16.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 03 de Setembro de 2010
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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 Proposta de Acta de 16.08.2010
Ponto 4. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
. Plano Tecnológico da Educação para o 1.º CEB
. Economia Digital e Sociedade do Conhecimento
. Escola Digital - 1.º CEB Granja do Ulmeiro
4.1. Aquisição de Equipamento Informático / Quadros Interactivos (Dois)
- Ajuste Directo
4.2. Aquisição de Equipamento Informático / Rede de Área Local
- Ajuste Directo

Ponto 5. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ESCOLAS BÁSICAS DO 1.º CICLO
- EB 1/2 de Soure - PARQUE INFANTIL
. Aquisição de Equipamento
- Adjudicação

Ponto 6. EDUCAÇÃO/ACÇÃO SOCIAL
. Ocupação de Tempos Livres - 2010
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Ponto 7. CULTURA
. EDIÇÕES/PUBLICAÇÕES

. Elites e Poder Municipal no Portugal Rural. Soure - da Monarquia à República (1820-1926)
- Ajuste Directo

Ponto 8. CULTURA
. EDIÇÕES/PUBLICAÇÕES

. Uma Viagem no Tempo… em Soure
- Reprodução/Publicação Interactiva no Google Earth em 3D
. Ajuste Directo

Ponto 9. CULTURA/EDUCAÇÃO
. 1.º CENTENÁRIO DA IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA (1910 - 2010)

9.1. Exposição Viva a República!... em Digressão
- Declaração de Aceitação
9.2. Comemorações no Município de Soure
- Programa

Ponto 10. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. Conservação/Reparação de Piscinas Municipais
. Piscinas ao Ar Livre de Soure
. Pintura Geral
10.1.

- Ajuste Directo

10.2.

- Adjudicação
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Ponto 11. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. Atribuição de Medalha de Mérito Desportivo
Ponto 12. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. Xadrez
- Campeonato da União Europeia

Ponto 13. 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
- Adjudicação
Ponto 14. URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. CONCEPÇÃO/EXECUÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DOS BACELOS - 3.ª FASE
. REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ENTRE OS RIOS ANÇOS E ARUNCA
- Adjudicação

Ponto 15. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA
. CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS
. Estação Elevatória de Alfarelos
- Adjudicação
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Ponto 16. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS
. FESTAS DE S. MATEUS E FATACIS //2010
. Ornamentação da Vila de Soure - Serviço de Iluminação
- Adjudicação
Ponto 17. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS
. Sabor do Ano 2010 / Categoria de Aperitivos
- Frutorra
Ponto 18. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
18.1. - Estudo/Projecto (Junto ao Cemitério da Venda Nova)
18.2. - Aquisição de Terrenos

Ponto 19. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
. Abertura de Hasta Pública

Ponto 20. Outros assuntos a incluir, se for caso disso, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18.09.
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Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações

O Senhor Presidente deu início à reunião, começando por prestar duas
informações:
* EDUCAÇÃO
Nesta primeira quinzena de Setembro irão entrar em funcionamento os dois novos
Centros Escolares de Degracias/Pombalinho e de Samuel… Em princípio
deveremos marcar as inaugurações no início do novo Ano Lectivo, ainda no
corrente mês de Setembro, ou no próximo, em Outubro…
O novo Centro Escolar das Freguesias de Degracias/Pombalinho está concluído,
sendo que a parte da requalificação urbana, tendente à melhoria de segurança,
também… Na próxima terça-feira ser-nos-á entregue o novo autocarro que fará a
“Eco-Educação” nestas duas Freguesias…
O novo Centro Escolar da Freguesia de Samuel também já está concluído… a
requalificação urbana que melhorará as condições de segurança na zona adjacente
ainda está em curso, devendo ficar concluída na próxima semana.
* DESPORTO E TEMPOS LIVRES
Ainda hoje iremos subscrever dois Protocolos de Colaboração relativos a cedências
de instalações no âmbito do Reordenamento da Rede Escolar, decorrentes de
Deliberações da Reunião de Câmara de 28 de Julho do corrente ano, um com o
Clube de Pesca Desportiva de Soure e outro com os Cascos e Rolhas - Grupo
Desportivo e Recreativo de Soure...
O Senhor Vice-Presidente Dr. Santos Mota referiu que: “no dia 22 de Agosto,
estive em representação do Senhor Presidente de Câmara, na inauguração e
assinatura do Protocolo referente as obras de melhoramento da Capela de Nossa
Senhora da Rosa, em Carcavelos, Freguesia de Samuel. Esteve também presente o
Senhor Vereador Mário Jorge Nunes.
No âmbito de uma política mais próxima/humanizada e a convite de várias
comissões/organizações, estivemos presentes: no dia 16 de Agosto, nos lugares do
Casconho e Mogadouro.
No dia 23 de Agosto, estivemos nas comunidades de Tapeus e de Cotas.
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No dia 30 de Agosto, estivemos nas Quatro Lagoas e aproveitámos a oportunidade
para a apresentação da requalificação de um espaço/terreno adquirido pela Câmara
Municipal e também de um imóvel. Foi com muita satisfação que a comunidade
local viu essa apresentação e, desde logo, disponibilizou-se a colaborar na realização
desse investimento.
Por último, queria aqui apresentar uma proposta de Voto de Louvor ao Jovem
Sourense Lino Galvão que reside no Luxemburgo, pela nomeação do “Prémio
Talento”, na vertente artes visuais, atribuído pelo Ministério dos Negócios
Estrangeiros.”
Foi apresentada uma proposta de Voto de Louvor, a qual se transcreve:

Proposta
ASSUNTO: VOTO DE LOUVOR
Ao tomar conhecimento da Atribuição, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, do PRÉMIO TALENTO, destinado
a Portugueses e Luso Descendentes residentes no Estrangeiro, a Câmara Municipal, na sua reunião de 03 de
Setembro de 2010, aprova um Voto de Louvor ao Jovem Lino Galvão, Sourense residente no Luxemburgo, pelo
trabalho meritório que tem vindo a desenvolver no campo das Artes Visuais, constituindo esta DISTINÇÃO motivo
de Orgulho para a Autarquia e, naturalmente, para o Concelho de Soure.
O Vice-Presidente*
(Santos Mota, Dr.)
03.09.2010
*Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despachos
do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 03.11.2005 e 06.11.2009.

Deliberado, por unanimidade, aprovar um Voto de Louvor ao Jovem Sourense Lino Galvão. -----------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “na área da Educação, na
próxima reunião, trarei já os dados pormenorizados sobre o arranque do novo Ano
Lectivo. Naturalmente, que estão a ser feitos os contactos e articulações com o
Agrupamento de Escolas de Soure, o INTEP e o Instituto Pedro Hispano para que
o Ano Lectivo comece com a habitual serenidade e tranquilidade.
Na área da Cultura, estive em representação do Senhor Presidente de Câmara em
dois Festivais de Folclore. No dia 21 de Agosto, no Festival de Folclore organizado
pelo Rancho Folclórico da Freguesia de Tapeus. No dia 28 de Agosto, no Festival
de Folclore organizado pelo Grupo de Folclore do Melriçal.”
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Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
2.1. Licenciamento de Obras Particulares

Foi tomado conhecimento do(s) licenciamento(s) de obras particulares verificado(s) no período
decorrido entre a última reunião e a de hoje. -----------------------------------Ponto 3. Apreciação de Proposta de Acta de 16.08.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Acta. -----------------Ponto 4. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
. Plano Tecnológico da Educação para o 1.º CEB
. Economia Digital e Sociedade do Conhecimento
. Escola Digital - 1.º CEB Granja do Ulmeiro
4.1. Aquisição de Equipamento Informático / Quadros Interactivos (Dois)
- Ajuste Directo
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO

• PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO PARA O 1.º CEB
• ECONOMIA DIGITAL E SOCIEDADE DO CONHECIMENTO
- ESCOLA DIGITAL – 1.º CEB GRANJA DO ULMEIRO
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO / QUADROS INTERACTIVOS (DOIS)
* ESCOLHA DO 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 4.450,00 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 02.02.07.01.07 e trata-se
de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 01.002 2010/29.

