9.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 12 de Maio de 2010

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 da Proposta de Acta da Reunião de 15.04.2010
Ponto 4. EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLAR
. CENTRO ESCOLAR DAS FREGUESIAS DE DEGRACIAS/POMBALINHO
- Adjudicações
4.1. Aquisição de Equipamento Informático
4.2. Aquisição de Material Didáctico
4.3. Aquisição de Mobiliário Escolar

Ponto 5. EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLAR
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE JARDINS DE INFÂNCIA
- Homologações de Autos de Recepção Definitiva
5.1. Jardim de Infância da Granja do Ulmeiro
5.2. Jardim de Infância de Samuel
5.3. Jardim de Infância de Soure
Ponto 6. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
. CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE SAMUEL
- Adjudicações
6.1. Aquisição de Equipamento Informático
6.2. Aquisição de Material Didáctico
6.3. Aquisição de Mobiliário Escolar
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Ponto 7. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
. CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANÇOS
. Obras de Reabilitação e Requalificação
- Homologação do Auto de Recepção Provisória
Ponto 8. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ESCOLAS DO 1.º CICLO
. Escola da Granja do Ulmeiro
- Homologação do Auto de Recepção Definitiva
Ponto 9. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
. AQUISIÇÃO DE VIATURAS
- Adjudicações
9.1. Nova Viatura de 27 lugares
9.2. Equipamento Diverso

Ponto 10. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
. Demolição da EB1 de Bonitos - Freguesia de Soure
. Recolha e Gestão de Resíduos
10.1. Ajuste Directo
10.2. Adjudicação

Ponto 11. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. EVENTOS / PROVAS DESPORTIVAS
- 3.º Raid BTT da Vinha da Rainha
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Ponto 12. URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS
. Matas - Freg. de Soure
- Homologação do Auto de Recepção Provisória
Ponto 13. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDE DE ESGOTOS
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE
. Substituição de Colector Doméstico na EN 342-1 em Vila Nova de Anços
- Homologação do Auto de Recepção Definitiva
Ponto 14. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
. Serviço de Drenagem de Águas Residuais
. Utilização de Limpa-Fossas
- Regime Tarifário

Ponto 15. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA
. ADUTORA/DISTRIBUIDORA À NOVA ESCOLA SECUNDÁRIA

- Homologação do Auto de Recepção Definitiva
Ponto 16. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
. Reabilitação dos WC´s do Mercado Antigo
- Homologação do Auto de Recepção Provisória

Ponto 17. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. EN 341 – BENEFICIAÇÃO

ENTRE A

PONTE

DO

RIO PRANTO (KM 7,996)

E

SERROVENTOSO (KM 15,300)
- Homologação do Auto de Recepção Definitiva
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Ponto 18. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA
. ALCATROAMENTOS NOVOS
. Arruamentos na Freguesia de Figueiró do Campo - Casal do Paço
- Homologação do Auto de Recepção Definitiva

Ponto 19. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA
. RECARGAS
- Homologações de Autos de Recepção Definitiva

19.1. Arruamentos na Freguesia de Figueiró do Campo – Diversos
19.2. Arruamentos na Freguesia de Soure - Espírito Santo e Casal das Brancas
Ponto 20. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA
. OUTRAS RECARGAS
- Homologações de Autos de Recepção Definitiva

20.1. Alcatroamentos na Freguesia de Alfarelos - Casal do Redinho
20.2. Alcatroamentos na Freguesia de Granja do Ulmeiro – Diversos
Ponto 21. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2010
. Apreciação de Propostas de Revisão - 1.ª/1.ª -.
Ponto 22. PROJECTO DE REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS
MUNICIPAIS

Ponto 23. Outros assuntos a incluir, se for caso disso, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18.09.

5

9.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 12 de Maio de 2010
Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações

