14.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 30 de Julho 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 de Propostas de Acta:
3.1. - 16.10.2008
3.2. - 30.10.2008
Ponto 4. CULTURA – GEMINAÇÃO INTERNACIONAL
. Neuville de Poitou
- Apoio
. XVIII Encontro
Ponto 5. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. CONSTRUÇÃO DE OUTROS POLIDESPORTIVOS - FREGUESIA DE SOURE
. Iluminação do Polidesportivo da Pouca Pena
- Homologação do Auto de Recepção Definitiva

Ponto 6. SAÚDE
. Direcção do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro
. Programa de Rastreio de Cancro da Mama
- Agradecimento
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Ponto 7. URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. Bairro Pré-Fabricado
- Homologações de Autos de Recepção Provisória
7.1. Demolição de 2 Casas Pré-Fabricadas

- 13.ª Fase

7.2. Demolição de 1 Casa Pré-Fabricada

- 14.ª Fase

7.3. Demolição de 1 Casa Pré-Fabricada

- 15.ª Fase

Ponto 8. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA
. BENEFICIAÇÃO

DA

EM 622, PEDROGÃO

DO

PRANTO /LIMITE

DO

CONCELHO (C/

FIGUEIRA DA FOZ)

- Adjudicação
Ponto 9. RECURSOS HUMANOS – ESTÁGIOS
. INTEP
. Curso Técnico de Electrotécnica
- Agradecimento
Ponto 10. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
- Abertura de Hasta Pública
Ponto 11. Outros assuntos a incluir, se for caso disso, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18.09.
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Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações

O Senhor Presidente deu início à reunião, começando por prestar as seguintes
informações:
* EDUCAÇÃO
O Centro Escolar da Freguesia de Samuel tem já 60% do investimento realizado…
quanto ao Centro Escolar das Freguesias de Degracias/Pombalinho, tem já 50% do
investimento realizado.
* CULTURA
- Estivémos presentes: no X Festival de Folclore da Santa Casa da Misericórdia de Soure…
no 29.º Aniversário do Centro Social de Alencarce de Cima e Cascão… numa reunião
com a Capelania do Casconho, a propósito do terminús de algumas beneficiações…
- No dia 24 de Julho, assistimos na Vinha da Rainha ao Sarau “Troca de Culturas”...
Uma acção desenvolvida, essencialmente, pelas formandas do Curso EFA, área de
Animação Sócio-Cultural, Nível III.
* DESPORTO
- Estivémos presentes no jantar de Final de Época Desportiva da União Desportiva
Vilanovense.
- No dia 25 de Julho, estivémos, quer no 26.º Aniversário da Associação Cultural de
Casa Velha, Casal Novo e Gabriéis, quer numa Sessão de Inauguração de
beneficiações na Sede da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Cotas.
* URBANIZAÇÃO E URBANISMO
- Está concluída a intervenção que adjudicámos nas Matas… seguir-se-á a
beneficiação em termos de atapetamento.
- Está concluído o investimento feito na zona adjacente ao Polidesportivo da Pouca
Pena, na Freguesia de Soure.
- Está concluída a intervenção na Rua Evaristo Carvalho Pai, na Vila de Soure.
- Está quase concluída a requalificação urbana no Largo Adjacente à Rua Dr.
Delfim Carvalho, também na Vila de Soure.
- Já está a decorrer a intervenção de requalificação do espaço próximo das pontes
sobre o Rio Anços, no qual irá aparecer um pequeno Parque de Merendas e um
novo Lavadouro…
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* CASAS MORTUÁRIAS
As três últimas Casas Mortuárias co-financiadas pela Câmara - Brunhós, Casal
Cimeiro na Freguesia de Figueiró do Campo e Pouca Pena na Freguesia de Soure estão praticamente concluídas.
* SANEAMENTO E SALUBRIDADE
O prolongamento de colector à entrada de Figueiró do Campo e a ligação ao Casal
do Facho estão também praticamente concluídos.
* ABASTECIMENTO PÚBLICO - ÁGUA
- No que diz respeito ao investimento em curso a caminho das Degracias, a
tubagem já está toda colocada e prepara-se o início para a construção da Estação
Elevatória que integra a obra.
- Na Ribeira da Mata, está praticamente concluído o investimento na nova Adutora.
* DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
- Está quase concluído o investimento privado da VICOMETAL.
- No “segundo” investimento privado da LUSIAVES, no Concelho de Soure, a caminho
dos Simões… dos 56 pavilhões previstos, estão já 28 construídos e a funcionar em
pleno… cada grupo de 4, além de ter empregue 8 “senhoras” - mão de obra não
qualificada -, empregou também 1 jovem licenciado…
- O investimento privado em curso na Fábrica de Tendas de Campismo, na Zona
Industrial de Soure, no valor de ≈ 5.000.000,00 euros, está também praticamente
concluído…
- Na primeira semana de Agosto, está prevista a entrada em funcionamento da nova
unidade comercial - LIDL -…
* REDE VIÁRIA
- Ficaram hoje mesmo concluídos os acessos à nova Ponte de Figueiró do Campo…
- Está praticamente concluído o investimento na correcção de traçado que liga o
IC2 às Degracias.
O Senhor Vice-Presidente Dr. Santos Mota referiu que: “acompanhei o Senhor
Presidente de Câmara em algumas das iniciativas que mencionou.
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Representei-o no XV Festival de Folclore e no XIV Aniversário do Rancho
Folclórico “Papoilas da Serra”.”
A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “congratular-me com
todas as informações que foram dadas pelo Senhor Presidente, com destaque para
esta nova unidade que vai ter início e que, para além da importância que tem em
termos económicos e sociais, torna a entrada na Vila de Soure ainda mais
interessante a nível urbanístico.
No âmbito da Educação, registar o facto de todas as obras estarem a decorrer a
bom ritmo e, sobretudo registar o contributo positivo para a qualidade de vida de
muitas pessoas, sobretudo crianças e jovens, do nosso Concelho.
Referir a nossa presença nas Marchas Populares promovidas pela Santa Casa da
Misericórdia de Soure e também pela APPACDM de Soure e a Festa do Idoso,
promovida pelo Centro Social de Alfarelos; iniciativas que, parecendo simples,
foram de extrema importância para as pessoas envolvidas, designadamente, pessoas
com dois tipos de vulnerabilidade: idade avançada e deficiência.”
A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “gostaria de colocar uma
questão que tem a ver com a visita que estava agendada, da Inspecção Geral do
Trabalho, às instalações da Câmara Municipal de Soure; tive a oportunidade de falar
de uma visita que fiz com o Senhor Evaristo Duarte, no acompanhamento da
intervenção e de alguma correcção que a Câmara estava a fazer àquilo que foi
sinalizado. Gostaria de saber se o Senhor Presidente tem alguma informação de
como decorreu esta visita.
Também saudar, e porque relaciono com esta situação, o último ponto da Ordem
de Trabalhos - Abertura de Hasta Pública para Alienação de Equipamentos e
Viaturas - que lá se encontravam e que por mim aqui foi referido, que são
perfeitamente obsoletos.”
O Senhor Presidente respondeu, dizendo: “a visita inspectiva decorreu ontem… o
Técnico Municipal, Senhor Evaristo adiantou que a mesma decorreu com total
normalidade… a Senhora Inspectora aceitou as explicações, gostou do que viu e
terá compreendido a necessidade de alguns prazos suplementares para resolver
alguns problemas que ainda subsistem.
Penso que a Senhora Vereadora terá já tido a possibilidade de verificar que, quanto
à questão dos três contentores que abordou na última reunião, já foi tudo limpo…
De qualquer forma, está-se a estudar uma nova localização…”
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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 de Propostas de Acta:
3.1. - 16.10.2008

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Acta. -----------------3.2. - 30.10.2008

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Acta. -----------------Ponto 4. CULTURA – GEMINAÇÃO INTERNACIONAL
. Neuville de Poitou
- Apoio
. XVIII Encontro

CULTURA
Geminação Internacional
- Neuville de Poitou –

Proposta
De

Apoio
18 . º En c o n tr o

ENTIDADE
As s o c iaç ã o de Gem in aç ã o do Co n c elho de So ur e

TRANSFERÊNCIA
DE CAPITAL

3.500 €

A Vereadora *
(Ana Maria Treno, Dra.)
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2009.07.24
* Por Delegação de Competências, Despacho
do Exmo Senhor Presidente de Câmara, de 04.11.2005