8

16.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 03 de Setembro de 2010
2. P ROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3. C ONSULTAR

AS

S EGUINTES E NTIDADES

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes empresas:
-

Servidor de Carlos Manuel Carvalho Mendes;
Cibersur - Pesquisa e Desenvolvimento de Sistemas, Unipessoal, Lda.;
Areal Editores, SA;
Realestudo - Serviço de Engenharia Informática e Electrotécnica, Lda.

4. J ÚRI
Aprovar o seguinte júri, de acordo com o nº1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação das
propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:
- Santos Mota, Dr. (Presidente do Júri);
- Mário Monteiro, Eng.;
- Vítor Miranda, Eng.;
- Rui Fernandes, Arq. (Suplente);
- Fernando Cavacas, Dr. (Suplente).
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
20/08/2010

e
Assunto: Educação - Ensino Básico
Plano Tecnológico da Educação para o 1º CEB
Economia Digital e Sociedade do Conhecimento
Escola Digital – 1º CEB de Granja do Ulmeiro
Aquisição de Equipamento Informático / Quadros Interactivos (Dois)
Relativamente ao assunto supracitado e de acordo com a candidatura aprovada, pelo Programa Operacional Regional do
Centro, com o intuito de dotar a Escola do 1º CEB da Granja do Ulmeiro de dois Quadros Interactivos e respectiva Rede de
Área Local, será necessário proceder à aquisição / instalação dos seguintes Equipamentos Informáticos:








Dois Quadros Interactivos AREAL MAGICBOARD FX-DUO 77" , ou equivalentes , incluindo:
Software Starboard Software e futuras actualizações;
Acesso aos Manuais interactivos
Software Multiemaths toolbox;
Acesso ao portal www.inovar.pt
QI táctil, multi-input e reconhecimento de gestos,
Formação dos utilizadores
Projector de curta distancia Epson 410w + lâmpada, ou equivalente
Resolução nativa: WXGA
Luminosidade: 2000 ANSI lúmen
Lâmpada extra;
Suporte de parede eléctrico "up and down" eléctrico, accionado por controlo remoto sem fios;
Suporte de rodas para suporte up and down
Serviços de Montagem "Chave na mão"

O Valor estimado por este equipamento é de 4.450,00 €.
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À Consideração Superior
O Técnico Superior
(Vítor Miranda, Eng.º Electrotécnico)

16.08.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre
das informações técnicas dos serviços. ---------------------------------4.2. Aquisição de Equipamento Informático / Rede de Área Local
- Ajuste Directo
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO

• PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO PARA O 1.º CEB
• ECONOMIA DIGITAL E SOCIEDADE DO CONHECIMENTO
- ESCOLA DIGITAL – 1.º CEB GRANJA DO ULMEIRO
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO / REDE DE ÁREA LOCAL
* ESCOLHA DO 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 3.074,00 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 02.02.07.01.07 e
trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 01.002 2010/29.
2.P ROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3.C ONSULTAR

AS

S EGUINTES E NTIDADES

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes empresas:
- Servidor de Carlos Manuel Carvalho Mendes;
- Cibersur - Pesquisa e Desenvolvimento de Sistemas, Unipessoal, Lda.;
- Realestudo - Serviço de Engenharia Informática e Electrotécnica, Lda;
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4.J ÚRI
Aprovar o seguinte júri, de acordo com o nº1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação das
propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:
- Santos Mota, Dr. (Presidente do Júri);
- Mário Monteiro, Eng.;
- Vítor Miranda, Eng.;
- Rui Fernandes, Arq. (Suplente);
- Fernando Cavacas, Dr. (Suplente).
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
20/08/2010

e
Assunto: Educação - Ensino Básico
Plano Tecnológico da Educação para o 1º CEB
Economia Digital e Sociedade do Conhecimento
Escola Digital – 1º CEB de Granja do Ulmeiro
Aquisição de Equipamento Informático / Rede de Área Local
Relativamente ao assunto supracitado e de acordo com a candidatura aprovada, pelo Programa Operacional Regional do
Centro, com o intuito de dotar a Escola do 1º CEB da Granja do Ulmeiro de dois Quadros Interactivos e respectiva Rede de
Área Local, será necessário proceder à aquisição / instalação dos seguintes Equipamentos Informáticos:


1 - Bastidor Mural 10U 600x520x520, ou equivalente – Bastidor central de comunicações, incluindo todos os
acessórios necessários (Porta em vidro, Switch 24 portas, UPS, tomadas de corrente, controlo de temperatura,
etc…), de modo a centralizar e garantir a operacionalidade de todos os componentes informáticos propostos.



6 - Acess Points Wireless com POE (Power Over Ethernet) – de modo a permitir a mobilidade dos quadros
interactivos em todo o perímetro escolar, devido à dimensão da área escolar a ser abrangida.



4 - Injector Corrente POE, para a alimentação dos equipamentos anteriores.



Fornecimento e instalação de uma rede integrada de comunicações, em cabos RJ45, permitindo a
multifuncionalidade dos quadros interactivos, permitindo a deslocação entre salas, a permanência de conteúdos
actualizados, assim como a ajuda e interacção necessária, através do acesso ao portal www.inovar.pt.

O Valor estimado por este equipamento é de 3.074,00 €.
À Consideração Superior
O Técnico Superior
(Vítor Miranda, Eng.º Electrotécnico)

16.08.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre
das informações técnicas dos serviços. ----------------------------------
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Ponto 5. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ESCOLAS BÁSICAS DO 1.º CICLO
- EB 1/2 de Soure - PARQUE INFANTIL
. Aquisição de Equipamento
- Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ÁREAS DE RECREIO
EB 1/2 DE SOURE – PARQUE INFANTIL
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO
- ADJUDICAÇÃO

Por despacho, do qual foi dado conhecimento na Reunião de Câmara de 16.08.2010, 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
Soinca, SA

VALOR
7.470,00 euros

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta está de acordo com o preço base
definido, sugerimos a adjudicação do 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 serviço à empresa “Soinca, SA”;
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 7.470,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
24.08.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação, conforme decorre da informação técnica dos
serviços. -----------------------------------------------------------12
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Ponto 6. EDUCAÇÃO/ACÇÃO SOCIAL
. Ocupação de Tempos Livres - 2010

O Senhor Presidente referiu que: “a Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno, fez
um resumo de tudo aquilo que foram as acções desenvolvidas… Embora tenhamos
usado a terminologia Educação/Acção Social, “isto” tem também a ver com a
Política Municipal de Juventude… releve-se que se tratam de acções que resultaram
da colaboração habitual entre a Câmara Municipal e o Instituto Português da
Juventude, Delegação Distrital de Coimbra… A Senhora Vereadora dá-nos nota
que, na sequência da apresentação de Candidaturas em tempo útil que vieram a ser
aprovadas, houve um conjunto de jovens que estiveram envolvidos em projectos
como a Esplanada do Livro em Soure, os Encontros Psicolúdicos/Grupos de
Verão e a Colónia de Férias “Fura Ondas”…
Assim, mais uma vez, colaborámos/promovemos uma ocupação saudável de um
conjunto de crianças e jovens no desenvolvimento de Actividades Educativas,
Culturais, Desportivas, também na Acção Social…
E, naturalmente, afigura-se-nos que nos devemos congratular com isso…”
A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “para além da ocupação
desses jovens que se candidatam ao Instituto Português da Juventude, destacar
também a saudável ocupação das crianças envolvidas nestas acções
(aproximadamente 50). Os Grupos de Verão/Encontros Psicolúdicos são
actividades que decorrem durante o período da tarde, sobretudo para as crianças do
1.º Ciclo, ou seja, dos 6 aos 10 anos e são programadas pelo Gabinete de Acção
Social. As actividades são diversificadas e vão desde deslocações das crianças à
Piscina, ao Parque, mas também a locais fora da vila e do Concelho, como, por
exemplo, o Museu da Água em Coimbra, o Portugal dos Pequenitos e a Praia. Esta
é também uma forma de rentabilizarmos as Técnicas do Gabinete de Acção Social,
da Biblioteca Municipal, bem como as Auxiliares de Acção Educativa. Estas últimas,
quando não estão de férias e não havendo Escolas a funcionar, prestam serviço
nestas acções, que acima de tudo, têm um carácter lúdico e promovem a
socialização.
A Colónia “Fura Ondas”, um projecto de cariz socioeconómico, envolve uma série
de crianças, oriundas de diferentes Freguesias do Concelho.”
Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------13
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Ponto 7. CULTURA
. EDIÇÕES/PUBLICAÇÕES

