14.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 28 de Julho 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 de Propostas de Acta
3.1. - 30.06.2010
3.2. - 15.07.2010

Ponto 4. CULTURA
. Agradecimento
- Centro Cultural Recreativo e Desportivo de Painça

Ponto 5. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. Protocolos de Colaboração (Educação)
5.1. Cascos e Rolhas – Grupo Desportivo e Recreativo de Soure - Freg. de Soure
5.2. Clube de Pesca Desportiva de Soure - Freg. de Soure

Ponto 6. URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. CONCEPÇÃO/EXECUÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DOS BACELOS - 3.ª FASE
. REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ENTRE OS RIOS ANÇOS E ARUNCA
. Segunda Ponte Pedonal sobre o Rio Arunca
- Ajuste Directo
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Ponto 7. URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. CONCEPÇÃO/EXECUÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DOS BACELOS - 3.ª FASE
. REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ENTRE OS RIOS ANÇOS E ARUNCA
7.1. Revogação da Adjudicação
- Deliberação de 16.07.2009, Ponto n.º 10
7.2. Extinção do Contrato de Empreitada
7.3. Anulação do Concurso Público
- Revogação da Deliberação de 28.05.2009, Ponto n.º 11
Ponto 8. URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. CONCEPÇÃO/EXECUÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DOS BACELOS - 3.ª FASE
. REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ENTRE OS RIOS ANÇOS E ARUNCA
8.1. Projecto
8.2. Concurso Público
Ponto 9. URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS
9.1. Acessos Centro Escolar de Degracias/Pombalinho
- Ajuste Directo
9.2. Acessos Centro Escolar de Samuel
- Ajuste Directo

Ponto 10. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA
. Construção/Reparação de Estações Elevatórias
. Estação Elevatória de Alfarelos
- Ajuste Directo
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Ponto 11. DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO
- Espaço, na Vila de Soure, entre o Pavilhão Desportivo Municipal e a Ligação
da “Rotunda da Nora” ao Cemitério
11.1 . CONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO
11.1.1. Projecto
11.1.2. Ajuste Directo
11.2 . AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DE LAZER
- Ajuste Directo
Ponto 12. Outros assuntos a incluir, se for caso disso, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18.09.

Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações
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Estiveram ausentes, a Senhora Vereadora Dra. Sónia Vidal e o Senhor Vereador
Américo Nogueira, ambos por motivo de gozo de férias.
O Senhor Presidente deu início à reunião, começando por prestar as seguintes
informações:
* DESPORTO E TEMPOS LIVRES
No dia 25 de Julho, estive presente, em representação da Câmara Municipal, numa
iniciativa da Secção Columbófila da Casa do Povo de Soure… nela esteve também o
Senhor Presidente da Federação Portuguesa de Columbofilia, Dr. José Tereso,
recentemente reeleito e actual Presidente da União Europeia de Columbofilia…
Tratou-se de um Leilão de Borrachos Nacionais e Estrangeiros.
Constatámos que a Secção Columbófila da Casa do Povo de Soure está a fazer um
bom trabalho e a utilizar, com inequívoca utilidade social, uma das Escolas que
libertámos no âmbito do Programa de Reordenamento Escolar, que foi a Escola da
Venda Nova... A Escola está a ser utilizada como sede social, sendo um exemplo
concreto de que os equipamentos colectivos podem e devem continuar a ter
utilidade social, ainda que diferente da inicialmente prevista... Por outro lado, na
minha intervenção, para além de ter elogiado o dinamismo da Secção Columbófila
da Casa do Povo de Soure, congratulei-me também com o facto da columbofilia
estar, neste momento, a procurar afirmar-se como uma modalidade inclusiva, talvez
pela sensibilidade do Senhor Presidente da Federação Portuguesa que tem
responsabilidades na Saúde e também na Acção Social… A verdade é que a
Columbofilia está a desenvolver uma série de iniciativas em colaboração com
Instituições que têm que ver com a deficiência, com os idosos… através das suas
secções existentes um pouco por todo o país… Penso que é um tipo de afirmação
com inequívoca utilidade social, que importa saudar e com a qual devemos
colaborar.
* ILUMINAÇÃO PÚBLICA
O Senhor Presidente fez um resumo dos investimentos desenvolvidos no 1.º
semestre de 2010, no Concelho, quer na expansão da rede, quer na
recuperação/beneficiação das redes existentes.
Referiu, ainda, que o valor global desses investimentos foi de ≈ 750.000,00 euros,
sendo que uma parte significativa foi naturalmente custeada pela EDP.
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Relembrou, depois, que a relação de proximidade mantida pelo Executivo
Municipal com as doze Juntas de Freguesia, também neste domínio, tem sido um
instrumento essencial para a hierarquização e realização destes investimentos.
* SEGURANÇA PÚBLICA
No dia 19 de Julho, voltou a sair uma notícia, no Diário de Coimbra, sobre aquele
“familiarizado” caso de que viria para aqui um cemitério de automóveis… Mais uma
vez, trata-se de uma notícia que volta a parecer dizer muita coisa, nada dizendo…
De forma recorrente volta a dizer “que apesar das tentativas não foi possível obter um
esclarecimento por parte de João Gouveia…” nem sequer irei responder a isto!!!…
Ainda assim, entendo dever voltar a referir que o que houve foi um acordo
tripartido, materializado pela subscrição de um Protocolo entre a Câmara Municipal
de Soure, a Associação de Compartes dos Baldios da Capelania de Alencarce de
Cima e Cascão e o Ministério da Administração Interna… Nele, a Associação de
Compartes comprometeu-se com a cedência de uma determinada parcela de terreno
para um fim em concreto; a Câmara Municipal assumiu formalmente várias
contrapartidas; essa parcela de terreno é para a Câmara Municipal ceder ao
Ministério da Administração Interna para a Construção de uma Carreira de Tiro.
O Senhor Vice-Presidente Dr. Santos Mota referiu que: “no âmbito da política de
proximidade estive presente, no dia 17 de Julho, no Casconho, na apresentação da
nova direcção da Junta de Agricultores do Vale do Casconho, um grupo de
elementos motivado para este novo desafio.
No dia 19 de Julho, acompanhei o Senhor Presidente nas Festas Anuais da Pouca Pena.”
A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “no âmbito da política de
proximidade, na área da Educação, estive presente, no dia 15 de Julho, no Auditório
da Biblioteca Municipal de Soure, na entrega de diplomas aos alunos que
terminaram o Curso Técnico de Electrotecnia do INTEP.
No dia 19 de Julho, participámos também na entrega de cerca de trezentos diplomas
a adultos que terminaram o processo de RVCC e cursos EFA, do Agrupamento de
Escolas de Soure.
Na área da Cultura, no dia 16 de Julho, recebemos no Salão Nobre da Câmara
Municipal um grupo de Professores de Coimbra que, habitualmente, fazem alguns
passeios de índole histórica. Este ano, estão a dedicar as visitas culturais à Rota dos
Templários, daí que fizeram questão de passar também por Soure, que está na Rota
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dos Templários, uma vez que o nosso Castelo pertenceu a esta Ordem Religiosa.
Depois de serem recebidos no Salão Nobre, fizeram “A Viagem no Tempo em Soure”,
visita acompanhada pela Técnica da Biblioteca Municipal de Soure.
No dia 17 de Julho, decorreu em Soure o Festival de Folclore promovido pela Santa
Casa da Misericórdia de Soure, que teve a presença, entre outros, de um Grupo
Espanhol.
No dia 24 de Julho, decorreu o Festival de Folclore do Rancho Folclórico da
Associação Social Recreativa da Pouca Pena, que teve a presença de um Grupo
Francês.
No dia 25 de Julho, decorreu o Festival de Folclore do Ranho Folclórico “Papoilas
da Serra” - Degracias.”
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. -----------------------------------Ponto 3. Apreciação de Propostas de Acta
3.1. - 30.06.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Acta. -----------------3.2. - 15.07.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Acta. -----------------Ponto 4. CULTURA
. Agradecimento
- Centro Cultural Recreativo e Desportivo de Painça

O Senhor Presidente referiu que: “dar-vos conhecimento que o Centro Cultural
Recreativo e Desportivo de Painça, nos enviou um ofício a agradecer a cedência de
dois autocarros para a realização de uma deslocação com os seus associados.”
Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------7
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Ponto 5. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. Protocolos de Colaboração (Educação)

O Senhor Presidente referiu que: “como sabem, o Reordenamento da Rede Escolar,
decorrente do processo de melhoria de condições de ensino/aprendizagem, tem
vindo a libertar edifícios de antigas Escolas ou parte desses edifícios... Nós temos a
responsabilidade de não só, não deixarmos que esses equipamentos se degradem,
mas também, pelo contrário, de procurarmos estimular, incentivar e acarinhar
iniciativas da sociedade civil e, ao mesmo tempo, promover a “renovação” da
utilidade social desses equipamentos… Estes Protocolos incorporam uma
mensagem política clara e assentam num suporte jurídico adequado…
Assim, propõe-se a aprovação de dois Protocolos de Colaboração, na área do
Desporto, um com o Cascos e Rolhas - Grupo Desportivo e Recreativo de Soure e
outro com o Clube de Pesca Desportiva de Soure… Trata-se, em qualquer um
deles, da cedência de uma sala e de uma casa de banho, do edifício da antiga Escola
Secundária.”
5.1. Cascos e Rolhas – Grupo Desportivo e Recreativo de Soure - Freg. de Soure