Esteve ausente a Senhora Vereadora, Dra. Márcia Travassos, por motivo justificado.
O Senhor Presidente deu início à reunião, começando por prestar as seguintes
informações:
* URBANIZAÇÃO E URBANISMO
A maioria da população residente no lugar das Matas entregou um abaixo-assinado
na Câmara Municipal, em que solicitavam a colocação de um abrigo junto à
paragem dos autocarros onde as crianças apanham o Transporte Escolar…
Conforme o habitual, “produzi” um despacho em que determinei aos serviços que
resolvessem o problema, naturalmente após a análise e a avaliação adequadas.
Nesta altura, importará informar que a questão já foi resolvida, isto é, o abrigo já foi
colocado.
* PROTECÇÃO CIVIL
Informar que o INEM colocou ao serviço, desde o dia 01 de Abril, em Santa
Comba Dão, um helicóptero de emergência médica que funcionará 24 horas, com
as vantagens/benefícios daí resultantes.
* DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - TURISMO
Observar, enfatizar, o facto de ter sido publicado uma notícia com quatro páginas
sobre o investimento privado realizado em Villa Pedra – Soure… “Saiu” também
um desdobrável que veio permitir uma interpretação correcta sobre a Villa Pedra,
situada na rua do Rechio e Seladas - Cotas / Soure… Enfim um bom exemplo de
divulgação e publicidade saudáveis...
O Senhor Vice-Presidente Dr. Santos Mota referiu que: “no âmbito da política de
proximidade, no dia 25 de Abril, estive presente, em representação do Senhor
Presidente de Câmara, no 2.º Festival de Folclore de Brunhós, organizado pela
Comissão de Festas local.
No dia 01 de Maio, estive presente, em representação do Senhor Presidente de
Câmara, no 8.º Passeio BTT Nocturno, organizado pelo Grupo Desportivo e
Recreativo de Soure - “Cascos e Rolhas”.
No dia 02 de Maio, estive presente no convívio de Pesca de Competição,
organizado pelo Clube de Pesca Desportiva de Soure.
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No dia 08 de Maio, estive presente no Casal da Venda, Freguesia de Soure, numa
Festa Convívio com a população local.
No dia 09 de Maio, estive presente na Casa do Benfica em Soure, num almoço
convívio de associados.
Hoje, com a Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno, estivemos numa reunião, a
nível distrital, em que o tema era “Usa os Direitos e Respeita a Diferença”. A mesa foi
composta pelo Senhor Governador Civil, Dr. Henrique Fernandes, o Senhor
Presidente da Comissão Nacional de Crianças e Jovens, Juiz Conselheiro Armando
Leandro e presidida pela Secretária de Estado Adjunta da Reabilitação, Dra. Idália
Moniz. A reunião tinha como principal objectivo a apresentação de preocupações
de diversos parceiros sociais e, em particular, as CPCJ.
Gostaria de vos deixar aqui algumas notas que foram referidas nessa reunião: o
apoio ao Acolhimento Temporário faliu e vai haver uma requalificação do mesmo;
os resultados foram muito positivos em termos de parceria das várias Redes Sociais;
a rentabilização dos Recursos Humanos que há é que, por vezes, não são
aproveitados; a má qualidade de certas Instituições que, a curto/médio prazo, tem o
seu destino traçado; o egocentrismo de alguns protagonistas de certas Instituições
que estão centrados no seu protagonismo, na sua visibilidade e não na defesa da
criança; os pequenos poderes paralisantes com esta preocupação e com a
preocupação da centralidade e visibilidade de cada Instituição que, por vezes,
esquecem-se da importância da complementaridade que deve existir neste tipo de
Instituições, que é fundamental.
Todos nós conhecemos a Levada e, de há dez anos para cá, houve uma
preocupação do Senhor Presidente da Câmara em dar uma maior visibilidade e
vitabilidade àquele espaço, junto ao Parque da Várzea. Criou-se um espaço
pedonal, aproximou-se as pessoas àquele curso de água, construíram-se umas
casinhas para os patos… Durante cerca de oito anos tivemos lá uma série de aves e
todos os anos eram vítimas de vandalismo… Entretanto houve também ali o
envolvimento dos funcionários da Câmara Municipal, em arranjar maneiras de
defender e proteger os animais e, pela primeira vez, conseguimos uma reprodução
de patos bravos… Tem havido uma “romaria”, durante alguns dias, àquele espaço
para ver toda aquela beleza. Tenho que louvar os funcionários da Câmara que
conseguiram arranjar condições para essa reprodução e defesa e para que acabasse o
vandalismo.”
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A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “na área da Educação,
gostaria de dar nota do acompanhamento que fiz, aquando do encontro dos alunos
do 3.º ano de todas as Escolas do Concelho com o Escritor António Torrado,
conceituado nas questões da Literatura Infantil. Foi um trabalho no âmbito do
Grupo das Bibliotecas Escolares, onde os professores prepararam os alunos e a
Autarquia participou, sobretudo, ao nível do transporte dos alunos para duas
Escolas que acolheram o Escritor, a EB 1 de Soure e a EB 1 da Granja do Ulmeiro.
Na área da Cultura, destacava o balanço positivo que podemos, mais uma vez, fazer
das Comemorações do 25 de Abril, sobretudo da participação activa de diferentes
Instituições Culturais e Educativas do Concelho de Soure. Continua a ser um
programa extremamente integrador que envolveu um conjunto de Instituições em
diversas vertentes, Educação, Música, Cultura, Desporto e é assim que se deve
comemorar a Liberdade, em Festa.
Na área da Acção Social, no dia 10 de Maio, participei no Workshop subordinado
ao tema “Juntos no Processo de Inclusão Social”, no âmbito do Projecto “Nós Baixo
Mondego 2010”, a propósito de uma Candidatura ao Programa Ano Europeu para o
Combate à Pobreza e Exclusão Social, a qual o Município de Soure integrou juntamente
com outros nove Concelhos. Abordou-se o contexto da pobreza, da exclusão social,
das estratégias de luta contra as mesmas e, acima de tudo, a importância das
parcerias em todo este processo. Este Workshop foi dinamizado pelo Professor
Doutor Rogério Roque Amado e decorreu em Cantanhede. No âmbito desta
Candidatura haverá vários Workshop que decorrerão nos diversos Concelhos, um
deles decorrerá também em Soure.
Hoje estive também presente, em representação do Senhor Presidente do CLAS, na
Sessão com a Secretária de Estado Adjunta e da Reabilitação, Dra. Idália Moniz,
como o Senhor Vice-Presidente, Dr. Santos Mota, já referiu.
No âmbito da política de proximidade, no dia 08 de Maio, recebi no Salão Nobre da
Câmara Municipal, em representação do Senhor Presidente, os participantes no 13.º
Encontro de Alunos do Externato Santiago e Colégio de Soure.
Relativamente ao nascimento dos patinhos, no Parque da Várzea, faz todo o sentido
a sua referência, no ano em que se comemora o Ano Internacional da
Biodiversidade: constatamos que temos um bom ambiente natural, onde as espécies
se desenvolvem saudavelmente, não correndo riscos de extinção.”