. Elites e Poder Municipal no Portugal Rural. Soure - da Monarquia à República (1820-1926)
- Ajuste Directo
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: CULTURA
EDIÇÕES / PUBLICAÇÕES
- ELITES E PODER MUNICIPAL NO PORTUGAL RURAL. SOURE - DA MONARQUIA À REPÚBLICA (1820-1926)
- ESCOLHA DO 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, pelo regime simplificado, uma vez que o preço base é de
2.000,00 euros, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, inferior ao limite máximo de 5.000,00 euros
estabelecido para o recurso a esta figura, cf. artigo 128º 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 02.02.02.02.20 e
trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 02.001 2010/47.
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:
- Areias do Tempo - Associação Cultural e Editorial.
4. J ÚRI
Uma vez que se trata do regime simplificado da figura do ajuste directo, está dispensada a criação de júri, nos
termos do n.º 3 do art. 128º do CCP.
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
20/08/2010
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A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “esta proposta vem na
sequência da deliberação de 28 de Janeiro do corrente ano, em que houve o
compromisso da parte do Prof. Doutor Fernando Tavares Pimenta da elaboração
de um estudo. Agora do que se trata é de aprovarmos a edição deste livro.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre
das informações técnicas dos serviços. ---------------------------------Ponto 8. CULTURA
. EDIÇÕES/PUBLICAÇÕES

. Uma Viagem no Tempo… em Soure
- Reprodução/Publicação Interactiva no Google Earth em 3D
. Ajuste Directo
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: CULTURA

EDIÇÕES / PUBLICAÇÕES
- UMA VIAGEM NO TEMPO… EM SOURE – REPRODUÇÃO/PUBLICAÇÃO INTERACTIVA NO GOOGLE EARTH EM 3D
- 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 7.600,00 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 02.02.02.02.20 e
trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 02.001 2010/47.
2. P ROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3. C ONSULTAR

AS

S EGUINTES E NTIDADES

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes empresas:
- iNovmapping, Lda.
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4.J ÚRI
Uma vez que apenas é consultada uma empresa é dispensada a criação de júri, de acordo com o art. 128º do
CCP.
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
20/08/2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre
das informações técnicas dos serviços. ---------------------------------Ponto 9. CULTURA/EDUCAÇÃO

. 1.º CENTENÁRIO DA IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA (1910 - 2010)

9.1. Exposição Viva a República!... em Digressão
- Declaração de Aceitação

Deliberado, por unanimidade, aprovar a subscrição da presente Declaração de Aceitação. ----------------------------------------------------------------------------------9.2. Comemorações no Município de Soure
- Programa

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno. ------------------------------------------------------------------------------Ponto 10. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. Conservação/Reparação de Piscinas Municipais
. Piscinas ao Ar Livre de Soure
. Pintura Geral
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: URBANIZAÇÃO E URBANISMO
Const./Rep./Ampliação Edifícios Municipais
- Piscinas Ar Livre de Soure – Pintura Geral
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Por determinação superior, foi efectuado um levantamento das necessidades de trabalhos de reparação/conservação do
equipamento municipal acima referido.
Para além de pequenas reparações, o único trabalho a considerar com relevância para o estado geral do edifício é a sua
pintura interior e exterior.
Efectuado um levantamento das quantidades e descrição dos trabalhos a executar, estima-se que o valor global desta
empreitada seja de 4.800,00€ (quatro mil e oitocentos euros), de acordo com o mapa anexo.
Empresa a Consultar: António José P. C. Pedroso, Lda.
Prazo de Execução: 2 Semanas
À Consideração Superior
Rui Fernandes – Arqº
6 Maio 2010

10.1.

