9.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 14 de Maio de 2009

ACTA
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
2.1. Licenciamento de Obras Particulares
Ponto 3. Apreciação das Propostas de Acta:
3.1. - 15.05.2008
3.2. - 29.05.2008
Ponto 4. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
. PROJECTOS ESCOLARES/OUTROS APOIOS
. Agrupamento de Escolas de Soure – Núcleo de Escalada
- Deslocação à Áustria
Ponto 5. EDUCAÇÃO
. Agrupamento de Escolas de Soure - Conselho Geral
- Designação dos Representantes do Município
Ponto 6. CULTURA
. Protocolos de Colaboração (Educação)
6.1. Rancho Folclórico da Ribeira da Mata - Freg. de Figueiró do Campo
6.2. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Gesteira - Freg. da Gesteira
6.3. Rancho Folclórico do Cercal -

“

“

“

6.4. Associação Cultural de Casa Velha, Casal Novo e Gabrieis - Freg. de Soure
6.5. Grupo de Folclore do Melriçal -

“ “

“
2

9.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 14 de Maio de 2009
Ponto 7. CULTURA
. APOIO AO FOLCLORE, À MÚSICA E AO TEATRO
- Proposta //2009
Ponto 8. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. Protocolos de Colaboração (Educação)
8.1. Clube de Tracção Total Aventuras de Soure - Freg. de Soure
8.2. Secção Columbófila da Casa do Povo de Soure - Freg. de Soure
Ponto 9. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. APOIO AO DESPORTO
- Proposta //2009
Ponto 10. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. XADREZ - PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
- Deslocações
Ponto 11. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. Atribuição de Medalha de Mérito Desportivo
Ponto 12. ACÇÃO SOCIAL
. Protocolo de Colaboração (Educação)
- Centro Social de Alfarelos – Freg. de Alfarelos
Ponto 13. ACÇÃO SOCIAL //SAÚDE
. Alienação a Título Gratuito de uma Parcela de Terreno
- Santa Casa da Misericórdia
3

9.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 14 de Maio de 2009
Ponto 14. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
. URBANIZAÇÃO E URBANISMO - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS
. Construção de Passeios em Paleão
- Ajuste Directo
Ponto 15. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. RECARGAS

- Homologações de Autos de Recepção Definitiva
15.1. Arruamentos na Freguesia de Gesteira -Santo Isidro
15.2. Estrada de Santo Isidro/Alagôa
15.3. Rua de Gabrielos - Granja do Ulmeiro
15.4. Arruamentos no Pinheiro - Freg. de Soure
Ponto 16. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA
. BENEFICIAÇÃO

DA

EM 622, PEDROGÃO

DO

PRANTO /LIMITE

DO

CONCELHO (C/

FIGUEIRA DA FOZ)

- Concurso Público
Ponto 17. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. OUTRAS RECARGAS

- Ajustes Directos
17.1. ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE BRUNHÓS
- Estrada de Brunhós ao Limite do Concelho com Montemor-o-Velho

17.2. ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANÇOS
- Vila Nova de Anços

4

9.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 14 de Maio de 2009
Ponto 18. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. OUTRAS RECARGAS
. ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DA VINHA DA RAINHA
. Casal dos Bacelos e Porto Godinho

- Trabalhos a Mais

Ponto 19. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. OUTRAS RECARGAS
. ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE SOURE
. CM 1008 entre Sobral e Netos

- Homologação do Auto de Recepção Provisória

Ponto 20. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
. Reparação e Substituição de Pavimento na Rua Evaristo de Carvalho (Pai) na

Vila de Soure
- Ajuste Directo
Ponto 21. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. ALCATROAMENTOS NOVOS - CAMINHO DO VALE DO CASCONHO

- Homologação do Auto de Recepção Definitiva

Ponto 22. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. OUTROS ALCATROAMENTOS NOVOS – ZONAS URBANAS
. Alagôa - Freguesia de Samuel

- Homologação do Auto de Recepção Definitiva
5

9.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 14 de Maio de 2009
Ponto 23. DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. Protocolo de Colaboração (Educação)
- Assembleia de Compartes dos Baldios da Capelania de Alencarce de Cima - Freg. de Soure
Ponto 24. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2009
. Apreciação de Propostas de Alteração - 4.ª/4.ª - .

Ponto 25. Outros assuntos a incluir, se for caso disso, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18.09.

6

9.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 14 de Maio de 2009
Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações

Encontram-se ausentes os Senhores Vereadores, Eng.º Aurindo Santos, por motivo
de doença e o Eng.º Nuno Madeira, por motivo não justificado.
O Senhor Presidente deu início à reunião, começando por prestar um conjunto de
informações.
* CULTURA
- No dia 9 de Maio, estivémos presentes no 12.º Encontro de Antigos Alunos e
Professores do Colégio de Soure e Externato Santiago de Soure.
- No dia 1 de Maio, estivémos presentes na Sessão Comemorativa do 81.º
Aniversário da Associação de Instrução e Recreio 1.º de Maio Alfarelense.
- No dia 10 de Maio assistimos a algumas das acções que integraram o Programa
Comemorativo do 23.º Aniversário do Rancho Folclórico do Cercal.
* DESPORTO
- No dia 12 de Maio, presenciámos o 3.º Torneio de Remo Indoor Sénior+,
organizado pela IPSS da Vinha da Rainha… Convirá não perder de vista que esta
modalidade do Remo, designadamente na vertente Indoor, revela um evidente
alcance social, na medida em que é um instrumento, fortemente inclusivo de
cidadãos… Tratou-se de uma iniciativa que teve a participação, não apenas de
Seniores+ (é uma expressão muito desportiva para caracterizar pessoas que têm já
65 ou mais anos) das Freguesias de Alfarelos, Figueiró do Campo, Gesteira e Vinha
da Rainha, cujas IPSS`s têm a funcionar Secções de Remo Indoor, mas, também
doutras Associações de concelhos da Grande Área Metropolitana de Lisboa, por
exemplo, de Sintra.
O Senhor Vice-Presidente Santos Mota referiu que: “no dia 1 de Maio, estive, em no
21.º Aniversário do Grupo Onomástico “Os Zés de Soure” - “Grojos”, sem dúvida
um grupo dinâmico, interessante e que vai para além da parte gastronómica e de
convívio… na verdade, este Grupo tem outras preocupações de âmbito Patrimonial,
Cultural e uma forte vertente Social. Nestas comemorações, houveram diversas
iniciativas, inclusive, uma visita cultural ao Concelho de Montemor-o-Velho,
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onde fomos recebidos pelo Senhor Presidente de Câmara, Dr. Luís Leal e que nas
nossas intervenções, partilhamos, também um facto, a boa relação pessoal e
institucional.
No dia 10 de Maio, estive em três iniciativas desportivas. Se recuarmos no tempo,
vemos que há uns anos atrás a bicicleta era, essencialmente, o único e o melhor
meio de transporte. Com o decorrer do tempo, foi-se desvalorizando o interesse da
bicicleta, houve uma melhor oferta das condições de vida das pessoas e os veículos
motorizados, ultrapassaram… Recentemente, surge um “boom da bicicleta”, mas
direccionada para a vertente desportiva e de lazer; isto é interessante porque,
inerente a isso, está a questão da necessidade e da importância da prática desportiva
com alguma regularidade e, associado a este facto, está a dinâmica destas
Instituições de Soure. E, por isso, estive presente em Alencarce de Cima, num
passeio convívio de Cicloturistas, uma vertente mais de lazer, promovido e
organizado pelo Centro Social de Alencarce de Cima e Cascão; no 2.º Rally da
Vinha da Rainha, uma vertente mais competitiva, praticada, normalmente em terra
batida e foi organizada pelo Núcleo de BTT da Associação Cultural Desportiva e de
Solidariedade da Freguesia da Vinha da Rainha.
Por último, estive presente no 1.º Downhill da Vila de Soure, uma actividade
desportiva em bicicleta mais radical, decorreu num espaço natural, muito agradável,
como é descida que vai dos aerogeradores até Casal Cimeiro. A organização coube
ao Clube Total Aventuras de Soure e ao Bike Clube de Coimbra”.
A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “quanto ao Aniversário da
Associação de Instrução e Recreio 1.º de Maio Alfarelense, queria destacar um
momento cultural, que houve no período da tarde, onde actuaram um Grupo Coral
e a Escola de Música desta Associação, actuações de grande qualidade.
Relativamente ao encontro de Alunos e Professores do Externato Santiago de
Soure, que decorreu no dia 09 de Maio, tivemos oportunidade de os receber no
Salão Nobre da Câmara Municipal de Soure na e, naturalmente, como qualquer
destes encontros, é sempre bom reavivar memórias…
No dia 10 de Maio, estivémos presentes no 26.º Aniversário do Rancho Folclórico
do Cercal, que fez uma parceria com o Rancho Folclórico da Associação Social
Recreativa e Cultural de Pouca Pena. Assistimos, também a uma peça de teatro
muito interessante, organizada pelo Grupo da Santa Casa da Misericórdia de Soure.
Acima de tudo, importa destacar destas nossas visitas a grande vitalidade das nossas
Instituições, a forte dinâmica, quer de âmbito Cultural, quer ao nível da Acção
Social, quer de âmbito Desportivo, que se verifica no nosso Concelho,
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consequentemente a saudável ocupação, quer de jovens, quer de menos jovens, quer
dos idosos e a descentralização; já das actividades que aqui foram referidas,
constatamos esta dinâmica cultural, na Freguesia de Alfarelos, na Freguesia da
Gesteira, na Freguesia de Soure, na Freguesia de Pombalinho, um fim de semana
gastronómico, que eu penso que também foi referido, fez uma parceria com um
grupo de outra Freguesia de Figueiró do Campo, o Rancho Folclórico da Ribeira da
Mata, e esta interacção, esta descentralização cultural, penso que é de registar.”
A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “gostaria de saudar todas as
iniciativas, portanto o Senhor Presidente e os colegas Vereadores já deram relevo,
aqui nesta reunião de Câmara e que mostra uma grande dinâmica por parte de todas
as pessoas envolvidas. Também é com muito agrado verificar a forma como somos
recebidos, quando estamos presentes nestas iniciativas, não só, a forma carinhosa
com que, efectivamente, as populações e as pessoas envolvidas nos recebem.
Senhor Presidente eu gostava de entrar agora num conjunto assuntos que gostaria
aqui de abordar: e o primeiro assunto tem a ver com a minha ida e a dos três eleitos
da Assembleia Municipal, a duas reuniões de Assembleia de Freguesia, a da Gesteira
a 29 de Abril e a de Figueiró do Campo a 30 de Abril. E gostaria de dar conta de
alguns assuntos abordados nesta reunião por eleitos da Assembleia de Freguesia
pelas diversas Bancadas, não foi só a Bancada da CDU, foi das diversas Bancadas…
Na Gesteira, os assuntos que mereceram mais realce e mais debate foram: a Revisão
do PDM, parece que é um assunto recorrente nesta freguesia, a necessidade de
lombas na Gesteira; e a outra questão muito falada, foi a questão da construção do
Lavadouro Público na localidade da Gesteira; independentemente do conceito que
se possa ter deste espaço “Lavadouro Público”, é bom lembrar que nem todas as
pessoas ainda têm máquina de lavar, e existem peças, que não é possível lavar em
casa, ou numa máquina de lavar, eu dou um exemplo: passadeiras, ou peças
maiores... portanto, para além, de ser um local de encontro social, satisfaz uma
necessidade ainda sentida pelas populações.
Na reunião de 30 de Abril de Figueiró do Campo, foram levantados vários assuntos:
um relacionado com a necessidade de desinfestação dos contentores do lixo; outra
situação também falada foi a necessidade de indicar os resultados das análises de
água nos fontanários públicos, para que as pessoas possam saber se podem utilizar
essa água, ou não e, finalmente, uma outra questão, tem a ver com o Saneamento da
Rua do Rigueirinho; Senhor Presidente, já tivemos a oportunidade de abordar este
assunto, os dois, informalmente, não em reunião de Câmara, que foi de um abaixo
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assinado das pessoas que residem nesta rua e, portanto, vêem mostrar a necessidade
que têm de terem Saneamento Básico e terem, portanto, direito, à satisfação das
mesmas necessidades, como a maioria do Concelho de Soure já tem. Portanto,
Senhor Presidente, estes foram os assuntos levantados pelos eleitos.
Há ainda uma última questão, foi uma questão levantada nas duas Assembleias de
Freguesia, que tem a ver com na Prestação de Contas - Transferência de Capital com a dívida da Autarquia às duas Juntas de Freguesia, respeitantes ao Protocolo da
Delegação de Competências que esteve em vigor até 2005, eu penso que não eu
enganada, o Senhor Presidente saberá melhor, indicação o valor das duas, penso que
rondará os 4.000 euros, tanto na Freguesia de Figueiró como na Gesteira. Gostaria
aqui de dizer que o sentimento que tenho e que tivemos quando assistimos as estas
assembleias, estas reuniões, seja de freguesia ou públicas, algumas, quer de
Assembleia de Freguesia, é a capacidade de trabalho, inovação e inventar soluções,
destes eleitos, que com tanto poucos recursos, conseguem, mesmo assim, dar
resposta a algumas necessidades das suas populações, porque, são os eleitos das
freguesias, os primeiros que as populações recorrem. Sobre as reuniões das
Assembleias de Freguesia era só Senhor Presidente; passava a uma outra questão
que tem a ver com a assinatura do Protocolo da Convenção de Gaia, estão todos
recordados que a Câmara Municipal, aprovou em Reunião de Câmara, um
Protocolo de pareceria com a QUERCUS - Associação Nacional de Conservação da
Natureza, no dia 29 de Setembro de 2008, no dia 23 de Novembro de 2008, no
âmbito das Comemorações Nacionais, no Dia da Floresta Autóctone, subscreveu
este Protocolo, nesta cerimónia foram subscritos ainda os seguintes Protocolos de
Pareceria: “Condomínio da Terra”; “Programa Criar Bosques, Cuidar a Biodiversidade”;
“Contrato de Custódia do Território - Reserva de Carvalho Português”; Plantação, Preservação e
Manutenção das Árvores nos Baldios de Alencarce de Cima; estes foram protocolos
assinados por nós e com muito mais entidades que também subscreveram estes
mesmos protocolos. Faz parte do protocolo assinado “o Condomínio da Terra” um
dos aspectos, é a Câmara Municipal de Soure, dinamizar a subscrição do Protocolo
“Condomínio da Terra”, por o máximo de Munícipes que fosse possível e aqui
temos as Escolas, tanto o Instituto Pedro Hispano como o Agrupamento de
Escolas de Soure, mas empresas e muitas outras entidades, que subscreveram este
protocolo, portanto, caberá à Câmara Municipal, e é disse que eu já tratei de enviar.
O site da QUERCUS enviado à Câmara Municipal é o www.condominiodaterra.org é
muito interessante e lá uma página onde tem a possibilidade de cada um de nós de
subscrevermos a Declaração de Gaia. Esta Declaração de Gaia e este Projecto
Condomínio da Terra vai ser assinado a 04 e 05 de Julho onde a Câmara Municipal
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de Soure e os nossos parceiros estão convidados a poder estar para que, num destes
dias possa, subscrever este mesmo projecto. Gostava aqui de lembrar que é um
projecto muito abrangente, também subscrito pela UNESCO, entre outras
Entidades e que, portanto, devemos dar o máximo de realço.”
O Senhor Vereador Prof. Fernando Martinho referiu que: “só queria fazer uma
pequena observação, e acho que o Senhor Presidente já se referiu a isso, é
relativamente ao 1.º de Maio que se comemorou e que é uma data que devemos
relevar. Não me vou aqui referir à comemoração nacional, tão só dizer que numa
altura em que o trabalho é um bem escasso, ser trabalhador quase que deixou de ser
um direito para ser um privilégio, portanto, convém que, pelos menos,
aproveitemos este dia para reforçar a necessidade de existir trabalho para toda a
gente, que não só emprego, porque essa é uma forma de inclusão. Quando há
bocado se falou em inclusão, pelo desporto, pela cultura, por lazer, devemos
também perceber que o trabalho é uma forma de inclusão sem a qual as pessoas se
sentem completamente fora da sociedade, não só pelos proventos que daí advém
mas também por uma carga de hábitos salutares de vida que isso traz e,
evidentemente, a contribuição que dá para a riqueza do país. Não o podendo fazer
pessoalmente nesse dia a todos os trabalhadores do país, como é obvio, nem aos da
Câmara, queria no entanto deixar aqui um abraço de solidariedade a todos aqueles
que trabalham na Câmara e, em especial, àqueles que nos têm dado apoio.”
O Senhor Presidente referiu que: “começando pelas considerações do Senhor
Vereador Prof. Fernando Martinho, penso que o abraço de solidariedade a todos os
trabalhadores foi extremamente oportuno… Aquilo que importa reter é que de
facto devemos aproveitar estes momentos para sensibilizar com palavras e ilustrar
com factos concretos… No 1.º de Maio tive oportunidade de relembrar que, por
exemplo, só em 2007, 2008 e mesmo já no primeiro trimestre de 2009, cerca de seis
dezenas de funcionários do Município que tinham vínculo laboral juridicamente
instável, porque se concluiu que desempenhavam funções necessárias ao
funcionamento da Autarquia, passaram a integrar o quadro de pessoal… mesmo,
dirão alguns, em contra ciclo nós apostámos na troca do vínculo instável pelo
vínculo estável e com isso estamos a dizer que bem-estar, desenvolvimento,
também tem a ver com estabilidade laboral, com as pessoas sentirem que se tiverem
saúde, pelo menos, têm a possibilidade de trabalhar, serem remuneradas por isso, de
organizar e levar a sua vida por diante com independência… dependentes da sua
vontade porque têm um vínculo laboral estável, defendido e definido e essa é uma
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forma, de facto, essencial para que possamos respeitar aquilo que a todos deve
merecer especial e particular atenção como é o mundo do trabalho.
Aproveitei também para referir que, e essa consideração é igualmente recorrente,
nós devemos ter os olhos postos na evolução tecnológica, devemos ter grande
abertura de espírito a tudo aquilo que possa contribuir para melhorar a eficácia e
eficiência daquilo que se faz, mas sempre como complemento efectivo, como
parceiro efectivo daquilo que deve ser a utilidade a manter em permanência no
tempo, a utilidade e a necessidade do trabalho humano!!!... Por isso é que tenho
vindo a defender que falar no dia do trabalhador é também defender, com formas
de estímulo e captação concretas, investimento privado com tecnologia de rosto
humano que não prescinde de criar emprego… Evidentemente que aqui temos
também no Concelho e no país um excelente exemplo que é o do mercado social de
emprego… tenho tido oportunidade de referir que sempre que investimos dinheiros
públicos, um milhão de euros, por exemplo, numa resposta em lar ou numa
resposta em creche, não apenas estamos a melhorar os serviços prestados aos
estractos mais vulneráveis, nestes casos a crianças e idosos, mas estamos também a
criar emprego estável a pessoas para assegurar a prestação desse serviço e, acima de
tudo, emprego sustentado… Nós temos que olhar para o dia do trabalhador,
naturalmente com uma saudação e um aplauso particular, não devemos assobiar
para o lado, mas devemos, acima de tudo, de forma regular, sistemática no
quotidiano sermos claros naquilo que entendemos que deva ser sempre o papel do
trabalho num processo produtivo e em consequência na implementação e
organização de um modelo qualquer que ele seja de vivência em sociedade!!!... Esta
é a minha posição e estou crente que é a posição genérica dos membros eleitos para
o órgão executivo municipal no que toca e no que diz respeito ao papel do trabalho.
Relativamente à intervenção da Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos… fez
considerações sobre uma aposta em que todos temos estado envolvidos e que tem a
ver com a defesa e valorização do meio ambiente… também através de exemplos
concretos e da mesma forma que estivémos presentes noutros momentos é evidente