8

9.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 12 de Maio de 2010
O Senhor Vereador Mário Jorge Nunes referiu que: “no dia 09 de Maio, estive
presente, em representação do Senhor Presidente da Câmara, no 3.º Raid BTT da
Vinha da Rainha. Esta iniciativa contou com a presença de cerca de 200
participantes, exigiu a participação de 60 voluntários na assistência à prova e
também com a colaboração da G.N.R. de Soure e dos Bombeiros Voluntários do
Concelho de Soure. Dar nota que a organização agradece o apoio do Executivo,
concretamente, logístico, transporte para os balneários e das vedações, colocação
das setas, sinalizações… para além do apoio monetário, que consta da Ordem de
Trabalhos de hoje.
Participei, em representação do Senhor Presidente de Câmara, numa reunião na
CCDRC sobre o tema simplificado do POCAL Centro, que é um Sistema aplicável
do POCAL às Juntas de Freguesia. Nos dias 01 e 02 de Junho, os Técnicos
deslocar-se-ão a Soure para, em colaboração com o Município, fazerem uma acção
de formação dirigida a elementos por Junta de Freguesia, para que a CCDRC passe
a centralizar toda a informação informática decorrente das obrigações que as Juntas
de Freguesia têm que cumprir, que é enviar mapas para o Tribunal de Contas,
mapas para a DGAL… A CCDRC depois fará circular a informação para os
correspondentes organismos e dar-lhes algum apoio necessário.
Nos dias 01 e 02 de Maio, decorreu o 4.º Fim de Semana Gastronómico de
Malavenda e Cabeça da Corte.”
O Senhor Presidente referiu que: “subscrevo o que disse a Senhora Vereadora
Dra. Ana Maria Treno sobre o balanço final, muito positivo, relativo ao 36.º
Aniversário do 25 de Abril de 1974.
Eu próprio e o Senhor Vereador Américo Nogueira, estivémos no 1.º de Maio em
Alfarelos, no 82.º Aniversário da Associação 1.º de Maio Alfarelense… Para além de
darmos os parabéns e de avaliarmos o estado em que se encontra a Instituição, e
porque o 1.º de Maio é o Dia Internacional do Trabalhador, aproveitei, porventura
de forma abusiva, mas entendi que era oportuna, para fazer como que uma
intervenção oficial do Município sobre o Dia do Trabalhador… Mais uma vez, tive
a oportunidade de dizer que não se trata de termos que, por vezes, dizer palavras de
circunstância mas, acima de tudo, de poder ilustrar com actos concretos que temos
uma forma particular, clara, de entender o papel do trabalho enquanto factor de
produção… Reafirmei que, muito recentemente, num período em “contra-ciclo”,
passámos mais de meia centena de Trabalhadores que tinham Contrato a Termo
Certo, para Trabalhadores do Quadro… Para que isso fosse possível foi
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necessário aprovar uma Alteração ao Quadro de Pessoal, que só teve os votos
favoráveis dos eleitos pelo Partido Socialista!!!... portanto, ficou também claro, por
actos, quem são aqueles que, de facto, querem dar estabilidade laboral e que não se
limitam a falar de estabilidade laboral…
Dei também nota que, em matéria de captação de investimento privado, temos uma
apetência muito especial, não por grupos que, por tudo e por nada falam de
Universidade, sem que tenhamos o que quer que seja contra as Universidades, pelo
contrário, mas, acima de tudo, por grupos com tecnologia de rosto humano, que
investem por forma a defender e valorizar o ambiente, mas que não esgotam o
investimento na compra de máquinas… pelo contrário, investem em máquinas
modernas para funcionamento de forma articulada com o trabalho humano… Sem
trabalho humano não há emprego e sem emprego não há paz social que possa ser
afirmada e consolidada!!!...
Aquilo que lhes disse foi que, da nossa parte, estamos a dar o exemplo e que temos
fé que num período internacionalmente, apesar de tudo, muito difícil, que aqueles
que dirigem, nos mais diversos países, nos mais diversos cantos do mundo, tenham
a sensatez e a lucidez de perceber que, por muito que o quadro seja difícil, tudo
deve ser feito, nunca contra o mundo do trabalho, mas, acima de tudo, como
sempre, com o mundo do trabalho, estimulado, incentivado e acarinhado...”
A Senhora Vereadora Dra. Sónia Vidal referiu que: “recentemente tive a
oportunidade de assistir, na Biblioteca Municipal, à encenação da Peça de Teatro
“O Capuchinho Vermelho do Campo até à Serra”, a convite da Dra. Ana Maria Treno.
Desde já, agradeço a sua disponibilidade em nos ter acompanhado nesta visita, a
mim e à Dra. Márcia Travassos. Quero salientar aqui o empenho de quem
dinamizou e participou nesta iniciativa.
Também quero deixar uma sugestão aos meus colegas Vereadores e ao Senhor
Presidente, que se ainda não tiveram a oportunidade de assistir a esta peça, deverão
fazê-lo porque realmente está muito bem conseguida. Muitos parabéns, Dra. Ana
Maria Treno, por mais esta iniciativa, que permite às crianças do nosso Concelho
conhecerem mais a realidade que as rodeia. Deixar aqui também a alusão que foi
feita à Biodiversidade também presente no nosso Concelho.”
Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
2.1. Licenciamento de Obras Particulares

Foi tomado conhecimento do(s) licenciamento(s) de obras particulares verificado(s) no período
decorrido entre a última reunião e a de hoje. -----------------------------------10
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Ponto 3. Apreciação da Proposta de Acta da Reunião de 15.04.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Acta. ----------------Ponto 4. EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLAR
. CENTRO ESCOLAR DAS FREGUESIAS DE DEGRACIAS/POMBALINHO
- Adjudicações
4.1. Aquisição de Equipamento Informático

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLAR
CENTRO ESCOLAR DAS FREGUESIAS DE DEGRACIAS/POMBALINHO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO
- ADJUDICAÇÃO
Por deliberação da Reunião de Câmara de 24.03.2010, foi decidido recorrer à figura do ajuste directo, como
procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.
Das empresas convidadas, apenas a seguinte apresentou proposta:
Empresa
C IBERSUR – Pesquisa e Desenvolvimento de Sistemas,
Unipessoal, Lda

Valor
7.460,00 euros

Prazo de Entrega
15 dias

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta é inferior ao preço base definido,
sugerimos a adjudicação do presente fornecimento à mesma.
Não é obrigatória a celebração de contrato escrito nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 95º do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
Nos termos da alínea b) do n.º 2 do art. 103º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa
de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A dispensa de audiência prévia;
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2. A adjudicação do presente serviço à empresa “Cibersur – Pesquisa e Desenvolvimento de Sistemas,
Unipesoal, Lda.
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 7.460,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
06.05.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação, conforme decorre da informação técnica dos
serviços. -----------------------------------------------------------4.2. Aquisição de Material Didáctico

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
CENTRO ESCOLAR DAS FREGUESIAS DE DEGRACIAS/POMBALINHO
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁCTICO
- ADJUDICAÇÃO
Por deliberação da Reunião de Câmara de 24.03.2010, foi decidido recorrer à figura do ajuste directo, como
procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.

Das empresas convidadas, apenas a seguinte apresentou proposta:
EMPRESA
Areal Editores, SA

VALOR

PRAZO DE ENTREGA

9.937,02 euros

20 dias

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta é inferior ao preço base definido,
sugerimos a adjudicação do presente fornecimento à mesma.
Não é obrigatória a celebração de contrato escrito nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 95º do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
Nos termos da alínea b) do n.º 2 do art. 103º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa
de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
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1. A dispensa de audiência prévia;
2. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “Areal Editores, SA”;
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 9.937,02 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
06.05.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação, conforme decorre da informação técnica dos
serviços. -----------------------------------------------------------4.3. Aquisição de Mobiliário Escolar

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
CENTRO ESCOLAR DAS FREGUESIAS DE DEGRACIAS/POMBALINHO
- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR
- ADJUDICAÇÃO
Por deliberação da Reunião de Câmara de 24.03.2010, foi decidido recorrer à figura do ajuste directo, como
procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.
O Relatório Final mantém a proposta de ordenação constante do Relatório Preliminar:
EMPRESA

VALOR

PRAZO DE ENTREGA

Seixas & Simões, Lda.