- Ajuste Directo

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: DESPORTO E TEMPOS LIVRES

CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE PISCINAS MUNICIPAIS
PISCINAS AO AR LIVRE DE SOURE
PINTURA GERAL
- 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 4.800,00 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 02.02.07.01.04.06 e
trata-se de acção inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 02.002 2010/67.
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 P. C. Pedroso, 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.
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À consideração superior,
O Técnico-Superior
(Fernando Cavacas, Dr.)
11.05.2010
De acordo.
À Reunião de Câmara.

O Vice-Presidente *,
(Santos Mota, Dr.)
14.05.2010
* Competências delegadas e subdelegadas pelo Exmo. Senhor Presidente
da Câmara Municipal por despachos de 03.11.2009 e de 06.11 .2009

Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------10.2.

- Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: DESPORTO E TEMPOS LIVRES

CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE PISCINAS MUNICIPAIS
PISCINAS AO AR LIVRE DE SOURE
PINTURA GERAL
ADJUDICAÇÃO

Por despacho do Sr. Vice-Presidente Dr. Santos Mota de 14.05.2010, foi decidido recorrer à figura de ajuste
directo, nos termos da alínea a) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, como procedimento prévio à adjudicação da empreitada acima mencionada.
A empresa consultada apresentou a seguinte proposta:
EMPRESA

VALOR

PRAZO

António José P. C. Pedroso, Lda

4.797,00 €

14 DIAS

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e que o valor da proposta é inferior ao preço base,
(4.800,00 €), os serviços sugerem a adjudicação da presente empreitada à empresa António José P. C. Pedroso,
Lda.
Tratando-se de um contrato de empreitada de obras públicas de complexidade técnica muito reduzida e não
excedendo o preço contratual 15.000,00 €, é dispensada a redução a escrito do mesmo – vide alínea d) do n.º 1
do artigo 95.º do CCP -.
Tendo em conta que a decisão é favorável ao único interessado, sugere-se a dispensa da audiência prévia, nos
termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 103º do CPA.
A eficácia da presente adjudicação, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos, depende da
publicitação da mesma, pela entidade adjudicante, no portal único da internet dedicado aos contratos públicos
(www.base.gov.pt) – ver art. 127.º do CCP -.
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Conclusão:
Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos:
1. Dispensa da audiência prévia nos termos da alínea b) do nº 2 do artigo 103º do CPA;
2. A adjudicação da presente empreitada à empresa António José P. C. Pedroso, Lda;
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 4.797,00 euros, acrescido de IVA.
À Consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
08.06.2010
Adjudique-se.
À Reunião de Câmara.

O Vice-Presidente *,
(Santos Mota, Dr.)
14.06.2010
* Competências delegadas e subdelegadas pelo Exmo. Senhor Presidente
da Câmara Municipal por despachos de 03.11.2009 e de 06.11.2009

Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------Ponto 11. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. Atribuição de Medalha de Mérito Desportivo