que deveremos preparar a nossa presença em Gaia. É a nossa vez de irmos
colaborar naquilo que me parece ser não apenas um desafio mas uma
responsabilidade… Não pode haver desenvolvimento sem preocupações de defesa
e valorização do ambiente porque senão estaríamos a falar de outra coisa qualquer,
mas não de desenvolvimento… De qualquer maneira importa enfatizar este tipo de
preocupações, abraçá-las e concretizá-las.
Relativamente às questões concretas que lhe foram colocadas na Freguesia da
Gesteira… lombas… nós temos vindo a implementar, também no que diz respeito
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a lombas/redutores de velocidade, um programa plurianual… Julgo que as
próximas intervenções terão lugar no Carvalhal de Azóia, na Freguesia de Samuel, e,
logo após, nalguns lugares da Freguesia da Gesteira… Importará no entanto referir
que esta questão na sede de Freguesia da Gesteira passou a ser mais sentida…
porquê?... Como sabem, a sede de Freguesia da Gesteira tem uma pequena variante
que faz a ligação entre o Troço de Estrada que liga Soure a Samuel e o Troço da
Estrada Municipal que liga Gesteira a Vila Nova de Anços… Aí constatava-se que
as velocidades habitualmente atingidas violavam o limite legalmente permitido e
criavam um quadro de manifesta insegurança que urgia solucionar, até porque nessa
variante existem residências de um lado e de outro… Assim, neste contexto foram
lá aplicados redutores de velocidade. Com a aplicação dessas lombas, os mais
apressados passaram a evitar a variante e começaram a passar por dentro da sede de
Freguesia, criando um novo problema até ai inexistente… isto é, assim sendo,
tornaram mais prioritária uma intervenção que até aí o não era… Atentos a este
novo problema, numa ambiência de colaboração estreita com os Autarcas de
Freguesia e em particular com o Senhor Presidente de Junta de Freguesia, está já
previsto que ainda durante este primeiro semestre deverão surgir novas lombas
também na sede de Freguesia da Gesteira.
Questão do lavadouro público… a questão que foi levantada em termos de
lavadouro foi no Piquete… foi reabilitado, está a ser utilizado e está a ter inequívoca
utilidade social… Na Gesteira, Sede de Freguesia, em termos de lavadouro público
não me recordo dessa questão ter sido levantada ou mesmo tratada, é uma questão
que terá que ser avaliada…
Revisão do PDM… o PDM que temos tem vigorado desde 1994… a partir de 2005,
decorridos 10 anos, foi possível iniciar o seu processo de revisão… De então para
cá poder-se-á colocar a questão: porque é que não apostámos de forma forte, de
forma a que porventura de 2005 para cá, pudéssemos estar à beira de ter uma
proposta de revisão do PDM já em estado mais adiantado. Importa que se perceba
que a ambiência legal aplicável a uma revisão do PDM em 2005 apontava para um
processo que nunca demoraria menos de 5 anos, existindo já então a perspectiva de
que iria haver alterações, quer na ambiência legal aplicável, quer na definição de
um novo Plano Nacional de Ordenamento do Território, e de um novo
Plano Regional de Ordenamento do Território… depois os chamados Planos
Municipais de Ordenamento do Território - PMOT’s -, que viriam de alguma
forma substituir os PDM’s, apareceriam em consonância com o PNOT e o
PROT, num processo claramente mais simples… Assim, importava ter em
linha de conta o desenvolvimento da alteração de ambiência legal…
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Acresce que para que haja alterações ao Ordenamento do Território e
elaboração de propostas sustentadas são precisas duas coisas: primeiro que tenha
sido feito um investimento adequado em elementos de natureza cartográfica…
temos vindo a fazer esse investimento, mas não tínhamos nada a esse nível… se
antes de 2004 pouco ou nada tínhamos em termos de regulamentação do que quer
que fosse, muito menos tínhamos em termos de elementos, primeiro houve que
regulamentar, houve que normalizar procedimentos e depois houve que fazer
investimentos para se dar o passo seguinte… Esses investimentos têm vindo a ser
desenvolvidos para nos munirmos de instrumentos indispensáveis à elaboração de
qualquer proposta sustentável de alteração ao Ordenamento do Território. Quando
pensamos numa proposta de revisão do Plano Director Municipal aquilo que está
sempre na ideia das pessoas que reclamam é “…vamos subtrair área a uma qualquer
reserva, seja ela agrícola ou ecológica, e vamos aumentar a área de perímetro
urbano…”, o mesmo é dizer vamos alargar a possibilidade de construir e vamos
diminuir ainda a possibilidade de salvaguardar o que quer que seja… Para que isto
aconteça é preciso que se tenha verificado aumento demográfico… nós não temos
tido aumento demográfico, embora tenhamos tido aumento do número de famílias
residentes… Assim, por aí, em termos de evolução demográfica podemos não ter
sustentação para defender o alargamento da área de perímetro urbano. Mas, ainda
assim, levanta-se uma outra questão, devemos alargar por alargar, com todo o
respeito e afecto que nos merecem todos aqueles que queriam dar os terrenos aos
familiares para que lá pudessem construir, obrigando a que haja a um alargamento
“sem fim” do nosso investimento em infra-estruturas, pois passarem a integrar o
perímetro urbano significa obrigatoriedade de levarmos até lá as nossas redes de
água, as nossas redes de esgotos, as nossas redes de iluminação pública… ou
devemos insistir na possibilidade até de as pessoas fazerem aquilo que devem fazer
que é reabilitar as casas que às vezes têm em situações absolutamente não
qualificáveis em zonas residenciais?... Há aqui, aliás, uma ambiência muito clara: de
2005 para cá podíamo-nos ter envolvido num processo que ainda hoje não estaria
acabado, porventura teria até sido ultrapassado com a nova ambiência. Penso que
fizémos bem em não o ter feito, mas, não o termos feito, não significa que não
tenhamos vindo a fazer os investimentos em instrumentos sem os quais não
podemos preparar propostas de alteração ao ordenamento do território… Também
não significa, e é isto que é importante, que tenhamos deixado de sensibilizar as
Juntas de Freguesia para que nos apresentem propostas concretas de pequenas
áreas onde é absolutamente necessário que venham a ocorrer alterações ao
Plano Director Municipal… Normalmente quando as pessoas nas Assembleias
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de Freguesia falam em revisões do PDM o que estão a pensar é num qualquer
terreno que um familiar tem e onde gostariam que o filho ou neto lá fizesse a sua
casa… O caminho a trilhar não deverá ser o de apostar por apostar, num quadro,
numa revisão de PDM só para dizer que o estamos a fazer… o caminho é, com
bom senso, Freguesia a Freguesia, isolarmos casos de sustentação óbvia e
desencadear os correspondentes, e já o temos feito nalguns casos, processos de
alteração ao PDM, que, invariavelmente, demoram entre seis meses a um ano…
Se alguns disserem: você assumiu o compromisso político de rever o PDM… estou
vinculado aos compromissos políticos de resolver os problemas que estão
subjacentes ao que disse que me propunha fazer e a única diferença é que eu
mantenho o meu compromisso político de procurar resolver os problemas que me
levaram a escrever que temos que rever o PDM… O que percebi, entretanto, é que
a estratégia em termos de Ordenamento do Território não tem que se chamar
Revisão do PDM, poderá assentar, antes, num Conjunto Concreto de Alterações ao
PDM…
Figueiró do Campo… como sabe, nós gostaríamos de ter, não um grau de
cobertura de ≈ 65% no Concelho, mas de ter um grau de cobertura de 100%!!!... Na
Freguesia de Figueiró Campo foi criada uma situação curiosa: só a sede é que tinha
saneamento básico excepto em duas áreas… entretanto o resto de toda a Freguesia
passou a ter, excepto essas duas áreas na Sede… Uma delas é a zona do Casal do
Facho, já abrimos concurso, adjudicámos a obra, ela já começou e está a ser
desenvolvida… A outra, a que referiu, serve 18 habitações, é um investimento
estimado em cerca de 80.000,00 euros, iremos ter a oportunidade de apreciar e votar
uma proposta concreta já numa das próximas reuniões, porque está em fase
terminal o caderno de encargos referente a esse investimento.
Resultado das análises da água… não sei se os serviços ligados à questão do
ambiente estão a publicar sempre, como porventura deveriam, os resultados. As
análises estão a ser feitas no âmbito de um serviço que contratualizámos com uma
empresa certificada. Quando tal se justifica são promovidas e desenvolvidas terapias
adequadas; quando o resultado não é satisfatório, é desencadeada toda a informação
adequada… quando há uma falha de informação, em princípio, é porque está tudo
de acordo com aquilo que a lei determina, ainda que isso não desobrigue os serviços
de publicar os resultados… Vamos procurar perceber porque razão é que,
porventura, subsistem ou não casos em que a publicação não é tão eficaz quanto
seria desejável…
Desinfestação de Contentores… como sabe, temos vindo a equacionar a aquisição
de um lava contentores… é um investimento de ≈ 200.000,00 euros que temos
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vindo a adiar, não porque dele tenhamos desistido, mas porque os nossos recursos
não nos têm permitido ainda assumir esse compromisso económico-financeiro…
Dívidas da Autarquia, transferências para as Juntas de Freguesia… importará
clarificar que a Câmara Municipal não tem propriamente dívidas com as Juntas de
Freguesia… dívidas é prestarem-nos um serviço e nós não o pagarmos!!!... a Câmara
Municipal o que tem é, usando de uma faculdade que não de uma obrigatoriedade,
até 2005 aprovado Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de
Freguesia… Relativamente ao último ano, no que diz respeito à parte de
investimento, nem tudo está transferido e haverá Juntas que têm mil, dois ou três
mil euros por receber… releve-se que temos tido o cuidado de transferir por igual
para todas. De 2006 para cá, embora não tenhamos aprovado protocolos, temos
estado envolvidos com todas as Juntas de Freguesia num conjunto de realizações
concretas, a estratégia foi outra, mas de qualquer maneira não tem havido menor
investimento… O que vos posso garantir é que os serviços têm vindo a transferir e
que a regularização total ficará concluída até final do 1.º semestre.”
A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “só em relação a uma
assunto que levantei, porque eu limitei-me a enunciar um conjunto de assuntos
abordados pelos eleitos, gostava só de dizer a minha posição e a posição da CDU
sobre a Revisão do PDM. Nós também pensamos que quando as pessoas falam na
Revisão do PDM, certamente iremos encontrar casos em que existirá necessidade
pontualmente de rever o PDM mas também penso que, efectivamente, a grande
reivindicação de rever o PDM é transformar aquilo que é reserva em terreno
urbanizável para se poder construir. Também sabemos que, os dados não nos
deixam mentir sobre isto, Portugal é dos países da União Europeia com a maior
percentagem de casas devolutas, casas degradadas… hoje a opção das pessoas, os
casais jovens e os casais menos jovens, é a construção de casas novas e não a
recuperação daquilo que existe, isto tem a ver com a cultura e a mentalidade que
temos, porque isto leva a uma situação em que investimentos que são feitos em
Freguesias, em aglomerados populacionais, ao ficarem desertificados, foi
investimentos que as Autarquias fizeram e que ficam sub-utilizados. Por outro lado,
verificámos, e quem andar pelas Freguesias sabe isso, por exemplo, o Cercal e a
Gesteira, para mim são um excelente exemplo sobre isso, são Freguesias que
bonitas casas que estão ao abandono, não são habitadas por ninguém e que dariam
certamente boas casas se fossem requalificadas. Penso que há que criar e que é uma
grande aposta que o futuro executivo tem que apostar aí até porque saíram
normativos legais que apontam hoje claramente para a obrigatoriedade das
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Autarquias interferirem em casas que estejam devolutas, que estejam em risco, e que
criem regras, até a própria legislação cria, de obrigar os seus proprietários a
recuperar essas casas ou a Autarquia depois responsabilizando os próprios
proprietários. Portanto, será uma aposta do próximo executivo criar formas, criar
meios de fomentar a recuperação daquilo que existe e que valha a pena recuperar,
não somos fundamentalistas, algumas coisas não valerá a pena recuperar, outras
valerão a pena recuperar.”
O Senhor Presidente referiu que: “esta não é uma aposta para o próximo
executivo… antes é uma aposta a intensificar… Nós já estamos, por exemplo, a
majorar, a penalizar o IMI aplicado a casas devolutas e a casas que podem indiciar
perigosidade e estamos por outro lado a minorar, a premiar, por exemplo, casas que
estão arrendadas em zonas dessa natureza… O que podemos e devemos ainda é,
para além daquilo que já estamos a fazer, porventura estudar um conjunto de outras
novas regras que, complementarmente com estas, venham a estimular e incentivar a
recuperação de imóveis em zonas de centralidades urbanas histórico tradicionais.”
O Senhor Vereador Prof. Fernando Martinho referiu que: “relativamente a esta
questão do PDM, o que é importante é que haja um instrumento estratégico, a
longo prazo, que possa permitir um desenvolvimento harmonioso do Concelho.
Algumas das considerações que o Senhor Presidente teceu, eu comungo-as
perfeitamente, não é alargar por alargar os perímetros urbanos que nós lá vamos, até
porque na última reunião de Câmara alertei para a situação que esta e outras
Autarquias poderão vir a viver a partir de 2013 com o fim dos fundos estruturais, o
QREN, e com a necessidade de manter as infra-estruturas que já estão criadas e
algumas que se irão criar, vejo isto do Plano Director Municipal mais como um
plano estratégico com a esperança que se possa criar linhas directrizes para as quais
nós possamos seguir numa perspectiva de recuperação daquilo que temos, de
valorização do nosso património, quer habitacional, quer mesmo natural e
sobretudo com uma atitude pedagógica que eu entendo que nesta altura de précampanha eleitoral não é muito fácil fazer, mas que também deve ser feita que é
percebermos que só podemos viver bem se os outros também viverem. É verdade
que tem que ser feita uma aposta na recuperação dos centros urbanos, isso passa
pela elaboração de Planos de Pormenor das zonas urbanas fundamentais para que
as pessoas possam saber com o que é que podem contar no futuro, mas passa pela
recuperação de zonas históricas, não só na perspectiva de não deixarmos cairmos o
que temos, mas também de podermos trazer ao centro das aldeias as pessoas que
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estão a fugir para as periferias. Há pouco referiu o Cercal e a Gesteira, o centro da
Freguesia da Gesteira está a ficar deserto de pessoas e isso é preocupante porquanto
depois fazem-se alterações aos prédios que já lá há com garagens… que desvirtua
um pouco o objectivo inicial das aldeias e perde-se um sentido de comunidade que é
fundamental que existe. Estou de acordo que se elabore este instrumento, concordo
que deste não é a melhor oportunidade no quadro legal vigente, mas também no
próximo mandato, os que cá estiverem tem uma tarefa árdua que é fazer este tal
instrumento estratégico.”
Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
2.1. Licenciamento de Obras Particulares