21.193,40 euros

14 dias

M.L.M. – Mobiliário, Lda.

23.700,90 euros

60 dias

Culturalis Borgeaud – Equipamentos de Bibliotecas, Lda.

25.533,88 euros

60 dias

Durante a fase de audiência prévia, efectuada nos termos do artigo 123.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, nenhum dos concorrentes notificados se pronunciou
sobre o Relatório Preliminar.
Tendo em conta o critério de adjudicação – o do preço mais baixo – o Júri propõe, no seu Relatório Final, a
adjudicação do presente fornecimento à empresa Seixas & Simões, Lda.
Não é obrigatória a celebração de contrato escrito nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 95º do Código dos
Contratos Públicos.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos:
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1. A homologação do Relatório Preliminar e Final de análise das propostas;
2. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “Seixas, & Simões, Lda”;
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 21.193,40 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
06.05.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação à empresa que apresentou a proposta mais
favorável, conforme decorre da informação técnica dos serviços. ------Ponto 5. EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLAR
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE JARDINS DE INFÂNCIA
- Homologações de Autos de Recepção Definitiva
5.1. Jardim de Infância da Granja do Ulmeiro
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO PRÉ - ESCOLAR
CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DE JARDINS DE INFÂNCIA
JARDIM DE INFÂNCIA DA GRANJA DO ULMEIRO
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA
Por deliberação de 24.11.2005 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 Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Engº.)
28.04.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção definitiva, bem
como a extinção da caução, conforme decorre da informação técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------------------14
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5.2. Jardim de Infância de Samuel
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO – PRÉ - ESCOLAR
CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DE JARDINS DE INFÂNCIA
JARDIM DE INFÂNCIA DE SAMUEL
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA
Por deliberação de 18.03.2005 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 Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Engº.)
28.04.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção definitiva, bem
como a extinção da caução, conforme decorre da informação técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------------------5.3. Jardim de Infância de Soure
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO – PRÉ - ESCOLAR
CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DE JARDINS DE INFÂNCIA
JARDIM DE INFÂNCIA DE SOURE
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA
Por deliberação de 18.03.2005 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 Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Engº.)
28.04.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção definitiva, bem
como a extinção da caução, conforme decorre da informação técnica dos serviços. --------------------------------------------------------------------------------15
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Ponto 6. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
. CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE SAMUEL
- Adjudicações
6.1. Aquisição de Equipamento Informático

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE SAMUEL
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO
- ADJUDICAÇÃO
Por deliberação da Reunião de Câmara de 24.03.2010, foi decidido recorrer à figura do ajuste directo, como
procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.
Das empresas convidadas, apenas a seguinte apresentou proposta:
EMPRESA
Cibersur - Pesquisa e Desenvolvimento de

VALOR

PRAZO DE ENTREGA

5.240,00 euros

15 dias

Sistemas, Unipessoal, Lda
Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta é inferior ao preço base definido,
sugerimos a adjudicação do presente fornecimento à mesma.
Não é obrigatória a celebração de contrato escrito nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 95º do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
Nos termos da alínea b) do n.º 2 do art. 103º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa
de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A dispensa de audiência prévia;
2. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “Cibersur - Pesquisa e Desenvolvimento de Sistemas,
Unipessoal, Lda”;
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 5.240,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
06.05.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação, conforme decorre da informação técnica dos
serviços. -----------------------------------------------------------6.2. Aquisição de Material Didáctico
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Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE SAMUEL
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁCTICO
- ADJUDICAÇÃO
Por deliberação da Reunião de Câmara de 24.03.2010, foi decidido recorrer à figura do ajuste directo, como
procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.
Das empresas convidadas, apenas a seguinte apresentou proposta:
EMPRESA
Areal Editores, SA

VALOR

PRAZO DE ENTREGA

8.459,03 euros

20 dias

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta é inferior ao preço base definido,
sugerimos a adjudicação do presente fornecimento à mesma.
Não é obrigatória a celebração de contrato escrito nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 95º do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
Nos termos da alínea b) do n.º 2 do art. 103º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa
de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A dispensa de audiência prévia;
2. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “Areal Editores, SA”;
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 8.459,03 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
06.05.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação, conforme decorre da informação técnica dos
serviços. -----------------------------------------------------------6.3. Aquisição de Mobiliário Escolar
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Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE SAMUEL
- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR
- ADJUDICAÇÃO
Por deliberação da Reunião de Câmara de 24.03.2010, foi decidido recorrer à figura do ajuste directo, como
procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.
O Relatório Final mantém a proposta de ordenação constante do Relatório Preliminar:
EMPRESA

VALOR

PRAZO DE ENTREGA

Seixas & Simões, Lda.

16.188,20 euros

14 dias

M.L.M. – Mobiliário, Lda.

19.020,30 euros

60 dias

Culturalis Borgeaud – Equipamentos de Bibliotecas, Lda.

20.372,28 euros

60 dias

Durante a fase de audiência prévia, efectuada nos termos do artigo 123.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, nenhum dos concorrentes notificados se pronunciou
sobre o Relatório Preliminar.
Tendo em conta o critério de adjudicação – o do preço mais baixo – o Júri propõe, no seu Relatório Final, a
adjudicação do presente fornecimento à empresa Seixas & Simões, Lda.
Não é obrigatória a celebração de contrato escrito nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 95º do Código dos
Contratos Públicos.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos:
1. A homologação do Relatório Preliminar e Final de análise das propostas;
2. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “Seixas, & Simões, Lda”;
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 16.188,20 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
06.05.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação à empresa que apresentou a proposta mais
favorável, conforme decorre da informação técnica dos serviços. ------Ponto 7. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
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. CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANÇOS
. Obras de Reabilitação e Requalificação
- Homologação do Auto de Recepção Provisória
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANÇOS
OBRAS DE REABILITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO
RECEPÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 11.12.2008, à empresa ANOG – Albino Nunes Oliveira
Guardado, pelo valor de 39.507,00 €, acrescido de IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respectivo auto de recepção provisória da mesma, nos
termos e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Engº.)
28.04.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção provisória,
conforme decorre da informação técnica dos serviços. ----------------------Ponto 8. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ESCOLAS DO 1.º CICLO
. Escola da Granja do Ulmeiro
- Homologação do Auto de Recepção Definitiva
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DE ESCOLAS BÁSICAS DO 1º CICLO
ESCOLA DA GRANJA DO ULMEIRO
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA
Por deliberação de 18.03.2005 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 Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Engº.)
28.04.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção definitiva, bem
como a extinção da caução, conforme decorre da informação técnica dos serviços. --------------------------------------------------------------------------------Ponto 9. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
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. AQUISIÇÃO DE VIATURAS
- Adjudicações
9.1. Nova Viatura de 27 lugares
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
AQUISIÇÃO DE VIATURAS