Deliberado, por unanimidade, aprovar o presente Protocolo de Colaboração. --------5.2. Clube de Pesca Desportiva de Soure - Freg. de Soure

Deliberado, por unanimidade, aprovar o presente Protocolo de Colaboração. --------Ponto 6. URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. CONCEPÇÃO/EXECUÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DOS BACELOS - 3.ª FASE
. REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ENTRE OS RIOS ANÇOS E ARUNCA
. Segunda Ponte Pedonal sobre o Rio Arunca
- Ajuste Directo
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO

URBANIZAÇÃO E URBANISMO – CONCEPÇÃO / EXECUÇÃO DO PLANO DE PORMENOR BACELOS – 3.ª FASE
REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ENTRE OS RIOS ANÇOS E ARUNCA
• SEGUNDA PONTE PEDONAL SOBRE O RIO ARUNCA
ESCOLHA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO
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Com vista à execução da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Ex.ª a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO:
Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma vez que o preço base é de 27.948,00 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 2010 pela rubrica 03.01.07.01.04.13 e
trata-se de acção inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 05.004 2007/103-1.

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:
● António José C. P. Pedrosa, Lda.

4. JÚRI
Uma vez que será apenas convidada uma empresa a apresentar proposta, está dispensada a criação de júri, nos termos do n.º 1 do art.º
67.º do Código dos Contratos Públicos.
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
23.07.2010
e

Assunto: URBANIZAÇÃO E URBANISMO
- Concepção/Execução Plano de Pormenor Bacelos – 3.ª Fase
- Segunda Ponte Pedonal sobre o Rio Arunca
Por determinação superior, foi elaborado o Projecto de Execução para a ponte acima referida.
A solução proposta prevê a sua realização em duas fases:
- Movimento de terras e betão armado – a adjudicar externamente.
- Execução do tabuleiro – a realizar pelos serviços municipais.
De acordo com o orçamento anexo, o valor estimado para a realização da primeira fase é de 27.948,00€.
Empresa a Consultar: António José C. P. Pedrosa, Lda.
Prazo de Execução: 1 Mês
À Consideração Superior
Rui Fernandes – Arqº
22 Julho. 2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre
das informações técnicas dos serviços. ---------------------------------9
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Ponto 7. URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. CONCEPÇÃO/EXECUÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DOS BACELOS - 3.ª FASE
. REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ENTRE OS RIOS ANÇOS E ARUNCA
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: URBANIZAÇÃO E URBANISMO
CONCEPÇÃO/EXECUÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DOS BACELOS – 3.ª FASE
REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ENTRE OS RIOS ANÇOS E ARUNCA
1. REVOGAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO
2. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA
3. ANULAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO

Relativamente ao assunto em epígrafe, e na sequência do despacho de 12.07.2010, somos a informar:
Por deliberação de 28.05.2009, a Câmara Municipal decidiu recorrer à figura do concurso público, como
procedimento prévio à adjudicação da empreitada da Requalificação do Espaço entre os Rios Anços e
Arunca.
Apenas a sociedade “Construções e Obras Públicas de Cardoso & Gonçalves, Lda.” viria a apresentar
proposta dentro do prazo estabelecido no anúncio do concurso.
Por deliberação do executivo de 16.07.2009, foi adjudicada a referida empreitada à única concorrente que
havia apresentado proposta.
Em 25.05.2010, foi celebrado o respectivo contrato de empreitada, entre o Município de Soure e a
adjudicatária.
O referido contrato de empreitada, dado o preço da adjudicação, estava sempre sujeito a visto do Tribunal de
Contas, pelo que foi organizado o respectivo processo e remetido àquele Tribunal em 11.06.2010.
Em 25.06.2010, a fim de completar o processo, o Tribunal de Contas solicita vários esclarecimentos
(procedimento frequente e habitual em todos os processos de visto).
De entre os esclarecimentos solicitados, pede, aquele Tribunal, que se esclareça a adjudicação da presente
empreitada à empresa “Construções e Obras Públicas de Cardoso & Gonçalves, Lda.”, quando esta não
demonstra possuir na 8.ª subcategoria da 2.ª categoria, classe que cubra o valor global da proposta, conforme
exigido no Programa de Concurso.
Nesta conformidade, foram solicitados esclarecimentos ao Sr. Chefe de Divisão de Obras Públicas, que em
informação de 09.07.2010 (que se anexa) vem informar, designadamente:
“Que a subcategoria exigida – calcetamentos -, não é usual como determinante numa
empreitada com as características da presente;
Que o empreiteiro, na declaração referida em b), ao indicar uma categoria com classe 4, valor
que cobre a proposta, embora aquela não fosse exigida, terá contribuído para induzir em erro a
nossa análise;
Que não foi detectada/identificada a lacuna que aquela declaração continha, provavelmente
pelas razões referidas em i. e ii.”
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Do pedido de esclarecimentos do Tribunal de Contas, foi dado conhecimento ao adjudicatário, que, em carta
datada de 15.07.2010, vem comunicar à Câmara Municipal de Soure, que efectivamente se apresentaram a
concurso sem serem detentores de autorização da classe requerida (Classe 4, quando autorizados para classe3)
na 8ª Subcategoria – Calcetamentos da 2ª categoria – Empreiteiro Geral ou Construtor de Obras de
Urbanização, correspondente ao valor da proposta para a referida obra.
O adjudicatário justifica a apresentação da proposta, sem a referida autorização, no facto de, à data da
apresentação da proposta a concurso, entenderem ser apenas necessário a 1ª categoria - Empreiteiro Geral ou
Construtor Geral de Edifícios de Construção Tradicional, de cuja detêm autorização de Classe 4, não sendo
vontade daqueles criar qualquer tipo de erro nos serviços ou prejudicar o Município de Soure.
No entanto, de acordo com o Alvará apresentado, subsiste que a adjudicatária não possui a autorização da
classe correspondente ao valor da proposta, exigida pelo Programa de Concurso.
Deste modo, a adjudicatária não se encontra habilitada para a execução da empreitada, nos termos do n.º2 do
artigo 81.º do Dec.-lei n.º18/2008, de 29 de Janeiro, pelo que não pode manter-se a adjudicação da proposta.
Torna-se, assim, necessário revogar a deliberação de adjudicação da presente empreitada, nos termos do
artigo 138.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA).
Por outro lado, revogada que seja a deliberação de adjudicação, porque se encontra celebrado contrato de
empreitada, isto pressupõe que a Câmara Municipal desencadeie o procedimento necessário à extinção
daquele contrato, por qualquer uma das vias previstas no artigo 330.º do Dec.-lei n.º18/2008, de 29 de
Janeiro.
Nesta parte, relembre-se, a adjudicatária vem propor a revogação do contrato por acordo, nos termos da
alínea b) do artigo 330.º e artigo 331.º do Dec.-lei n.º18/2008, de 29 de Janeiro.
A revogação por acordo, regulada no artigo 331.º do Dec.-lei n.º18/2008, de 29 de Janeiro, tem a vantagem de
ambas as partes poderem fixar, no acordo, os efeitos da revogação.
No presente caso, a predisposição manifestada pela adjudicatária é no sentido da revogação pura e simples
sem o pagamento de qualquer indemnização, por qualquer uma das partes.
Ora, atenta a justificação da adjudicatária, bem como o teor da informação do Sr. Chefe de Divisão de Obras
Públicas, constata-se que nenhum facto aponta para a existência de qualquer acto de má-fé.
Por outro lado, convirá observar que a execução da obra não foi ainda sequer iniciada.
Deste modo, não se poderá falar, objectivamente, na existência de danos (lucros cessantes ou danos
emergentes), que legalmente permitam fundamentar um qualquer pedido indemnizatório.
Por último, tendo-se tratado de um concurso público em que apenas um concorrente apresentou proposta,
deverá o mesmo ser anulado, através da revogação da deliberação de escolha do procedimento prévio, pela
qual se procedeu à abertura do concurso público.
Em face do exposto sugere-se:
1. A revogação da deliberação do executivo de 16.07.2009, pela qual foi adjudicada a empreitada da
“Requalificação do Espaço entre os Rios Anços e Arunca”, à sociedade “Construções e Obras Públicas
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de Cardoso & Gonçalves, Lda.”, cuja competência pertence à Câmara Municipal nos termos do
disposto no n.º1 do artigo 142.º do CPA;
2. Aprovar a extinção do contrato de empreitada por via da revogação por acordo, regulada no artigo
331.º do do Dec.-lei n.º18/2008, de 29 de Janeiro, sem lugar a pagamento de indemnização por
qualquer uma das partes, ou de qualquer outra compensação, e delegar no Presidente, com
possibilidade de subdelegação, competências para aprovação da minuta do acordo e outorga do
mesmo.
3. Anulação do concurso público de “Requalificação do Espaço entre os Rios Anços e Arunca”,
procedendo-se à revogação da deliberação de escolha do procedimento prévio tomada pelo executivo
em 28.05.2009, pela qual se procedeu à abertura do referido concurso, cuja competência pertence à
Câmara Municipal nos termos do disposto no n.º1 do artigo 142.º do CPA;
À consideração superior,
O Jurista,
(Edgar J. Domingues, Dr.)
16.07.2010