Foi tomado conhecimento dos licenciamentos de obras particulares verificados no período decorrido
entre a última reunião e a de hoje. ----------------------------------Ponto 3. Apreciação das Propostas de Acta:
3.1. - 15.05.2008

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Acta.-----------------3.2. - 29.05.2008

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Acta.-----------------Ponto 4. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
. PROJECTOS ESCOLARES/OUTROS APOIOS
. Agrupamento de Escolas de Soure – Núcleo de Escalada
- Deslocação à Áustria

A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “trata-se de aprovarmos
um apoio de 100,00 euros/aluno, que corresponde aproximadamente a 25% do
custo desta viagem e, portanto, a intenção é minimizar o esforço financeiro das
famílias e fazer com que todos se possam deslocar e participar nesta iniciativa, que é
importante a nível desportivo e a nível pessoal e social.”
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O Senhor Vereador Prof. Fernando Martinho referiu que: “obviamente que vou
aprovar esta proposta não sem antes deixar aqui, mais uma vez, o meu protesto…
não caberia às Câmaras Municipais como participar uma acção que é de uma
Selecção Nacional, deveria ser o Governo a patrocinar, portanto, estamos aqui a
substituir-nos a uma despesa que devia ser do Governo porque se é uma Selecção
Nacional devíamos ser todos os Portugueses e não só os Munícipes do Concelho de
Soure.”
O Senhor Presidente referiu que: “não vou aqui promover qualquer debate
ideológico, mas apenas dizer o seguinte: sem prejuízo de, em matéria de
representatividade nacional nesta ou naquela modalidade, isso dever decorrer do
Ministério que tutela, a verdade é que quando um qualquer Município, no âmbito da
sua política de Educação, na proposta de Plano Plurianual, consagra a possibilidade
de apoiar projectos escolares, está implicitamente a dizer que não se demitirá de
apoiar aquilo que lhe pareça que merece ser apoiado…
Percebo a observação, que aliás é recorrente, não vou fazer mais considerações
sobre ela, mas aquilo que importa é que, em termos de política municipal de
Educação, não nos demitamos de apoiar iniciativas escolares que consideremos de
inequívoco interesse social, independentemente de ser ao serviço de uma qualquer
selecção ou não… é, nesta ambiência, que a Senhora Vereadora apresenta a
proposta em análise.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno.-------------------------------------------------------------------------------Ponto 5. EDUCAÇÃO
. Agrupamento de Escolas de Soure - Conselho Geral
- Designação dos Representantes do Município

Deliberado, por unanimidade, e após escrutínio secreto, designar o Exmo Senhor Presidente da
Câmara e as Exmas. Senhoras Vereadoras, Dra. Ana Maria Treno e Dra. Manuela Santos, como
representantes do Município no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Soure.--------------------------------------------------------Ponto 6. CULTURA
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. Protocolos de Colaboração (Educação)
Assunto: NOTA JUSTIFICATIVA DA MINUTA DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR NOS TERMOS DO ART. 67

DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, COM A REDACÇÃO QUE LHE FOI DADA PELA LEI N.º 5-A/2002, DE
11 DE JANEIRO.

