nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 28.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na atual redação, a não apresentação
dos documentos atrás referidos, nas alíneas b), c) e d), determina a exclusão dos candidatos.

8º – As falsas declarações prestadas pelos candidatos implicam a sua exclusão, independentemente do procedimento criminal,
nos termos da lei penal.
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9º  – Assiste ao júri,  a faculdade de exigir  a qualquer candidato,  em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu
curriculum, a apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.

10º - Métodos de Seleção: De acordo com o n.º 6 do artigo 10º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, os métodos de seleção a
aplicar serão os seguintes:

Ref. A – Avaliação Curricular;

Ref. B, C e D – Avaliação Curricular e Entrevista Profissional de Seleção.

11º - Composição do Júri: Nos termos do nº 2 do art. 20º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril, o Júri será constituído pelos seguintes elementos:

Ref. A
Presidente: Dulce Helena Rocha Vieira, Dirigente Intermédia de 3º Grau 

Vogais Efetivos:
- Susana Cristina da Costa Ramos, Técnica Superior;

          - Lilia Susete da Costa Berardo, Técnica Superior.

Vogais Suplentes:
- Carla Maria Godinho Madeira, Técnica Superior;
- Maria Otília Ferreira de Oliveira, Técnica Superior.

Ref. B

Presidente: Ana Sofia Gonçalves Valente, Técnica Superior;

Vogais Efetivos:

- Dulce Helena Rocha Vieira, Dirigente Intermédia de 3º Grau;
          - Susana Cristina da Costa Ramos, Técnica Superior.

Vogais Suplentes:
- Lilia Susete da Costa Berardo, Técnica Superior;
- Susana Isabel das Neves Morim, Técnica Superior.

Ref. C
Presidente: Mário Fernando Rodrigues Monteiro, Chefe de Divisão;

Vogais Efetivos:
- Manuel Lucas Rodrigues, Encarregado Geral;

          - Susana Cristina da Costa Ramos, Técnica Superior.

Vogais Suplentes:

- Mauro António Pereira Alegre, Técnico Superior;
- Lilia Susete da Costa Berardo, Técnica Superior.

Ref. D

Presidente: Dulce Helena da Rocha Vieira, Dirigente Intermédia de 3º Grau

Vogais Efetivos:
- Carla Maria Godinho Madeira, Técnica Superior;

          - Susana Cristina da Costa Ramos, Técnica Superior.

Vogais Suplentes:
- Lilia Susete da Costa Berardo, Técnica Superior;

- Adriana Maria Marques Antunes da Costa, Assistente Técnica
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Em todos os procedimentos o Presidente do Júri será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1º vogal efetivo.

11.1º – Gestor do Processo: A Assistente Técnica, Ana Margarida dos Santos Elias, a exercer funções nos Serviços de Pessoal,
será  o  Gestor  do  presente  processo,  para  efeitos  de  colaboração  com  o  Júri  do  recrutamento  e  sensibilização  dos  seus
intervenientes para a necessidade de fundamentação das suas decisões e para o cumprimento das normas legais aplicáveis.

12º -  A publicação dos resultados obtidos nos métodos de seleção, é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada
em local visível e público no Edifício da Câmara Municipal de Soure e na sua página eletrónica.

13º -  Haverá lugar à audiência de interessados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, após a aplicação de
todos os métodos de seleção e antes de ser proferida a decisão final,  conforme previsto no n.º  7 do artigo 10º da Lei n.º
112/2017, de 29 de dezembro. Os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.

14.º – As atas do Júri, onde constam os parâmetros de avalição e respectiva ponderação de cada um dos métodos a utilizar, a
grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, são facultadas aos candidatos, sempre que solicitadas.

15º - A lista de classificação final dos candidatos será publicitada em local público e visível, no edifício dos Paços do Município
e disponibilizada em www.cm-soure.pt.

16º – De acordo com o n.º 2 do artigo 10º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, o procedimento concursal tem carácter
urgente, prevalecendo as funções próprias do Júri sobre quaisquer outras.

17.º – A lista de classificação final, após homologação, é publicada na BEP, afixada em local público e visível do Edifício da
Câmara Municipal de Soure e disponibilizada na página em  www.cm-soure.pt, sendo ainda publicado um aviso na 2ª Série do
Diário da República, com informação sobre a sua publicitação, nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, na sua atual redação.

18º - Nos termos do artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, “o tempo de serviço prestado na situação de exercício
de funções a regularizar é contabilizado para efeitos de duração do decurso do período experimental, sendo o mesmo dispensado
quando aquele tempo de serviço seja igual ou superior à duração definida para o período experimental da respetiva carreira.”

Paços do Município de Soure, 30 de maio de 2018
O Presidente,
(Mário Jorge Nunes)

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “dar-vos conhecimento que
está  em  curso  o  procedimento  concursal  comum  para  a  constituição  de  vínculos  de
emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado  restrito  a  candidatos  abrangidos  pelo  Programa  de  Regularização
Extraordinária  de Vínculos  Precários.  Na  última reunião de Câmara  deliberámos qual  a
quantidade e as necessidades do Município e o seu enquadramento no PREVPAP, portanto,
já  foram desencadeados  os  procedimentos,  estão  a  ser  notificados  todos  os  potenciais
candidatos a este procedimento para que possam, depois disto ser publicados na Bolsa de
Emprego  Público,  no  prazo  de  10  dias,  concorrer,  embora  estejam  a  ser  previamente
notificados pelo Município. Portanto, além de terem que vir manifestar o seu interesse em
concorrer e fazer a sua candidatura, estão previamente a ser notificados.”------------------------

Foi tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------------
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11ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 11 de junho de 2018, pelas 11,00 horas

Ponto 33. Declaração de Caducidade da Licença de Construção
               . Proc. N.º 01/2015/47 – Maria de Fátima Santos Novo
                    - Construção de Habitação e Muros em Casal dos Bacelos

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto : Processo nº 01/2015/47- Construção de habitação e muros em Casal dos Bacelos
           Requerente – Maria de Fátima Santos Novo

  Declaração de caducidade da licença de construção

O presente pedido de licenciamento refere-se à construção de uma moradia unifamiliar e muro de vedação, num
terreno situado na Rua Principal do Casal dos Bacelos.

O alvará de licença de obras nº 2/2017 foi emitido em 13 de fevereiro de 2017, com prazo de execução de 24
meses, contudo a obra ainda não se iniciou.

Nos termos do disposto da alínea a) do nº 3 do artigo 71 do DL 555/99 com a redação do DL 136/2014, RJUE, o
procedimento encontra-se caducado por não ter iniciado a obra no prazo de 12 meses a contar da data de emissão do
alvará.

Em 22 de fevereiro de 2018, a requerente foi notificada para se pronunciar em sede de audiência prévia nos termos
do Código do Procedimento Administrativo, no prazo de 10 dias sobre a intenção da declaração de caducidade.

Ultrapassado o prazo para se pronunciar sem que o tivesse feito, nos termos do disposto no a) nº 3 do artigo 71º do
RJUE, a licença caducou.

Refere o nº 5 do referido artigo 71º do RJUE que as caducidades previstas neste artigo são declaradas pela Câmara
Municipal, com audiência prévia do interessado.

Considerando que já foi realizada a audiência prévia, sugere-se que a Câmara declare a caducidade da licença para
construção de moradia e muros.

Maria José Carvalhão – Engª
05.06.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Declaração de Caducidade da Licença de
Construção.------------------------------------------------------------------------------------

Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes deu
por encerrados os trabalhos às doze horas e trinta e cinco minutos.-------------------------------
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