e
Assunto - Urbanização e Urbanismo - Concepção / Execução do Plano de Pormenor dos
Bacelos - 3ª Fase - Requalificação do Espaço entre os Rios Anços e Arunca
- Adjudicação “ incorrecta”
Na sequência do ofício com a Ref. DECOP/UAT I/3581/10, de 25-Jan-2010, remetido pelo Tribunal de
Contas, no qual eram solicitados esclarecimentos/pedidos elementos sobre o processo e do despacho
do Sr. presidente de câmara nele aposto, informo:
1. Entre os esclarecimentos solicitados, um ponto questionava “…como consideram possível a
adjudicação da presente empreitada à empresa “Construções e Obras Públicas de Cardoso e
Gonçalves, S.A.” quando esta não demonstra possuir a 8ª subcategoria da 2ª categoria, da
classe que cubra o valor global da proposta.”;
2. Compulsados todos os elementos que conduziram à adjudicação da empreitada,
designadamente os apresentados pelo empreiteiro na sua proposta e os relatórios de análise
das propostas, concluímos:
a) A subcategoria exigida em, classe que cobrisse o valor da proposta, foi a 8ª da 2ª
categoria – calcetamentos;
b) De acordo com o Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo DL n.º18/2008,
de 29/01, no n.º4 do seu artigo 60.º, “…o concorrente deve indicar na proposta os
preços parciais dos trabalhos que se propõe executar correspondentes às habilitações
contidas nos alvarás … para efeitos da verificação da conformidade desses preços com
a classe daquelas habilitações.” O que foi feito pelo concorrente – ANEXO 1;
c) Nesta declaração era já possível verificar que o concorrente não era detentor da classe
exigida, uma vez que o valor global da sua proposta é de 688.150,49€ e ele é detentor
da classe 3 na subcategoria exigida (classe 3 = 664.000 €), isto é, não era detentor de
classe que cobrisse o valor da sua proposta.
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No entanto, e considerando:
i.
Que a subcategoria exigida – calcetamentos -, não é usual como determinante numa
empreitada com as características da presente;
ii. Que o empreiteiro, na declaração referida em b), ao indicar uma categoria com classe 4,
valor que cobre a proposta, embora aquela não fosse exigida, terá contribuído para
induzir em erro a nossa análise;
iii. Que não foi detectada/identificada a lacuna que aquela declaração continha,
provavelmente pelas razões referidas em i. e ii.;
A única proposta a concurso foi considerada, pelo júri, válida e passível de adjudicação, no relatório
preliminar e final da empreitada, tendo a adjudicação, com base nesse relatório, sido aprovada em R.C.
de 16-07-2009.
Como parêntesis, referimos que, ainda que tivesse sido detectado, nesta fase, que o empreiteiro não
indicava ser possuidor da subcategoria determinante exigida no concurso, tal não era causa para a sua
exclusão, de acordo com o n.º2 do artigo 146.º do CCP, pois apenas após a apresentação dos
documentos de habilitação, na fase de outorga do contrato, seria possível constatar tal facto, pela
verificação do alvará.
Nestas condições, é nosso entendimento, que o facto de o empreiteiro não demonstrar ser possuidor de
alvará contendo a subcategoria determinante, exigida no concurso, torna a adjudicação aprovada em
R.C. de 16-07-2009 não válida.
Não havendo mais propostas a concurso, para concretização da obra será necessário proceder à
abertura de novo procedimento.
Esta posição deverá, naturalmente, ser juridicamente validada/sustentada.
À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eng.º)

2010-07-09

7.1. Revogação da Adjudicação
- Deliberação de 16.07.2009, Ponto n.º 10

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Revogação da Adjudicação, isto é, da Deliberação do
Executivo de 16.07.2009, Ponto n.º 10, conforme decorre das informações técnicas dos serviços. ---------------------------------------------------------
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7.2. Extinção do Contrato de Empreitada

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Extinção do Contrato de Empreitada por via da Revogação
por mútuo acordo, conforme decorre das informações técnicas dos serviços. -------------------------------------------------------------------------------------7.3. Anulação do Concurso Público
- Revogação da Deliberação de 28.05.2009, Ponto n.º 11