- NOVA VIATURA DE 27 LUGARES
- ADJUDICAÇÃO

Por deliberação da Reunião de Câmara de 15.04.2010, foi decidido recorrer à figura do ajuste directo, como
procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.
A empresa consultada apresentou a seguinte proposta:
EMPRESA
Toyota Caetano Portugal, S.A.

VALOR
74.845,00 euros

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta é inferior ao preço base definido,
sugerimos a adjudicação do presente fornecimento à mesma.
De acordo com o n.º 1 do artigo 94º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008,
de 29 de Janeiro, o contrato do presente fornecimento será reduzido a escrito.
Nos termos da alínea b) do n.º 2 do art. 103º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa
de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A dispensa de audiência prévia;
2. A aprovação da minuta do contrato, nos termos do n.º 2 do artigo 98º do CCP;
3. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “Toyota Caetano Portugal, SA”;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 74.845,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
06.05.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação, conforme decorre da informação técnica dos
serviços. -----------------------------------------------------------9.2. Equipamento Diverso
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Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
AQUISIÇÃO DE VIATURAS

- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA NOVA VIATURA DE 27 LUGARES
- ADJUDICAÇÃO

Por deliberação da Reunião de Câmara de 15.04.2010, foi decidido recorrer à figura do ajuste directo, como
procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.
A empresa consultada apresentou a seguinte proposta:
EMPRESA
Caetano Autobody

VALOR
16.000,00 euros

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta é inferior ao preço base definido,
sugerimos a adjudicação do presente fornecimento à mesma.
De acordo com o n.º 1 do artigo 94º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008,
de 29 de Janeiro, o contrato do presente fornecimento será reduzido a escrito.
Nos termos da alínea b) do n.º 2 do art. 103º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa
de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A dispensa de audiência prévia;
2. A aprovação da minuta do contrato, nos termos do n.º 2 do artigo 98º do CCP;
3. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “Caetano Autobody”;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 16.000,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
06.05.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação, conforme decorre da informação técnica dos
serviços. -----------------------------------------------------------Ponto 10. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
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. Demolição da EB1 de Bonitos - Freguesia de Soure
. Recolha e Gestão de Resíduos
10.1. Ajuste Directo
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
DEMOLIÇÃO DA EB1 DE BONITOS - FREGUESIA DE SOURE
RECOLHA E GESTÃO DE RESÍDUOS
- ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista à prestação do serviço em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA

DO

P ROCEDIMENTO P RÉVIO

Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma vez que o preço base é de 7.350,00 euros, inferior
ao limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste directo, cf. alínea
a) do n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29
de Janeiro.
A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do
Presidente deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf.
alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.
O encargo previsto para o presente serviço tem dotação no orçamento para o presente ano de 2010 pela rubrica
02.02.02.02.20.
2. P ROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3. C ONSULTAR

A

S EGUINTE E NTIDADE

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes empresas:
- Ambipombal.
4. J ÚRI
Uma vez que será apenas convidada uma empresa a apresentar proposta, está dispensada a criação de júri, nos
termos do n.º 1 do art. 67º do CCP.
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
22/04/2010
e
Assunto: Educação
EB1 – Bonitos/Freguesia de Soure - Demolição
Recolha e Gestão de Resíduos
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Com vista a demolição da escola primária no local acima referido, foi consultada uma empresa para a
recolha e gestão dos resíduos resultantes dessa mesma demolição.
Após visita ao local, foi elaborado uma estimativa orçamental, dos trabalhos supracitados, a qual se
encontra em anexo. Sendo o valor da estimativa orçamental, dos trabalhos supracitados, a qual se encontra em
anexo. Sendo o valor total da estimativa de 7.320,00 € + IVA.
Deste modo, e após consulta ao mercado, propõe-se o convite à empresa AMBIPOMBAL, com recurso ao
Ajuste Directo, para a prestação do serviço.
À Consideração Superior,
O Técnico
(Mauro Alegre, Eng.º)
20.04.2010

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vice-Presidente, Dr. Santos Mota. --------------------------------------------------------------------------10.2. Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
DEMOLIÇÃO DA EB1 DE BONITOS – FREGUESIA DE SOURE
RECOLHA E GESTÃO DE RESÍDUOS
- ADJUDICAÇÃO
Por despacho do Sr. Vice-Presidente Dr. Santos Mota, de 23.04.2010, foi decidido recorrer à figura do ajuste
directo, como procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.
A empresa consultada apresentou a seguinte proposta:
EMPRESA
Ambipombal, SA

VALOR
7.320,00 euros

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta é inferior ao preço base definido,
sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma.
Não é obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o mesmo se encontra dispensado da redução a
escrito – vide alínea a) do n.º 1 do artigo 95.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
Nos termos da alínea b) do n.º 2 do art. 103º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa
de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.
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CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A dispensa de audiência prévia;
2. A adjudicação do presente serviço à empresa “Ambipombal, S.A.”;
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 7.320,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
05.05.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação, conforme decorre da informação técnica dos
serviços. -----------------------------------------------------------Ponto 11. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. EVENTOS / PROVAS DESPORTIVAS
- 3.º Raid BTT da Vinha da Rainha