A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “este apoio é o habitual
nestas circunstâncias, isto é, aquando da deslocação de famílias portuguesas a
Neuville de Poitou; um apoio para custear parte da viagem, designadamente, o
aluguer do autocarro. Normalmente, funciona de dois em dois anos; em 2007
estiveram cá famílias francesas e, agora, é a vez de se deslocarem famílias
portuguesas.
É um apoio que tem em conta a importância desta Geminação, que se deve manter,
pois contribui para fortalecer os laços entre o Concelho de Soure e Neuville de
Poitou.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio no valor de 3.500,00 euros. ----------------------------------------------------------------------------Ponto 5. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. CONSTRUÇÃO DE OUTROS POLIDESPORTIVOS - FREGUESIA DE SOURE
. Iluminação do Polidesportivo da Pouca Pena
- Homologação do Auto de Recepção Definitiva
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: DESPORTO E TEMPOS LIVRES
CONSTRUÇÃO DE OUTROS POLIDESPORTIVOS – FREGUESIA DE SOURE
ILUMINAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DA POUCA PENA
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA
Por deliberação de 15.01.2004 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.º 1 do art. 227.º e n.º 1 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.)
22.07.2009
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Deliberado, por maioria, com quatro (4) votos a favor e três (3) abstenções, aprovar a homologação do
presente auto de recepção definitiva, bem como a extinção da caução, conforme decorre da informação
técnica dos serviços. --------------------------Ponto 6. SAÚDE
. Direcção do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro
. Programa de Rastreio de Cancro da Mama
- Agradecimento

O Senhor Presidente referiu que: “dar-vos nota de um agradecimento de uma acção
de rastreio que teve a colaboração do Município de Soure.”
Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------Ponto 7. URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. Bairro Pré-Fabricado
- Homologações de Autos de Recepção Provisória
7.1. Demolição de 2 Casas Pré-Fabricadas

- 13.ª Fase

Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: URBANIZAÇÃO E URBANISMO
BAIRRO PRÉ-FABRICADO
DEMOLIÇÃO DE DUAS CASAS PRÉ-FABRICADAS - 13.ª FASE
RECEPÇÃO PROVISÓRIA - HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 25.08.2008, à empresa
ANOG - Albino Nunes Oliveira Guardado, pelo valor de 2.877,00 €, acrescido de IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respectivo auto de recepção provisória
da mesma, nos termos e para efeitos do disposto nos artigos 217.º a 219.º do Decreto-Lei n.º 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.)
21.07.2009
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção provisória,
conforme decorre da informação técnica dos serviços. ----------------------7.2. Demolição de 1 Casa Pré-Fabricada

- 14.ª Fase

Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: URBANIZAÇÃO E URBANISMO
BAIRRO PRÉ-FABRICADO
DEMOLIÇÃO DE UMA CASA PRÉ-FABRICADA - 14.ª FASE
RECEPÇÃO PROVISÓRIA - HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 11.09.2008, à empresa ANOG - Albino
Nunes Oliveira Guardado, pelo valor de 1.375,00 €, acrescido de IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respectivo auto de recepção provisória
da mesma, nos termos e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
À Consideração Superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
21.07.2009

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção provisória,
conforme decorre da informação técnica dos serviços. ----------------------7.3. Demolição de 1 Casa Pré-Fabricada

- 15.ª Fase

Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: URBANIZAÇÃO E URBANISMO
BAIRRO PRÉ-FABRICADO
DEMOLIÇÃO DE UMA CASA PRÉ-FABRICADA - 15.ª FASE
RECEPÇÃO PROVISÓRIA - HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 27.11.2008, à empresa ANOG - Albino
Nunes Oliveira Guardado, pelo valor de 1.375,00 €, acrescido de IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respectivo auto de recepção provisória
da mesma, nos termos e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
À Consideração Superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
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21.07.2009

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção provisória,
conforme decorre da informação técnica dos serviços. ----------------------Ponto 8. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA
. BENEFICIAÇÃO DA EM 622, PEDROGÃO DO PRANTO /LIMITE DO CONCELHO (C/
FIGUEIRA DA FOZ)