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Revogação da Deliberação do Executivo de 28.05.2009,
Ponto n.º 11, isto é, a Anulação desse Concurso Público, conforme decorre das informações técnicas
dos serviços. --------------------------------------------Ponto 8. URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. CONCEPÇÃO/EXECUÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DOS BACELOS - 3.ª FASE
. REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ENTRE OS RIOS ANÇOS E ARUNCA
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: URBANIZAÇÃO E URBANISMO – Concepção / Execução do Plano de Pormenor dos Bacelos – 3ª Fase
REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ENTRE OS RIOS ANÇOS E ARUNCA
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista à execução da empreitada acima identificada, 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 concurso público, uma vez que o preço base é de 849.559,75 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 nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho –.
O encargo previsto para a presente empreitada tem, em parte, dotação no orçamento para o presente ano de 2010 pela
rubrica 03.01.07.01.04.13 e trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 05.004
2007/103 1.
2. P ROCESSO DE C ONCURSO
Do projecto técnico, programa de procedimento, Caderno de Encargos.
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3. NOMEAÇÃO DE JÚRI
Nomeação dos membros a integrar o júri:
1. Presidente: João Eduardo Dias Madeira Gouveia, Dr.;
2. Vogal: Santos Mota, Vice-Presidente (substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos);
3. Vogal: Mário Monteiro, Engº;
4. Suplentes: Rui Fernandes, Arq.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
22.07.2010
e
Assunto: URBANIZAÇÃO E URBANISMO - Concep./Exec. Plano Pormenor Bacelos - 3ª Fase
REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ENTRE OS RIOS ANÇOS E ARUNCA
- Projecto de Execução
- Abertura de Concurso Público
O Gabinete Municipal de Desenho, cumprindo orientações superiores, desenvolveu o Projecto de Execução para a
requalificação do espaço acima mencionado.
A solução projectada teve como objectivos principais, designadamente, a valorização ambiental, paisagística, funcional e
estética desta zona nobre da vila de Soure, procurando-se (re)criar novas relações da população com a mesma.
Assim, nesta ambiência, percebe-se que estejamos a sugerir intervenções que potenciem uma inequívoca “rentabilidade”
ecológica e social deste território.
A área total a intervencionar é de 51.076m2, nela estando prevista a instalação dos seguintes equipamentos:
- Parque Radical – 582m2
- Parque Sénior – 2182m2
- Campo de Jogos de Areia – 1371m2
- Jardim Botânico de Espécies Autóctones – 7048m2
- Parque Juvenil – 2366m2
- Ciclovia – 1.180 ml
- Percurso Pedonais – 1.233 ml
- Cais de Pequenas Embarcações
- WC´s Amovíveis
Este Projecto de Execução foi aprovado pela Câmara Municipal de Soure na sua reunião de 28 de Maio de 2009. Porém, os
investimentos realizados desde então na melhoria das margens dos rios Anços e Arunca, bem como a regularização dos
seus taludes e remoção de espécies vegetais invasoras, vieram evidenciar a oportunidade de se efectuarem duas
alterações/ajustes ao mesmo.
Concretamente, sugere-se:
- a demolição da carcaça de edifício existente no topo Norte da intervenção, uma vez que após a remoção da vegetação que
a envolvia, ficou bem evidente a sua falta de qualidade construtiva que a torna inapta para qualquer obra de reabilitação,
bem como a notória dissonância visual entre este e a Ponte, que funciona como remate visual deste espaço.
- a abertura de um novo braço, entre os leitos dos rios Anços e Arunca, permitindo a realização de um novo plano de água
junto ao acesso a este espaço, e que reforça a presença do fio condutor de toda esta intervenção: os rios.
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Assim, importará apreciar esta nova proposta de Projecto de Execução que, objectivamente, corresponde à manutenção de
todos os elementos previstos no anteriormente aprovado, com as alterações/ajustes atrás descritas.
Releve-se que os técnicos municipais envolvidos neste processo promoveram e realizaram as reuniões adequadas e
necessárias ao desenvolvimento dos projectos de especialidade para execução da obra. No Projecto de Execução estão
descritas todas as soluções construtivas a adoptar em obra, bem como o respectivo Caderno de Encargos e Mapa de
Medições e Orçamento, que estima o custo final da empreitada em € 849.559,75 (oitocentos e quarenta e nove mil
quinhentos e cinquenta e nove euros e setenta e cinco cêntimos).
Neste contexto, sugere-se a aprovação, quer do Projecto de Execução, com as correspondentes Peças Escritas (Caderno de
Encargos e Medições e Orçamento), quer da abertura do concurso público para a sua realização.
À Consideração Superior
Rui Fernandes – Arq.
22.Julho.2010

Foi visualizado o Projecto.
8.1. Projecto

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Projecto de Execução, de acordo com as informações técnicas
de suporte e após visualização do mesmo, com recurso a meios audiovisuais. -------------------------------------------------------------------------------8.2. Concurso Público

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de Concurso Público, conforme
decorre das informações técnicas dos serviços. -----------------------Ponto 9. URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS
9.1. Acessos Centro Escolar de Degracias/Pombalinho
- Ajuste Directo
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: URBANIZAÇÃO E URBANISMO

CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS
• ACESSOS CENTRO ESCOLAR DE DEGRACIAS / POMBALINHO
ESCOLHA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO
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Com vista à execução da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Ex.ª a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO:
Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma vez que o preço base é de 9.190,00 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 2010 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 2010/110.