Dispõe o art. 67 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro, que as competências da câmara municipal previstas na alínea b) do n.º 4 do artigo 64 ( o apoio ou a
comparticipação deste, pelos meios adequados, a actividades de interesse municipal de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou
outra), na alínea l) do n.º 1 ( o apoio ou a comparticipação no apoio à acção social escolar e às actividades complementares no âmbito
de projectos educativos, nos termos definidos na lei), na alínea j) do n.º 2 ( a criação ou a participação em associações de desenvolvimento
regional e de desenvolvimento do meio rural), na alínea l) do n.º 2 ( a promoção e o apoio do desenvolvimento de actividades artesanais,
de manifestações etnográficas e da realização de eventos relacionados com a actividade económica de interesse municipal), e na alínea c)
do n.º 4 ( a participação na prestação de serviços a estratos sociais desfavorecidos ou dependentes, em parceria com as entidades
competentes da administração central, bem como a respectiva prestação de apoio, pelos meios adequados e nas condições constantes de
regulamento municipal), poderão ser objecto de protocolos de colaboração, tendo como co-outorgantes ou i)
instituições públicas, ou ii) particulares ou iii) cooperativas, conquanto preencham um critério territorial, isto é, desde
que desenvolvam a sua actividade na área do Município, devendo resultar do clausulado, de maneira expressa, não
só a salvaguarda, dentro do princípio da liberdade contratual, dos direitos e deveres de cada uma das partes, mas
também a garantia do uso efectivo pela comunidade local dos equipamentos em causa.
Atentando aos objectivos norteadores da minuta que segue em anexo, isto é, o apoio e a colaboração às instituições
de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra, que desenvolvam a sua actividade no Município de
Soure, mediante a cedência, a título gratuito, de edifícios originariamente destinados aos alunos do 1º Ciclo do
Ensino Básico, actualmente disponíveis em virtude do reordenamento da Rede Escolar, pretende a mesma
concretizar, ao abrigo do supramencionado art. 67, esta competência camarária, prevista na al. b) do n.º 4 do art.
64, ambas referências legais constantes do seu Preâmbulo, intervindo, como primeiro outorgante, o Município de
Soure, representado, como dispõe a alínea a) do n.º 1 do art. 68, pelo Senhor Presidente da câmara municipal.
A alínea h) do n.º 2 do art. 68 comete ainda ao Presidente da câmara municipal a função de gerir o
património municipal, promovendo todas as acções necessárias à sua administração e conservação.
Os edifícios objecto destes protocolos rectius, a cedência a título gratuito da sua utilização durante
determinado período de tempo e nas condições constantes do clausulado, com inerentes direitos e
obrigações para ambas as partes] constituem património municipal, dado terem sido transferidos para as
autarquias locais, como estatuído no n.º 1 do art. 11 da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro (vide Clausula I).
Com efeito, e acompanhando o traçado legal exposto na Cláusula I da minuta, os Municípios dispõem
presentemente não só de atribuições no domínio da educação, como consta da alínea d) do n.º 1 do art. 13
do normativo supramencionado, mas também de competências específicas no que concerne à construção,
apetrechamento e manutenção das escolas do ensino básico: alínea b) do n.º 1 do art. 19.
À consideração superior,
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Pedro Miguel das Neves Martins, lic. em Direito
Soure, 24.04.09

6.1. Rancho Folclórico da Ribeira da Mata - Freg. de Figueiró do Campo

Deliberado, por unanimidade, aprovar o presente Protocolo de Colaboração.--------6.2. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Gesteira - Freg. da Gesteira

Deliberado, por unanimidade, aprovar o presente Protocolo de Colaboração.---------6.3. Rancho Folclórico do Cercal - Freg. da Gesteira

Deliberado, por unanimidade, aprovar o presente Protocolo de Colaboração.--------6.4. Associação Cultural de Casa Velha, Casal Novo e Gabrieis - Freg. de Soure

Deliberado, por unanimidade, aprovar o presente Protocolo de Colaboração.---------6.5. Grupo de Folclore do Melriçal - Freg. de Soure

Deliberado, por unanimidade, aprovar o presente Protocolo de Colaboração.----------

Ponto 7. CULTURA
. APOIO AO FOLCLORE, À MÚSICA E AO TEATRO
- Proposta //2009
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CULTURA
PROPOSTA DE APOIO P/ 2009
1. Ao F O LC L O R E
1.980,00 € / ano
2.100,00 € / ano
2.100,00 € / ano

GRUPOS NÃO FEDERADOS
GRUPOS DE PAULITEIROS
GRUPOS FEDERADOS

165,00 € / mês
175,00 € / mês
175,00 € / mês

F E S T I V AI S - Mínimo de 4 Grupos NACIONAL SEM QUALQUER GRUPO FEDERADO
NACIONAL COM GRUPO(S) FEDERADO(S)
INTERNACIONAL

A = 6 2 5 ,0 0 € + 1 2 5 , 0 0 € p / G r u p o , a l é m d e 4 ,
no máximo de 4
B = A + 1 5 0 ,0 0 € p / G r u p o F e d e r ad o ,
no máximo de 4
C = B + 2 5 0 ,0 0 € p / G r u p o E s t r a n g e i r o ,
no máximo de 4

2. À M Ú S I C A
BANDAS
TUNAS/ GRUPOS CORAIS
GRUPOS MUSICAIS
ESCOLAS DE MÚSICA (mínimo 10 alunos)

2.400,00
2.100,00
2.100,00
1.800,00

€
€
€
€

/
/
/
/

ano
ano
ano
ano

200,00
175,00
175,00
150,00

€
€
€
€

/
/
/
/

mês
mês
mês
mês

* Aniversário das Bandas - 1.750,00 € p/ investimento.
3. À DANÇA
Escolas de Dança

1.800,00 € / ano

150,00 € / mês

4. Ao TE A TR O
Grupo

1.800,00 € / ano

150,00 € / mês

A Vereadora*
(Ana Maria Treno, Dra.)
2009.05.11
* Por Delegação de Competências, Despacho
do Exmo. Senhor Presidente de Câmara de 04.11.2005

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno.-------------------------------------------------------------------------------Ponto 8. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. Protocolos de Colaboração (Educação)
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8.1. Clube de Tracção Total Aventuras de Soure - Freg. de Soure

Deliberado, por unanimidade, aprovar o presente Protocolo de Colaboração.---------8.2. Secção Columbófila da Casa do Povo de Soure - Freg. de Soure

Deliberado, por unanimidade, aprovar o presente Protocolo de Colaboração.---------Ponto 9. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. APOIO AO DESPORTO
- Proposta //2009

Desporto
PROPOSTA DE APOIO p/ 2009
A) DISPU TA DE PROVAS DE FU TEBOLDE 11

EQUIPAS SÉNIORES

2ª Divisão Nacional B
3ª Divisão Nacional
Divisão de Honra
1ª Divisão Distrital

EQUIPAS JOVENS

Infantis
Iniciados
Juvenis
Juniores

INATEL

87.500,00
75.000,00
12.500,00
7.500,00

€
€
€
€

/
/
/
/

ano
ano
ano
ano

2.250,00 € / ano
“
“
“
1.000,00 € / ano

8.750,00
7.500,00
1.250,00
750,00

€
€
€
€

/
/
/
/

mês
mês
mês
mês

225,00 € / mês
“
“
“

100,00 € / mês

b) Dis puta de pr o vas de Futebo lde 5
EQUIPAS SENIORES MASCULINAS

3.ª Divisão Nacional
Divisão de Honra

12.500,00 € / ano
5.500,00 € / ano

1.250,00 € / mês
550,00 € / mês
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EQUIPAS SENIORES FEMININAS

1.ª Divisão
Divisão de Honra
1.ª Divisão

EQUIPAS JOVENS

4.250,00
3.600,00
3.250,00
1.500,00

€
€
€
€

/
/
/
/

ano
ano
ano
ano

425,00
360,00
325,00
150,00

€
€
€
€

/
/
/
/

mês
mês
mês
mês

C) DISPU TA DE PROVAS NOU TRAS MODALIDADES
C1)
ATLETISMO

750,00 € / ano

75,00 € / mês

ESCALADA

750,00 € / ano

75,00 € / mês

1.500,00 € / ano

150,00 € / mês

750,00 € / ano

75,00 € / mês

C2 )
C3)
REMO
C4 )
XADREZ

O Vice-Presidente*
(Santos Mota)
* Por Delegação de Competências, Despacho
do Exmo Senhor Presidente de Câmara, de 04.11.2005
2009.05.11

Obs.: Aplicável à Época 2009/2010, base para 2010/2011.