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Vice-Presidente, Dr. Santos Mota. -------------------------------------------------------------------------Ponto 12. URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS
. Matas - Freg. de Soure
- Homologação do Auto de Recepção Provisória
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: URBANIZAÇÃO E URBANISMO
CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS
M ATAS – FREGUESIA DE SOURE
RECEPÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 12.02.2009, à empresa ANOG – Albino Nunes Oliveira
Guardado, pelo valor de 64.177,96 €, acrescido de IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respectivo auto de recepção provisória da mesma, nos
termos e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro.
À consideração superior,
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O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Engº.)
28.04.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção provisória,
conforme decorre da informação técnica dos serviços. ----------------------Ponto 13. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDE DE ESGOTOS
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE
. Substituição de Colector Doméstico na EN 342-1 em Vila Nova de Anços
- Homologação do Auto de Recepção Definitiva
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDE DE ESGOTOS
CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE
SUBSTITUIÇÃO DE COLECTOR DOMÉSTICO NA EN 342-1 EM VILA NOVA DE ANÇOS
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA
Por deliberação de 17.02.2005 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 Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Engº.)
28.04.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção definitiva, bem
como a extinção da caução, conforme decorre da informação técnica dos serviços. --------------------------------------------------------------------------------Ponto 14. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
. Serviço de Drenagem de Águas Residuais
. Utilização de Limpa-Fossas
- Regime Tarifário
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS
UTILIZAÇÃO DE LIMPA-FOSSAS
TARIFÁRIO - ALTERAÇÃO
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Decorre da Lei das Finanças Locais1 (Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro), que a aprovação do Tarifário pela
prestação do serviço municipal de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais, deve assentar numa lógica de
sustentabilidade económico-financeira do respectivo sistema.
Assim, neste sentido, a ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos emitiu a
Recomendação n.º 01/20092 que visa, nomeadamente, harmonizar as estruturas tarifárias, a nível nacional,
que servem ao financiamento destes serviços, procurando trazer-lhes racionalidade económica e financeira e
assegurar a respectiva viabilidade e melhoria, sem pôr em causa a autonomia que deve haver na sua gestão.
A alteração do tarifário pressupõe a elaboração de um estudo que responda às exigências expressas no
Dec.Lei n.º194/2009 de 20/08 e na citada Recomendação.
Assim, porque o mencionado estudo carecia de específicos conhecimentos e assume natureza eminentemente
técnica, foi o mesmo objecto de contratação de serviços externos ao Dr. Pedro Mota e Costa, docente da
Escola de Economia e Gestão do Minho, o qual é agora apresentado como suporte à proposta de alteração do
tarifário da utilização do limpa-fossas, naturalmente assente numa avaliação técnico económica das receitas e
dos custos associados à exploração e gestão sustentável do sistema.
Na sequência do referido estudo, de acordo com as suas conclusões, ficou patente, como já era esperado, que o
tarifário actualmente em vigor não garante a sustentabilidade económico-financeira do sistema municipal de
Drenagem e Tratamento de Águas Residuais, na vertente da utilização do limpa-fossas, num quadro em que
os actuais custos de gestão corrente correspondem à dimensão dos sistemas.
Tendo por base o n.º 1 do art. 16.º da Lei das Finanças Locais, a Lei das Águas e o mencionado estudo,
procedeu-se, assim, à elaboração de proposta contendo as alterações tarifárias com vista à actualização do
actual tarifário do serviço municipal de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais – Utilização de LimpaFossas.

Nestes termos sugere-se:
A aprovação das novas tarifas a fixar para a prestação do Serviço Municipal de Drenagem e
Tratamento de Águas Residuais – Utilização de Limpa-Fossas, nos termos que decorrem da Proposta, para
apreciação.
Refira-se que, ao abrigo do n.º 3 do art. 16.º da Lei das Finanças Locais e da alínea j) do n.º 1 do art.
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a competência para a alteração e fixação dos valores cobrados pelos
municípios no âmbito das actividades de exploração do sistema municipal de Saneamento e Drenagem de Águas
Residuais, pertence à Câmara Municipal.
As novas tarifas entrarão em vigor no dia seguinte à sua publicação, logo após a aprovação, sendo
aplicáveis às requisições do serviço de Limpa-Fossas, registadas a partir dessa data;
Considerando a matéria em questão, deverá a deliberação ser objecto de publicação nos termos do n.º1
do artigo 91.º do Regime Jurídico de Funcionamento dos Órgãos das Autarquias Locais;
Para uma melhor divulgação do tarifário, recomenda-se também a utilização do site da Câmara
Municipal e a sua publicação noutros meios de comunicação, designadamente no jornal do concelho.

______
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O n.º 1 do art. 16.º da Lei das Finanças Locais, impõem que as tarifas (preços) a fixar pelos municípios relativas aos
serviços de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos garantam
a cobertura dos custos directa e indirectamente suportados com a prestação desses mesmos serviços (n.º 1 do
art. 16.º). A anterior Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, já dispunha no mesmo sentido.
2 Emitida ao abrigo da alínea d) do n.º 4 do art. 11.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de Agosto.
1

À consideração superior,
O Jurista,
(Edgar J. Domingues, Dr.)
10.05.2010

O Senhor Presidente referiu que: “trata-se de aprovarmos a proposta de
actualização do Tarifário de utilização do serviço de limpa fossas de 7,48 euros para
10,00 euros até um tanque e por cada tanque adicional de 4,99 para 6,00 euros… É
uma proposta que, fundamentalmente, tem em linha de conta, não a
sustentabilidade do serviço, mas o facto de acharmos que já é penalizador para os
Munícipes que têm que recorrer a este serviço não terem ainda rede de cobertura de
Saneamento Básico… por isso, entendemos que devemos continuar, enquanto não
lhes for estendido este serviço, a penalizar o menos possível a prestação de um
serviço que todos desejamos que, a médio prazo, deixe de ser necessário efectuar no
Concelho.
Assim, propõe-se a aprovação desta proposta de actualização de tarifário.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente, conforme
decorre da informação Técnica/Jurídica de suporte. ------------Ponto 15. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA

. ADUTORA/DISTRIBUIDORA À NOVA ESCOLA SECUNDÁRIA

- Homologação do Auto de Recepção Definitiva
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA
ADUTORA / DISTRIBUIDORA À NOVA ESCOLA SECUNDÁRIA
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA
Por deliberação de 28.04.2005 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,
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O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Engº.)
28.04.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção definitiva, bem
como a extinção da caução, conforme decorre da informação técnica dos serviços. --------------------------------------------------------------------------------Ponto 16. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
. Reabilitação dos WC´s do Mercado Antigo
- Homologação do Auto de Recepção Provisória
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS
CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
REABILITAÇÃO DOS WC’S DO MERCADO ANTIGO
RECEPÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 16.03.2009, à empresa ANOG – Albino Nunes Oliveira
Guardado, pelo valor de 8.873,28 €, acrescido de IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respectivo auto de recepção provisória da mesma, nos
termos e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Engº.)
28.04.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção provisória,
conforme decorre da informação técnica dos serviços. ----------------------Ponto 17. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. EN 341 – BENEFICIAÇÃO ENTRE A PONTE DO RIO PRANTO (KM 7,996)