- Adjudicação

Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA
BENEFICIAÇÃO DA EM 622, PEDRÓGÃO DO PRANTO/LIMITE DO CONCELHO (COM A FIGUEIRA DA FOZ)
ADJUDICAÇÃO
Por deliberação de 14.05.2009, foi decidido recorrer à figura do concurso público, de acordo com o novo
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, como
procedimento prévio à adjudicação da empreitada acima identificada.
O Relatório Final mantém a proposta de ordenação constante do Relatório Preliminar:
EMPRESA
VALOR
PRAZO (DIAS)
Manuel Vieira Bacalhau, Lda
527.633,60 €
365
Construções Júlio Lopes, S.A.
590.000,00 €
365
Isidoro Correia da Silva, Lda
622.478,70 €
365
LUSOSICÓ - Construções, Lda
652.108,50 €
365
Durante a fase de audiência prévia, efectuada nos termos do artigo 123.º do CCP, nenhum dos
concorrentes notificados se pronunciou, por escrito, sobre o relatório preliminar.
Tendo em conta o critério de adjudicação - o do preço mais baixo - o Júri propõe, no seu relatório final, a
adjudicação da presente empreitada à empresa Manuel Vieira Bacalhau, Lda.
Face ao disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 95.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29
de Janeiro, é exigida a redução a escrito do contrato de empreitada, estando o mesmo sujeito à fiscalização
prévia do Tribunal de Contas, uma vez que o valor contratual ultrapassa o limite estabelecido no art.º 159.º
da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2009.
Deverá o concorrente ser notificado da decisão de adjudicação e para apresentar, no prazo de 10 dias,
todos os documentos de habilitação, bem como a respectiva caução - cfr. art.º 77.º do CCP e ponto 6 do
Programa de Procedimento -. Após comprovada a prestação da caução é que a minuta do contrato poderá
ser aprovada e notificada ao adjudicatário para que, no prazo de 5 dias, se pronuncie sobre a mesma - cfr.
art.º 98.º e segs. do CCP -.
Conclusão:
Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos:
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1. Homologação do relatório preliminar e final de análise das propostas;
2. A adjudicação da presente empreitada à empresa Manuel Vieira Bacalhau, Lda;
3. Notificar a empresa adjudicatária, nos termos do art. 77.º do CCP, para, no prazo do estabelecido no
programa de procedimento, apresentar os documentos de habilitação, bem como a respectiva caução;
4. Delegar no Presidente, com possibilidade de subdelegação, competências para aprovação da minuta do
contrato e outorga do mesmo;
5. Autorização para a realização da despesa no valor de 527.633,60 euros, acrescido de IVA.
À Consideração Superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
23.07.2009

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação à empresa que apresentou a proposta mais
favorável, conforme decorre da informação técnica dos serviços. ------Ponto 9. RECURSOS HUMANOS – ESTÁGIOS
. INTEP
. Curso Técnico de Electrotécnica
- Agradecimento

Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------Ponto 10. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
- Abertura de Hasta Pública
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
ABERTURA DE HASTA PÚBLICA
De acordo com a informação técnica dos serviços, encontram-se actualmente depositadas no Parque de
Máquinas e Viaturas da Câmara Municipal, vários equipamentos e viaturas obsoletas e algumas viaturas em
condições de circulação.
Uma vez que se tratam de veículos dispensáveis, foi elaborado um programa que estabelece as condições
de realização da hasta Pública, procedimento adequado para se proceder à alienação destes equipamentos e
viaturas.
Sugerimos a seguinte composição para o Júri da Hasta Pública:
1. Presidente: João Gouveia, Dr.;
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2. Vogal: Santos Mota;
3. Vogal: Marcus Tralhão, Dr.;
Suplente: Evaristo Duarte, Técnico Superior.
Face ao exposto, sugerimos que a Câmara Municipal:
1. Determine a abertura da Hasta Pública, com vista à alienação dos equipamentos e viaturas
identificados, tendo a competência prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99,
de 18 de Outubro;
2. Aprovação dos documentos em anexo.
À Consideração Superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
24.07.2009
e
Assunto: ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
SITUAÇÃO CONTABILÍSTICA/PATRIMONIAL
Os bens identificados como dispensáveis, em informação técnica integrada no presente processo, fazem
parte do Património da Câmara Municipal de Soure. Todos eles têm um valor líquido contabilístico de zero
euros, ou seja, estão todos eles completamente amortizados.
Categoria

Marca/Modelo

Matrícula

Equipamento
Equipamento
Equipamento
Equipamento
Equipamento
Equipamento
Equipamento
Equipamento
Equipamento
Pesado de Passageiros
Pesado de Passageiros
Pesado de Mercadorias
Ligeiros de Passageiros
Ligeiros de Passageiros (Jipe)
Ligeiros de Passageiros
Ligeiros de Passageiros
Ligeiros de Passageiros

Motoniveladora Galion T-500C
Cilindro TV 20, de rodado duplo
Caldeira de Alcatrão
Dumper THWAITES
Dumper VM JUMBO II, n.º 23
Dumper VM JUMBO II, n.º 24
Dumper VM JUMBO II, n.º 25
Dumper JÚNIOR 2
Dumper, sem motor
VAN HOOL T8 MAN
TOYOTA DINA DIESEL BU
FIAT UNIC
VOLVO 340 GL
TOYOTA LAND CRUISER BJ40
OPEL VECTRA
RENAULT 4L
BMW 318

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
46-58-EU
SS-40-79
IT-13-65
QP-39-50
SS-62-85
50-04-CP
SX-35-67
22-11-FM

Valor
Contabilístico
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
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23.07.2009

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Abertura de Hasta Pública, conforme decorre das
informações técnicas dos serviços. ---------------------------------------------
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