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Vice-Presidente, Santos Mota.--------------------------------------------------------------------------------Ponto 10. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. XADREZ - PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
- Deslocações

O Senhor Presidente referiu que: “o jovem João Vicente tem vindo a obter
resultados que temos vindo a saudar e até a distinguir e, neste momento, há duas
questões diferentes que a Senhora Vereadora teve a oportunidade de abordar.
Tendo-se sagrado Campeão Nacional de Xadrez Sub-14, tem a possibilidade de
participar em três provas Internacionais: o Campeonato da União Europeia, o
Campeonato Europeu e o Campeonato Mundial… A informação que nos chegou é
de que ele irá participar, no Campeonato da União Europeia e no Campeonato
Mundial. A Federação Portuguesa de Xadrez irá custear, na íntegra, os custos
relativos à participação no Campeonato Mundial…
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Nesta ambiência, a proposta que a Senhora Vereadora apresenta é de que a Câmara
Municipal se associe à participação deste jovem Campeão Nacional no Campeonato
da União Europeia, atribuindo um apoio de 1.400,00 euros.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno.-------------------------------------------------------------------------------Ponto 11. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. Atribuição de Medalha de Mérito Desportivo

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Atribuição de Medalha de Mérito Desportivo, ao jovem
praticante de Xadrez, João Vasco Vicente.-----------------------Ponto 12. ACÇÃO SOCIAL
. Protocolo de Colaboração (Educação)
- Centro Social de Alfarelos – Freg. de Alfarelos

Deliberado, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos.------Ponto 13. ACÇÃO SOCIAL //SAÚDE
. Alienação a Título Gratuito de uma Parcela de Terreno
- Santa Casa da Misericórdia
Do Departamento de Obras e Urbanismo foram presentes as seguintes informações:
Assunto: ACÇÃO SOCIAL/SAÚDE

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
ALIENAÇÃO A TÍTULO GRATUITO DE UMA PARCELA DE TERRENO

O município de Soure é proprietário de um prédio urbano, que integra o seu domínio privado inscrito na
matriz predial respectiva sob o art. 6.071 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 6662 Freguesia de Soure.
Dada a intenção da instituição na construção de uma Unidade de Cuidados Continuados solicita a este
Município a alienação a título gratuito de uma parcela de terreno com a área de 6.950 m2 a destacar do
referido imóvel, de acordo com a planta em anexo.
Como foi referido em anteriores informações, tratando-se de uma doação a mesma só se poderá efectuar
desde que a mesma possa assegurar a realização de algumas das atribuições municipais. Na verdade, sendo
o município uma pessoa colectiva territorial que visa a prossecução dos interesses próprios, comuns e
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específicos das respectivas populações, só poderá realizar actos que estejam incluídos nas suas atribuições
(cf. art. 83.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e art. 235.º da CRP).
Possuindo os municípios, acordo com a al. g) do n.º 1 do art. 13.º e art. 22.º da Lei n.º 159/99, de 14 de
Setembro, atribuições no âmbito da saúde, designadamente no apoio à construção de equipamentos nesta
área e na participação na prestação de cuidados de saúde continuados no quadro do apoio social à
dependência, em parceria com a administração central e outras instituições locais, a presente alienação a
concretizar-se enquadra-se dentro das atribuições municipais.
No que respeita à competência sobre a decisão de alienação em causa, ela pertence à Câmara Municipal,
nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 64.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, tendo em conta
a avaliação efectuada pelos serviços técnicos1.
Á consideração superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
12.05.2009
____________
1

De acordo com a avaliação, o valor atribuído à parcela de terreno em causa é de 265.070,00 euros, ou seja, inferior ao limite (actualmente
fixado em 333.610,00 euros), estabelecido para a competência daquele órgão.

e

Assunto: PARCELA DE TERRENO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE NA ANTIGA SAIBREIRA
ATRIBUIÇÃO DE VALOR

De acordo com solicitação superior, procedeu-se à avaliação duma parcela de terreno pertença da Câmara
Municipal de Soure, localizada na zona onde em tempos se situava a antiga saibreira, na Vila de Soure.
O método utilizado tem como base a fórmula de cálculo do Valor Patrimonial Tributário e respectivos
coeficientes, definida no Código do Imposto Municipal sobre imóveis (CIMI).
Características do terreno e edificações previstas:
1. Área total do terreno = 6.950 m2;
2. Área total das edificações previstas = 2.000 m2;
3. Área dependente prevista = 500 m2;
4. Área de implantação das edificações previstas = 1.000 m2;
5. Utilização das edificações – Serviços.
É meu entendimento que um valor de 265.070,00 euros, será um valor justo para o referido terreno e para
a utilização prevista.
À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eng. Civil)
2009.05.05
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O Senhor Vereador Prof. Fernando Martinho referiu que: “gostaria de saber se no
Contrato de Cedência fica alguma cláusula de reversão no caso de não ser afecto o
espaço ao destino que está previsto na proposta.”
O Senhor Presidente respondeu, dizendo: “nós temos vindo a aprovar cedências
com base em informações técnicas/jurídicas, as quais, em si próprias, já
condicionam a cedência à prossecução de fins que são atribuições municipais…
Assim, deverá haver correspondência entre o contrato e a informação
técnica/jurídica que sustenta a deliberação.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a Alienação a Título Gratuito de uma Parcela de Terreno à
Santa Casa da Misericórdia, conforme decorre da informação técnica/jurídica.-----------------------------------------------------------------------------Ponto 14. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
. URBANIZAÇÃO E URBANISMO - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS
. Construção de Passeios em Paleão
- Ajuste Directo
Do Departamento de Obras e Urbanismo foram presentes as seguintes informações:
Assunto: HABITAÇÃO, URBANIZAÇÃO E URBANISMO

HABITAÇÃO E URBANISMO - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS
CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM PALEÃO
ESCOLHA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO

Com vista à execução da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exª a aprovação dos seguintes
pontos:
1. Escolha de procedimento prévio:

Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma vez que o preço base é de 15.999,35 euros,
inferior ao limite máximo de 150.000,00 euros estabelecidos para o recurso ao procedimento de ajuste
directo - cf. alínea a) do artigo 19º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
18/2008, de 29 de Janeiro -.
A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes
pontos da presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer do Presidente da Câmara
Municipal quer da Câmara Municipal, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a
149.639,36 euros - cf. alínea a) do n.º 1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho.
O encargo previsto para a presente empreitada tem em parte dotação no orçamento para o presente ano de
2009 pela rubrica 03.01.07.01.04.01 e trata-se de acção inscrita em plano plurianual de investimentos com a
classificação de 05.004 2009/106.
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2. Processo

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em Anexo.
3. Consultar a(s) seguinte(s) entidade(s)

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do artigo 114º do Código dos Contratos Públicos, à seguinte
entidade:
● Sociedade de Construções Elimur, Lda

À consideração superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
12.05.2009
e
Assunto: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM PALEÃO
Na localidade de Paleão, na rua Eng.º Luis Delgado Santos, junto à Associação, é necessário proceder à
execução de passeios em calçada miúda branca.
Em simultâneo será efectuada a drenagem de águas pluviais, que serão encaminhadas para um colector aí
existente.
Esta intervenção encontra-se incluída no plano de actividades para 2009 e tem um valor que se estima em
aproximadamente 15.999,35 Euros + IVA.

À Consideração Superior,
O Técnico
(Evaristo Duarte)
11.05.2009

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre
das informações técnicas dos serviços.---------------------------------28
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Ponto 15. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. RECARGAS

- Homologações de Autos de Recepção Definitiva

15.1. Arruamentos na Freguesia de Gesteira - Santo Isidro
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA

RECARGAS
ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE GESTEIRA/SANTO ISIDRO
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA

Por deliberação de 09.10.2003 esta Câmara Municipal homologou o auto de recepção provisória, relativo à empreitada
acima referida.
Decorrido o prazo de garantia estabelecido por lei e caderno de encargos (5 anos), propõe-se, após a realização da
respectiva vistoria, a homologação do auto de recepção definitiva, bem como a extinção da caução e restituição, ao
empreiteiro, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito (cf. Art. 226.º, n.º1 do art.
227.º e n.º1 do art. 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março).
À consideração superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
05.05.2009

Deliberado, por maioria, com quatro (4) votos a favor e uma (1) abstenção, aprovar a homologação do
presente auto de recepção definitiva, bem como a extinção da caução, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.--------------------------15.2. Estrada de Santo Isidro/Alagôa
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
RECARGAS
ESTRADA DE SANTO ISIDRO / ALAGÔA
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA

Por deliberação de 17.07.2003 esta Câmara Municipal homologou o auto de recepção provisória, relativo à empreitada
acima referida.
Decorrido o prazo de garantia estabelecido por lei e caderno de encargos (5 anos), propõe-se, após a realização da
respectiva vistoria, a homologação do auto de recepção definitiva, bem como a extinção da caução e restituição, ao
empreiteiro, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito (cf. Art. 226.º, n.º1 do art.
227.º e n.º1 do art. 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março).
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À consideração superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
05.05.2009

Deliberado, por maioria, com quatro (4) votos a favor e uma (1) abstenção, aprovar a homologação do
presente auto de recepção definitiva, bem como a extinção da caução, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.--------------------------15.3. Rua de Gabrielos - Granja do Ulmeiro
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
RECARGAS
RUA DE GABRIELOS – GRANJA DO ULMEIRO
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA
Por deliberação de 17.07.2003 esta Câmara Municipal homologou o auto de recepção provisória, relativo à empreitada
acima referida.
Decorrido o prazo de garantia estabelecido por lei e caderno de encargos (5 anos), propõe-se, após a realização da
respectiva vistoria, a homologação do auto de recepção definitiva, bem como a extinção da caução e restituição, ao
empreiteiro, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito (cf. Art. 226.º, n.º1 do art.
227.º e n.º1 do art. 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março).
À consideração superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
05.05.2009