E

SERROVENTOSO (KM 15,300)
- 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
EN 341 – BENEFICIAÇÃO ENTRE A PONTE DO RIO PRANTO (KM 7,996) E SERROVENTOSO (KM 15,300)
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA
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Por deliberação de 15.10.2004 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.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 Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Engº.)
28.04.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção definitiva, bem
como a extinção da caução, conforme decorre da informação técnica dos serviços. --------------------------------------------------------------------------------Ponto 18. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA
. ALCATROAMENTOS NOVOS
. Arruamentos na Freguesia de Figueiró do Campo - Casal do Paço
- Homologação do Auto de Recepção Definitiva
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA
ALCATROAMENTOS NOVOS
ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE FIGUEIRÓ DO CAMPO – CASAL DO PAÇO
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA
Por deliberação de 19.06.2004 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.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 Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Engº.)
28.04.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção definitiva, bem
como a extinção da caução, conforme decorre da informação técnica dos serviços. --------------------------------------------------------------------------------Ponto 19. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA
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. RECARGAS
- Homologações de Autos de Recepção Definitiva
19.1. Arruamentos na Freguesia de Figueiró do Campo – Diversos
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA

RECARGAS
ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE FIGUEIRÓ DO CAMPO - DIVERSOS
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA
Por deliberação de 19.06.2004 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.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 Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Engº.)
28.04.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção definitiva, bem
como a extinção da caução, conforme decorre da informação técnica dos serviços. --------------------------------------------------------------------------------19.2. Arruamentos na Freguesia de Soure - Espírito Santo e Casal das Brancas
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA
RECARGAS
ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE SOURE – ESPÍRITO SANTO E CASAL DAS BRANCAS
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA
Por deliberação de 15.04.2005 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 Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Engº.)
28.04.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção definitiva, bem
como a extinção da caução, conforme decorre da informação técnica dos serviços. --------------------------------------------------------------------------------Ponto 20. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA
. OUTRAS RECARGAS
- Homologações de Autos de Recepção Definitiva
20.1. Alcatroamentos na Freguesia de Alfarelos - Casal do Redinho
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA
OUTRAS RECARGAS
ALCATROAMENTOS NA FREGUESIA DE ALFARELOS – CASAL DO REDINHO
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA
Por deliberação de 19.06.2004 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.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 Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Engº.)
28.04.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção definitiva, bem
como a extinção da caução, conforme decorre da informação técnica dos serviços. --------------------------------------------------------------------------------20.2. Alcatroamentos na Freguesia de Granja do Ulmeiro – Diversos
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
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Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA
OUTRAS RECARGAS
ALCATROAMENTOS NA FREGUESIA DE GRANJA DO ULMEIRO - DIVERSOS
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA
Por deliberação de 19.06.2004 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.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 Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Engº.)
28.04.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção definitiva, bem
como a extinção da caução, conforme decorre da informação técnica dos serviços. --------------------------------------------------------------------------------Ponto 21. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2010
. Apreciação de Propostas de Revisão - 1.ª/1.ª -.
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: POCAL
MODIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – ALTERAÇÃO OU REVISÃO
Relativamente ao assunto em epígrafe, somos questionados sobre quais os limites às modificações dos
documentos previsionais, previstos no POCAL.
O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, adiante também designado de POCAL, foi aprovado pelo
Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro (tendo sido objecto de alterações através da Lei nº 162/99, de 14
de Setembro, do Decreto-Lei nº 315/2000, de 2 de Dezembro e do Decreto-Lei nº 84-A/2002, de 5 de Abril),
diploma que contém o regime dos documentos previsionais.
Por seu turno, em termos de competências dos órgãos que integram o município, deve ser observada a Lei nº
169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção – a conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.
Assim sendo, cumpre salientar que as Grandes Opções do Plano e o Orçamento constituem os chamados
documentos previsionais (nos termos do ponto 2.3, do número 2 – “Considerações Técnicas do POCAL”, em
Anexo ao Decreto-Lei nº 54-A/2000. Como é sabido, compete ao executivo do município a sua elaboração,
cabendo à assembleia municipal a sua aprovação (vide na Lei nº 169/99, os artigos 64º, número 2, alínea c) e
53º, número 2, alínea b).
As regras relativas às modificações dos documentos previsionais constam no POCAL.
Assim, no ponto 8.3.1. são previstas as Modificações do Orçamento. No ponto 8.3.1.2 é previsto que o
orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações.
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O aumento global da despesa prevista dá sempre lugar a revisão do orçamento (ponto 8.3.1.3), salvo quando se
trata da aplicação de:
a)

Receitas legalmente consignadas;

b)

Empréstimos contratados;

c)

Nova tabela de vencimentos publicada após a aprovação do orçamento inicial.

No ponto 8.3.1.5 são previstas as alterações ao orçamento, que podem incluir reforços de dotações de despesas
resultantes da diminuição ou anulação de outras dotações. As alterações podem ainda incluir reforços ou
inscrições de dotações de despesa por contrapartida do produto da contracção de empréstimos ou de receitas
legalmente consignadas.
No ponto 8.3.2 são previstas as Modificações ao plano plurianual de investimentos.
De acordo com o ponto 8.3.2.1, as modificações do plano plurianual de investimentos consubstanciam-se em
revisões e alterações.
As revisões do plano plurianual de investimentos (ponto 8.3.2.2) têm lugar sempre que se torne necessário
incluir e ou anular projectos nele considerados, implicando as adequadas modificações no orçamento, quando
for o caso.
Já a realização antecipada de acções previstas para anos posteriores ou a modificação do montante das
despesas de qualquer projecto constante do plano plurianual de investimentos aprovado devem ser precedidas
de uma alteração ao plano (ponto 8.3.2.3), sem prejuízo das adequadas modificações no orçamento, quando for
o caso.
Concluindo: as modificações aos documentos previsionais, sob a forma de alteração ou revisão,
deverão ter lugar sempre que se verifiquem as situações previstas nos pontos 8.3.1.3, 8.3.1.5,
8.3.2.2 e 8.3.2.3 do POCAL, sem limite de ocorrência.
À consideração superior,
O Jurista,
(Edgar J. Domingues, Dr.)
05.05.2010