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:
● Gadanha 2 Construções, Lda.

4. JÚRI
Uma vez que será apenas convidada uma empresa a apresentar proposta, está dispensada a criação de júri, nos termos do n.º 1 do art.º
67.º do Código dos Contratos Públicos.
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
23.07.2010
e

Assunto: URBANIZAÇÃO E URBANISMO
- Construção de Passeios
- Acessos Centro Escolar de Degracias/Pombalinho
Por determinação superior, foi elaborado o Projecto Base para a melhoria da segurança dos acessos ao Centro Escolar de
Degracias/Pombalinho.
A proposta efectuada contempla uma passadeira e respectivas bandas sonoras, bem como os passeios e lancis em toda a
área intervencionada.
Estima-se que o conjunto dos trabalhos a executar, de acordo com o mapa orçamental anexo, importe em 9.190,00€ (nove
mil cento e noventa euros).
Empresa a Consultar: Gadanha 2 Construções, Lda.
Prazo de Execução: 2 Semanas
À Consideração Superior
Rui Fernandes – Arqº
22 Julho 2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre
das informações técnicas dos serviços. ---------------------------------17
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9.2. Acessos Centro Escolar de Samuel
- Ajuste Directo
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: URBANIZAÇÃO E URBANISMO

CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS
• ACESSOS CENTRO ESCOLAR DE SAMUEL
ESCOLHA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO

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

1. ESCOLHA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO:
Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma vez que o preço base é de 9.440,00 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 2010 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 2010/110.

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:
● Gadanha 2 Construções, Lda.

4. JÚRI
Uma vez que será apenas convidada uma empresa a apresentar proposta, está dispensada a criação de júri, nos termos do n.º 1 do art.º
67.º do Código dos Contratos Públicos.
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
23.07.2010
e

Assunto: URBANIZAÇÃO E URBANISMO
- Construção de Passeios
- Acessos Centro Escolar de Samuel
Por determinação superior, foi elaborado o Projecto Base para a melhoria da segurança dos acessos ao Centro Escolar de
Samuel.
A proposta efectuada contempla uma passadeira e respectivas bandas sonoras, bem como os passeios e lancis em toda a
área intervencionada.
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Estima-se que o conjunto dos trabalhos a executar, de acordo com o mapa orçamental anexo, importe em 9.440,00€ (nove
mil quatrocentos e quarenta euros).
Empresa a Consultar: Gadanha 2 Construções, Lda.
Prazo de Execução: 2 Semanas
À Consideração Superior
Rui Fernandes – Arqº
22 Julho 2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre
das informações técnicas dos serviços. ---------------------------------Ponto 10. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA
. Construção/Reparação de Estações Elevatórias
. Estação Elevatória de Alfarelos
- Ajuste Directo
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: ABASTECIMENTO PÚBLICO / ÁGUA – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
CONSTRUÇÃO / REPARAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ALFARELOS
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:
Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma vez que o preço base é de 102.000,00 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, em parte, dotação no orçamento para o presente ano de 2010 pela
rubrica 03.03.07.03.03.07 e trata-se de acção inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 08.001
2010/165.
2. PROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em Anexo.
3. JÚRI
1. Presidente: João Eduardo Dias Madeira Gouveia, Dr.;
2. Vogal: Santos Mota, Dr., (substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos);
3. Vogal: Mário Monteiro, Eng.
4. Suplentes: Fernando Cavacas, Téc.
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4. CONSULTAR A(S) SEGUINTE(S) ENTIDADE(S)
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do artigo 114º do Código dos Contratos Públicos, às seguintes entidades:
● J. B. Pires Construções, Ldª;
● Veiga Lopes, Ldª;
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
21.07.2010
e

Assunto:

- ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA
- Construção/Reparação de Estações Elevatórias
- Estação Elevatória de Alfarelos

A estação elevatória e reservatório de águas, localizado em Alfarelos, em frente ao Jardim de Infância,
inaugurada no ano de 1965, apresentam um adiantado estado de degradação, evidenciando a necessidade de
rápida intervenção.
Com esse objectivo, foi elaborado um projecto de remodelação do edifício e arranjos exteriores, que inclui
resumidamente: reparação de fissuras, impermeabilização da cobertura, substituição de caixilharias e
serralharias, melhoramento das instalações sanitárias, do equipamento eléctrico de iluminação e apoio aos
grupos electrobombas, reparação da vedação exterior, incluindo muros e portão, entre outros.
Concluído o projecto, obtido o correspondente orçamento, verificamos que o valor estimado para a execução
dos trabalhos totaliza 102.000,00€
2. Assim, sugere-se:
a) A aprovação do projecto de reparação da estação elevatória;
b) A realização da obra por empreitada com recurso ao ajuste directo e consulta às seguintes
empresas:
i. J.B. Pires Construções, Lda;
ii. Veiga Lopes, Lda
À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eng.º.)
2010-07-21