Deliberado, por maioria, com quatro (4) votos a favor e uma (1) abstenção, aprovar a homologação do
presente auto de recepção definitiva, bem como a extinção da caução, conforme decorre da informação
técnica dos serviços. --------------------------15.4. Arruamentos no Pinheiro - Freg. de Soure
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - RECARGAS
ARRUAMENTOS NO PINHEIRO
ESTRADA PINHEIRO / FUZEIROS
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA
Por deliberação de 29.04.2003 esta Câmara Municipal homologou o auto de recepção provisória, relativo à empreitada
acima referida.
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Decorrido o prazo de garantia estabelecido por lei e caderno de encargos (5 anos), propõe-se, após a realização da
respectiva vistoria, a homologação do auto de recepção definitiva, bem como a extinção da caução e restituição, ao
empreiteiro, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito (cf. Art. 226.º, n.º1 do art.
227.º e n.º1 do art. 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março).
À consideração superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
05.05.2009

Deliberado, por maioria, com quatro (4) votos a favor e uma (1) abstenção, aprovar a homologação do
presente auto de recepção definitiva, bem como a extinção da caução, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.--------------------------Ponto 16. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA
. BENEFICIAÇÃO DA EM 622, PEDROGÃO DO PRANTO /LIMITE DO CONCELHO (C/
FIGUEIRA DA FOZ)

- Concurso Público
Do Departamento de Obras e Urbanismo foram presentes as seguintes informações:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA

BENEFICIAÇÃO DA EM 622, PEDRÓGÃO DO PRANTO/LIMITE DO CONCELHO (COM A FIGUEIRA DA FOZ)
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Assim, com vista à execução da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exª a aprovação dos
seguintes pontos:
1. ESCOLHA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO:
Sugere-se a adopção da modalidade de concurso público, uma vez que o preço base é de 652.594,63 euros
- cf. alínea b) do artigo 19º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29
de Janeiro -.
A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes
pontos da presente informação pertence à Câmara Municipal, uma vez que se trata de uma despesa
orçamentada superior a 149.639,36 euros - cf. alínea a) do n.º 1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 08 de Junho -.
O encargo previsto para a presente empreitada tem em parte dotação no orçamento para o presente ano de
2009 pela rubrica 03.04.07.03.03.08 e trata-se de acção inscrita em plano plurianual de investimentos com a
classificação de 09.001 2009/14.
2. PROCESSO DE CONCURSO
Constituído pelo projecto técnico, programa de procedimento, Caderno de Encargos.
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3. NOMEAÇÃO DE JÚRI
Nomeação dos membros a integrar o Júri:
1.
2.
3.
4.

Presidente: João Eduardo Dias Madeira Gouveia, Dr.;
Vogal: Santos Mota (substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos);
Vogal: Marcus Tralhão; Dr.;
Suplentes: Mário Monteiro, Evaristo Duarte.

À consideração superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
12.05.2009
e
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES/REDE VIÁRIA

BENEFICIAÇÃO DA EM 622, PEDRÓGÃO DO PRANTO/LIMITE DO CONCELHO (COM A FIGUEIRA DA FOZ)

A EM 622 é uma via com muito movimento de veículos, que liga as povoações da freguesia de Vinha da
Rainha e parte da Freguesia de Samuel com o limite do Concelho da Figueira da Foz.
Actualmente esta estrada não permite, nalguns locais, o cruzamento de dois veículos pesados, devido à
plataforma existente e às árvores de grande porte que se encontram junto às bermas e que do lado norte se
encontram inclinadas sobre a via.
Para melhorar as condições de circulação para um perfil transversal de 6,50 m, é necessário proceder ao
alargamento da plataforma do lado norte em cerca de 1.50 m, retirando as árvores existentes, com
plantação de novas árvores na base do talude. Esta intervenção implica ainda a construção de dois novos
pontões em substituição dos existentes, que se encontram bastante degradados e a ampliação de cerca de
2,00 m de um terceiro pontão já existente.
Na sequência desta obra, a rotunda existente no Choupal será reformulada e o pontão ai existente no
Ribeiro dos Vales ampliado em cerca de 2,00 m.
No mesmo ribeiro e a montante desta rotunda o pontão aí existente, bastante degradado, será substituído
por um novo, recorrendo a uma estrutura pré-fabricado, tipo “Box Coulvert” ou equivalente.
Ainda dentro desta obra, será executada uma rotunda ou entroncamento com CM 1103, uma vez que se
trata de um local onde ocorrem acidentes com frequência.
Aplicar-se-á uma camada de regularização betuminosa, seguida de uma camada de desgaste betuminoso, no
troço entre a rotunda do Choupal e o limite do concelho.
Esta intervenção será complementada com sinalização vertical e horizontal nas vias atrás referidas e
iluminação na zona das rotundas.
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Esta obra encontra-se inscrita no Plano e Actividades para o ano de 2009 e tem um valor que se estima em
aproximadamente 652.594,63 €.
À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eng.º)
(Evaristo Duarte, Téc.)
07.05.2009

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de concurso público, conforme
decorre das informações técnicas dos serviços. -----------------------Ponto 17. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. OUTRAS RECARGAS

- Ajustes Directos
17.1. ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE BRUNHÓS
- Estrada de Brunhós ao Limite do Concelho com Montemor-o-Velho
Do Departamento de Obras e Urbanismo foram presentes as seguintes informações:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
OUTRAS RECARGAS - ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE BRUNHÓS
ESTRADA DE BRUNHÓS AO LIMITE DO CONCELHO COM MONTEMOR-O-VELHO
ESCOLHA DE PROCEDIMENTO

Com vista à execução da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exª a aprovação dos seguintes
pontos:
1. Escolha de procedimento prévio:

Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma vez que o preço base é de 32.069,00 euros,
inferior ao limite máximo de 150.000,00 euros estabelecidos para o recurso ao procedimento de ajuste
directo - cf. alínea a) do artigo 19º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
18/2008, de 29 de Janeiro -.
A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes
pontos da presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer do Presidente da Câmara
Municipal quer da Câmara Municipal, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a
149.639,36 euros - cf. alínea a) do n.º 1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho.
O encargo previsto para a presente empreitada tem em parte dotação no orçamento para o presente ano de
2009 pela rubrica 03.04.07.03.03.01 e trata-se de acção inscrita em plano plurianual de investimentos com a
classificação de 09.001 2009/176 2.
2. Processo
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Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em Anexo.
3. Consultar a(s) seguinte(s) entidade(s)

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do artigo 114º do Código dos Contratos Públicos, à seguinte
entidade:
● Sociedade de Construções Elimur, Lda

À consideração superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
12.05.2009
e
Assunto: ESTRADA DE BRUNHÓS AO LIMITE DO CONCELHO COM MONTEMOR-O-VELHO
A estrada que liga a povoação de Brunhós ao limite do concelho com Montemor-o-Velho, é um acesso
muito utilizado pelos residentes locais.
Para facilitar a sua acessibilidade, sugere-se a recarga de pavimento, com uma camada de desgaste
betuminoso com 0.07m de espessura após compactação.
Será ainda aplicado sinalização horizontal em pintura de pavimento com faixa central contínua ou
descontínua conforme necessidades do local.
Sugerimos a consulta à empresa Elimur.
Esta obra encontra-se incluída no Plano de Actividades para o ano de 2009 e tem um valor que se estima
em aproximadamente 32.069,00 euros + IVA.
À Consideração Superior,
O Técnico
(Evaristo Duarte)
08.05.2009

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre
das informações técnicas dos serviços. ---------------------------------17.2. ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANÇOS
- Vila Nova de Anços
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Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

OUTRAS RECARGAS - ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANÇOS
ARRUAMENTOS EM VILA NOVA DE ANÇOS
ESCOLHA DE PROCEDIMENTO

Com vista à execução da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exª a aprovação dos seguintes
pontos:
1. Escolha de procedimento prévio:

Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma vez que o preço base é de 63.920,00 euros,
inferior ao limite máximo de 150.000,00 euros estabelecidos para o recurso ao procedimento de ajuste
directo - cf. alínea a) do artigo 19º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
18/2008, de 29 de Janeiro -.
A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes
pontos da presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer do Presidente da Câmara
Municipal quer da Câmara Municipal, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a
149.639,36 euros - cf. alínea a) do n.º 1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho.
O encargo previsto para a presente empreitada tem em parte dotação no orçamento para o presente ano de
2009 pela rubrica 03.04.07.03.03.01 e trata-se de acção inscrita em plano plurianual de investimentos com a
classificação de 09.001 2009/176 11.
2. Processo

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em Anexo.
3. Consultar a(s) seguinte(s) entidade(s)

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do artigo 114º do Código dos Contratos Públicos, à seguinte
entidade:
● Construções Alberto Vasco, S.A..