O Senhor Presidente referiu que: “ao longo das últimas reuniões, temos vindo a dar
conhecimento da aprovação de Candidaturas a Fundos Comunitários… As
Candidaturas aprovadas foram: a Construção do Pavilhão Desportivo de
Alfarelos/Granja do Ulmeiro, a Construção da Nova Extensão de Saúde de Samuel,
a 3.ª Fase da Concepção/Execução do Plano de Pormenor dos Bacelos, a
Beneficiação do CM 1113 entre Vila Nova de Anços/Limite do Concelho e a
Beneficiação da EN 622, Pedrógão do Pranto/Limite do Concelho…
Como estarão recordados, quando aprovámos as Grandes Opções do Plano e o
Orçamento para 2010, não era legalmente possível “dar entrada” às Receitas que
resultariam da aprovação e homologação destas Candidaturas… por isso,
naturalmente, apenas considerámos como “Despesa Definida”, aquilo que se
considerava ser, em termos de previsão, o investimento a suportar pela Câmara
Municipal em cada um dos investimentos… Agora, com a aprovação destas
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Candidaturas e a homologação das mesmas, com os contratos que materializam a
sua aprovação, estamos em condições de proceder a um aumento da Despesa,
fazendo com que a Despesa que consta do Plano para 2010 passe a ser a Despesa
que, de facto, se prevê fazer ainda este ano e, por outro lado, incluir os aumentos da
Receita correspondentes aos co-financiamentos dessa Despesa, de acordo com o
aprovado nas Candidaturas… Assim se explica o valor de 1.070.122,00 euros, sendo
que, nestes cinco investimentos, um deles é para começar e acabar este ano, que é a
Extensão de Saúde de Samuel e os outros quatro são para começar e ficarem
realizados até ≈ 50/60% e o remanesceste no ano seguinte…
Em termos de Orçamento, como podem ver, do lado da Despesa tem-se em linha
de conta os aumentos que são exactamente os que estão em Plano, e do lado da
Receita temos as Transferências de Capital, que são os co-financiamentos não
apenas sobre o aumento da Despesa, mas sobre toda a Despesa.
Assim, esta Revisão é para podermos dar cobertura efectiva em termos de Receita e
Despesa, quer no Plano, quer no Orçamento.”
Deliberado, por maioria, com cinco (5) votos a favor dos Senhores Vereadores Eleitos pelo PS e uma
(1) abstenção da Senhora Vereadora Eleita pelo PSD, aprovar as Propostas de Revisão - 1.ª/1.ª - . ---------------------------------------------------------Esta proposta irá ser submetida à Assembleia Municipal. -----------------------------A Senhora Vereadora Dra. Sónia Vidal proferiu a seguinte Declaração de Voto:
“a minha posição nesta Revisão ao Orçamento é a abstenção, uma vez que também
tinha tido posição idêntica, relativamente às Grandes Opções do Plano e
Orçamento. No entanto, quero frisar aqui que não ponho em causa a importância
para o Concelho destes projectos, que foram submetidos a Candidaturas, para
serem co-financiados e que estão na base desta proposta de Revisão.”

Ponto 22. PROJECTO DE REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS
MUNICIPAIS
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Foi presente a seguinte informação:
Assunto: PROJECTO DE REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS
PROPOSTA

A Câmara Municipal, na sua reunião ordinária de 31 de Março de 2010, deliberou aprovar e submeter a
apreciação pública o “Projecto do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais” e respectiva
Tabela de Taxas, durante o prazo de 30 dias consecutivos contados a partir da data da publicação da
deliberação no Diário da República.
A publicação foi efectuada na 2.ª Serie do Diário da República, n.º66, de 6 de Abril, através do Aviso n.º6915A/2010, tendo ainda sido tornado público mediante editais afixados nos lugares de estilo.
Durante o período de apreciação pública, o projecto do regulamento esteve disponível, para consulta, no
edifício dos Paços do Concelho, nas sedes das Juntas de Freguesia e no Portal electrónico da Câmara
Municipal.
Em 6 de Maio de 2010, terminou o período de apreciação pública, tendo esta decorrido sem que fossem
registadas quaisquer sugestões ou observações.
Deste modo, estão reunidas as condições para a Câmara Municipal deliberar apresentar à Assembleia
Municipal, o “Projecto do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais” e respectiva Tabela de
Taxas, para aprovação.
Assim:
Compete à Câmara Municipal, ao abrigo da alínea a) do n.º6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, apresentar à assembleia municipal propostas, designadamente em relação às matérias constantes
dos n.º2 e 4 do citado artigo 53.º.
Por sua vez, nos termos da alínea e) do n.º2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (alterada pela
Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro), compete à assembleia municipal, sob proposta da Câmara, estabelecer, nos
termos da lei, taxas municipais e fixar os respectivos quantitativos.
Em cumprimento do que acima se referiu relativamente à competência dos órgãos autárquicos, sugere-se que o
executivo municipal aprecie o projecto do REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS, que
ora se anexa, e, ao abrigo da alínea a) do n.º6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, delibere
apresentar proposta de aprovação à Assembleia Municipal.
À consideração superior,
O Jurista,
(Edgar J. Domingues, Dr.)
10.05.2010

O Senhor Presidente referiu que: “em 31 de Março de 2010, tínhamos aprovado,
por unanimidade, o Projecto de Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas
Municipais que esteve para consulta pública durante 30 dias… O prazo terminou a
06 de Maio de 2010... Durante este período de apreciação pública esteve no portal
electrónico da Câmara Municipal, nas Juntas de Freguesia… não foi apresentada
qualquer sugestão ou observação à proposta.
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Agora, do que se trata é de voltarmos a apreciar este projecto de Regulamento e de
o aprovarmos para que ele seja submetido à Assembleia Municipal.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta de Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas
Municipais, conforme decorre da informação técnica/jurídica de suporte. -------------------------------------------------------------------------------------Esta proposta irá ser submetida à Assembleia Municipal.-------------------------------
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