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre
das informações técnicas dos serviços. ---------------------------------Ponto 11. DEFESA DO MEIO AMBIENTE
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. JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO
- Espaço, na Vila de Soure, entre o Pavilhão Desportivo Municipal e a
Ligação da “Rotunda da Nora” ao Cemitério
11.1. CONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: DEFESA DO MEIO AMBIENTE

JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO
CONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO
• ESPAÇO, NA VILA DE SOURE, ENTRE O PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL
E A LIGAÇÃO DA “ROTUNDA DA NORA” AO CEMITÉRIO
ESCOLHA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO

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

1. ESCOLHA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO:
Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma vez que o preço base é de 16.700,00 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 2010 pela rubrica 03.05.07.01.04.13 e
trata-se de acção inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 10.001 2010/192.

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:
● Gadanha 2 Construções, Lda.

4. JÚRI
Uma vez que será apenas convidada uma empresa a apresentar proposta, está dispensada a criação de júri, nos termos do n.º 1 do art.º
67.º do Código dos Contratos Públicos.
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
23.07.2010

e
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Assunto: DEFESA DO MEIO AMBIENTE
JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO
- Espaço na Vila de Soure, entre o Pavilhão Desportivo Municipal
e a ligação da “Rotunda da Nora” ao Cemitério.
- Aprovação do Projecto
Por determinação superior, foi elaborado um projecto de arranjo paisagístico do espaço acima citado, tendo em conta as seguintes
premissas:
- construção de um grelhador duplo;
- pavimentação do acesso existente em calçada calcária;
- instalação de uma ponte de madeira;
- execução de estacionamento para auto-caravanas;
- aplicação de mobiliário de parque.
A solução projectada, cujos desenhos se anexam, prevê a instalação de todos estes equipamentos e respectivo mobiliário, respeitando os
valores naturais da envolvente.
O valor estimado para a totalidade dos trabalhos é de 16.700,00€ (dezasseis mil e setecentos euros).
Observe-se, que nesta estimativa não estão incluídas as aquisições quer da ponte pedonal em madeira, quer do mobiliário de parque.
Empresa a Consultar: Gadanha 2 Construções, Lda.
Prazo de Execução: 2 Semanas
À Consideração Superior
Rui Fernandes – Arqº
22 Julho. 2010

Foi visualizado o Projecto.
11.1.1. Projecto

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Projecto de Execução, de acordo com as informações técnicas
de suporte e após visualização do mesmo, com recurso a meios audiovisuais. -------------------------------------------------------------------------------11.1.2. Ajuste Directo

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre
das informações técnicas dos serviços. ----------------------------------
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11.2. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DE LAZER
- Ajuste Directo
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: DEFESA DO MEIO AMBIENTE

JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DE LAZER
• ESPAÇO, NA VILA DE SOURE, ENTRE O PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL
E A LIGAÇÃO DA “ROTUNDA DA NORA” AO CEMITÉRIO
ESCOLHA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO

Com vista ao fornecimento 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 5.400,00 euros, inferior
ao limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste directo, cf. alínea
a) do n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29
de Janeiro.
A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do
Presidente deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf.
alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.
O encargo previsto tem dotação no orçamento para o presente ano de 2010 pela rubrica 03.05.07.01.10.02 e
trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 10.001 2010/195.
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:
- Carmo, S.A.
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.)
23/07/2010
e

23

14.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 28 de Julho de 2010
Assunto: DEFESA DO MEIO AMBIENTE
JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO
- Espaço na Vila de Soure, entre o Pavilhão Desportivo Municipal
e a ligação da “Rotunda da Nora” ao Cemitério.
- Aquisição de Mobiliário e Equipamento de Lazer
O Projecto de Arranjo Paisagístico do espaço acima citado, prevê a instalação do seguinte mobiliário de parque:
- 2 conjuntos de Mesa com Bancos
- 1 Banco-Balouço
- 2 Papeleiras com Tampa
- 1 Bebedouro
- 88 metros lineares de Protecção de Caminhos.
- 1 Ponte Pedonal em madeira.
Empresa a Consultar: CARMO, SA.
O conjunto das peças importa na quantia de 5.400,00€ (cinco mil e quatrocentos euros).
À Consideração Superior
Rui Fernandes – Arqº
22 Julho. 2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre
das informações técnicas dos serviços. ----------------------------------
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