À consideração superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
12.05.2009
e

Assunto: ARRUAMENTOS EM VILA NOVA DE ANÇOS
Alguns arruamentos da povoação de Vila Nova de Anços apresentam um pavimento degradado, que
obriga a várias intervenções para manterem condições adequadas de circulação.
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Para a sua reparação é necessário proceder à aplicação de uma camada de desgaste betuminoso em seixo
britado com uma espessura de 0.07 após compactação.
Esta intervenção encontra-se incluída no Plano de Actividades para o ano de 2009 e tem um valor que se
estima em aproximadamente 63.920,00 Euros + IVA.
À Consideração Superior,
O Técnico
(Evaristo Duarte)
11.05.2009

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre
das informações técnicas dos serviços. ---------------------------------Ponto 18. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. OUTRAS RECARGAS
. ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DA VINHA DA RAINHA
. Casal dos Bacelos e Porto Godinho

- Trabalhos a Mais
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
OUTRAS RECARGAS – ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DA VINHA DA RAINHA
CASAL DOS BACELOS E PORTO GODINHO
TRABALHOS A MAIS

No âmbito da execução da empreitada acima referida, foi constatada a necessidade de realização de
trabalhos a mais, que se enquadram no disposto no n.º 1 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março - diploma que se aplica a esta empreitada, por o procedimento ter sido aberto antes da entrada no
novo Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro -.
De acordo com a disposição que regula o controlo de custos das obras públicas – n.º 1 do artigo 45.º do
citado diploma –, o dono da obra não poderá em caso algum, autorizar a realização de trabalhos a mais
previstos no referido artigo 26.º, alterações do projecto da iniciativa ainda que decorrentes de erros ou
omissões do mesmo ou trabalhos resultantes de alterações ao projecto, variantes ou alterações do plano de
trabalhos, da iniciativa do empreiteiro, caso o seu valor acumulado durante a execução de uma empreitada
exceda 25% do valor do contrato de empreitada de obras públicas de que são resultantes.
Por outro lado, não ultrapassando os trabalhos a mais, em análise, 15% do valor do contrato de
empreitada, a Câmara Municipal, enquanto entidade competente para a realização desta nova despesa, pode
emitir decisão favorável à realização da mesma sem necessidade de ter por base uma proposta
fundamentada instruída com estudo realizado por entidade externa e independente, que poderia, todavia,
ser sempre dispensada já que se trata de despesa igual ou inferior a Meio milhão de contos (24.939.849,85
euros).
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Face ao exposto e tendo em conta o teor da informação técnica, sugerimos:
A aprovação dos trabalhos a mais constantes da informação em anexo.
Á consideração superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
12.05.2009
e
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
OUTRAS RECARGAS – ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE VINHA DA RAINHA
CASAL DOS BACELOS E PORTO GODINHO

Durante a execução da obra em epígrafe, verificou-se a necessidade de corrigir o traçado previsto,
permitindo assim um melhor aproveitamento da área existente, bem com melhorar as condições de
circulação/segurança no local.
Tais factos, associados a alguns acertos de obra, conduziram à necessidade de executar trabalhos não
previstos inicialmente.
Em anexo, junta-se uma relação dos trabalhos em causa e dos respectivos valores associados.
Assim, sugere-se:
i. A aprovação das alterações introduzidas ao projecto inicial;
ii. A execução dos trabalhos a mais, constantes da relação em anexo num total de 4.213,99 €
A serem aprovados os trabalhos a mais referidos em ii., a situação da empreitada será a seguinte:
Adjudicação
Trabalhos a mais propostos
Relação (T. a mais/Adj.)

147.650,00 €
4.213,99 €
2,85 %

(documento em anexo)

À consideração superior,
O Técnico
(Mauro Alegre, Eng.º)
12.05.2009

Deliberado, por unanimidade, aprovar os Trabalhos a Mais, conforme decorre das informações
técnicas dos serviços. ---------------------------------------------------------Ponto 19. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. OUTRAS RECARGAS
. ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE SOURE
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. CM 1008 entre Sobral e Netos

- Homologação do Auto de Recepção Provisória
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
OUTRAS RECARGAS
ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE SOURE
CM 1008 ENTRE SOBRAL E NETOS
RECEPÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 27.06.2008, à empresa Redevias Sociedade de Construções e Vias, S.A., pelo valor de 52.190,56 €, acrescido de IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respectivo auto de recepção provisória
da mesma, nos termos e para efeitos do disposto nos artigos 217.º a 219.º do Decreto-Lei nº 59/99, de 02
de Março.
Deverá também proceder-se à abertura do inquérito administrativo nos termos dos artigos 224.º e segs. do
mesmo diploma.
À consideração superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
05.05.2009

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção provisória,
conforme decorre da informação técnica dos serviços. ----------------------Ponto 20. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
. Reparação e Substituição de Pavimento na Rua Evaristo de Carvalho

(Pai) na Vila de Soure
- Ajuste Directo
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
REPARAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTO NA RUA EVARISTO DE CARVALHO (PAI) NA VILA DE SOURE
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Com vista à execução da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exª a aprovação dos seguintes
pontos:
1. ESCOLHA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO:
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Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma vez que o preço base é de 20.000,00 euros,
inferior ao limite máximo de 150.000,00 euros estabelecidos para o recurso ao procedimento de ajuste
directo - cf. alínea a) do artigo 19º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
18/2008, de 29 de Janeiro -.
A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes
pontos da presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer do Presidente da Câmara
Municipal quer da Câmara Municipal, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a
149.639,36 euros - cf. alínea a) do n.º 1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho -.
O encargo previsto para a presente empreitada tem dotação no orçamento para o presente ano de 2009
pela rubrica 03.04.07.03.03.01 e trata-se de acção inscrita em plano plurianual de investimentos com a
classificação de 09.001 2009/177 1.
2. PROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em Anexo.
3. CONSULTAR A(S) SEGUINTE(S) ENTIDADE(S)
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do artigo 114º do Código dos Contratos Públicos, à seguinte
entidade:
● Elimur - Sociedade de Construções, Lda.
À consideração superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
12.05.2009
e
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
REPARAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTO NA RUA EVARISTO DE CARVALHO (PAI) NA VILA DE SOURE

O arruamento em assunto apresenta um pavimento betuminoso com adiantado estado de degradação.
De forma a promover a melhoria das suas actuais condições, em cumprimento de indicações superiores,
procedeu-se à elaboração de um projecto e correspondente caderno de encargos, nos quais se prevê a
substituição do actual pavimento betuminoso, por um outro, em calçada grossa de pedra calcária.
Com esta melhoria pretende-se, simultaneamente, proceder à reparação do pavimento e dotá-lo de
características que melhor se adaptam à zona onde se insere - zona histórica da vila.
O valor estimado para a execução dos trabalhos, conforme mapa de medições em anexo, totaliza 20.000,00 €.
Assim, sugere-se:
a) A aprovação da proposta de intervenção no arruamento em assunto;
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b) A realização da obra por empreitada, com recurso ao ajuste directo, por consulta à firma
Elimur - Sociedade de Construções, Lda.
À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eng.º)
27.04.2009

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre
das informações técnicas dos serviços. ---------------------------------Ponto 21. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. ALCATROAMENTOS NOVOS - CAMINHO DO VALE DO CASCONHO

- Homologação do Auto de Recepção Definitiva

Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
ALCATROAMENTOS NOVOS
CAMINHO DO VALE DO CASCONHO
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA

Por deliberação de 29.12.2003 esta Câmara Municipal homologou o auto de recepção provisória, relativo à
empreitada acima referida.
Decorrido o prazo de garantia estabelecido por lei e caderno de encargos (5 anos), propõe-se, após a
realização da respectiva vistoria, a homologação do auto de recepção definitiva, bem como a extinção da
caução e restituição, ao empreiteiro, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que
tiver direito (cf. Art. 226.º, n.º1 do art. 227.º e n.º1 do art. 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março).
À consideração superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
05.05.2009

Deliberado, por maioria, com quatro (4) votos a favor e uma (1) abstenção, aprovar a homologação do
presente auto de recepção definitiva, bem como a extinção da caução, conforme decorre da informação
técnica dos serviços. --------------------------Ponto 22. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. OUTROS ALCATROAMENTOS NOVOS – ZONAS URBANAS
. Alagôa - Freguesia de Samuel
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- Homologação do Auto de Recepção Definitiva
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA

OUTROS ALCATROAMENTOS NOVOS – ZONAS URBANAS
ARRUAMENTOS NA ALAGÔA – FREGUESIA DE SAMUEL
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA
Por deliberação de 09.10.2003 esta Câmara Municipal homologou o auto de recepção provisória, relativo à
empreitada acima referida.
Decorrido o prazo de garantia estabelecido por lei e caderno de encargos (5 anos), propõe-se, após a
realização da respectiva vistoria, a homologação do auto de recepção definitiva, bem como a extinção da
caução e restituição, ao empreiteiro, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que
tiver direito (cf. Art. 226.º, n.º1 do art. 227.º e n.º1 do art. 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março).
À consideração superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
05.05.2009

Deliberado, por maioria, com quatro (4) votos a favor e uma (1) abstenção, aprovar a homologação do
presente auto de recepção definitiva, bem como a extinção da caução, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.--------------------------Ponto 23. DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. Protocolo de Colaboração (Educação)
- Assembleia de Compartes dos Baldios da Capelania de Alencarce de Cima - Freg.
de Soure

Deliberado, por unanimidade, aprovar o presente Protocolo de Colaboração. --------Ponto 24. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2009
. Apreciação de Propostas de Alteração - 4.ª/4.ª - .

Deliberado, por maioria, com quatro (4) votos a favor e uma (1) abstenção, aprovar as Propostas de
Alteração - 4.ª/4.ª - . -----------------------------------------------------
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