Proposta
Assunto: DESPORTO
.AT RIBU IÇÃO DE MEDALHA DE MÉRIT O DESPORT IVO

A Câmara Municipal de Soure aprovou, na sua reunião de 06.04.1992, uma Proposta de
Regulamento da Concessão de Medalhas Honoríficas que, por sua vez, foi aprovada pela Assembleia
Municipal na sua Sessão de 16.04.1992.
De acordo com o Art.º 12.º, poderá ser atribuída a MEDALHA DE MÉRITO DESPORTIVO a Indivíduos ou Instituições
que se tenham notabilizado como praticantes ou contribuído para o desenvolvimento desportivo do
Concelho de Soure.
O jovem FRANCISCO MARQUES PARDAL, residente no Concelho de Soure, tem vindo a participar, com
grande mérito, em diversas provas de âmbito Nacional e Internacional, na modalidade de DOWNHILL.
Do seu currículo nesta modalidade, constam os seguintes títulos:
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• 2007
. 3.º - Campeonato Nacional DHI (Cadete);
. 3.º - Taça de Portugal DHI (Cadete);
• 2008
. 3.º - Campeonato Nacional DHI (Júnior);
. 5.º - Taça de Portugal DHI (Júnior);
. 2.º - Campeonato Nacional DHU (Júnior);
. 2.º - Taça de Portugal DHU (Júnior);
• 2009
. 1.º - Campeonato Nacional DHI (Júnior);
. 1.º - Campeonato Nacional DHU (Júnior);
. 1.º - Taça de Portugal DHI (Júnior);
. 3.º - Maxxis Internacional Vigo;
. 17.º - Campeonato Europeu Kranjska Gora, Eslovénia.
Assim, o FRANCISCO MARQUES PARDAL tem contribuído para levar o nome de Soure a todo o país e além
fronteiras, através da obtenção de títulos que não só honram este jovem praticante de DOWNHILL, como
também o Concelho de Soure e o nosso País.
Neste quadro, proponho que a Câmara Municipal atribua a MEDALHA DE MÉRITO DESPORTIVO, ao jovem FRANCISCO
MARQUES PARDAL, como forma de, justamente, estimular e homenagear a sua muito louvável
prestação desportiva.
O Vice-Presidente*
(Santos Mota, Dr.)
18.08.2010
* Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despachos
do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 03.11.2009 e de 06.11.2009

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de Atribuição da Medalha de Mérito Desportivo, ao
jovem Francisco Marques Pardal pelos meritórios resultados que tem vindo a obter na modalidade de
DOWNHILL. -----------------------------------Ponto 12. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. Xadrez
- Campeonato da União Europeia

O Senhor Presidente referiu que: “dar-vos conhecimento da classificação honrosa
do Xadrezista do Instituto Pedro Hispano, João Vicente, que obteve o 11º lugar no
Campeonato da União Europeia de Xadrez e, como é hábito, congratularmo-nos
com esse resultado.”
Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------20
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Ponto 13. 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
- Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
URBANIZAÇÃO E URBANISMO – CONCEPÇÃO / EXECUÇÃO DO PLANO DE PORMENOR BACELOS – 3º FASE
REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ENTRE OS RIOS ANÇOS E ARUNCA
SEGUNDA PONTE PEDONAL SOBRE O RIO ARUNCA
ADJUDICAÇÃO

Por deliberação de Câmara de 28.07.2010, foi decidido recorrer à figura de ajuste directo, nos termos da
alínea a) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29
de Janeiro, como procedimento prévio à adjudicação da empreitada acima mencionada.
A empresa consultada apresentou a seguinte proposta:
EMPRESA

VALOR

PRAZO

ANTÓNIO JOSÉ P. C. PEDROSO, LDª

27.850,07 €

30 DIAS

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e que o valor da proposta é inferior ao preço base,
(27.948,00 €), os serviços sugerem a adjudicação da presente empreitada à empresa António José P. C.
Pedroso, Ldª.
É obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o mesmo não se encontra dispensado da redução a
escrito – vide al. d) do n.º 1 do art.º 95.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro -.
Tendo em conta que a decisão é favorável ao único interessado, sugere-se a dispensa da audiência prévia, nos
termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 103º do CPA.
A eficácia da presente adjudicação, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos, depende da
publicitação da mesma, pela entidade adjudicante, no portal único da internet dedicado aos contratos públicos
(www.base.gov.pt) – ver art. 127.º do CCP -.
Conclusão:
Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos:
1. Dispensa da audiência prévia nos termos da alínea b) do nº 2 do artigo 103º do CPA;
2. A adjudicação da presente empreitada à empresa ANTÓNIO JOSÉ P. C. PEDROSO, LDª;
3. Aprovação da minuta do contrato, nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 98.º do CCP;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 27.850,07 euros, acrescido de IVA.

À Consideração superior,
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O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
19.08.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação, conforme decorre da informação técnica dos
serviços. -----------------------------------------------------------Ponto 14. URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. CONCEPÇÃO/EXECUÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DOS BACELOS - 3.ª FASE
. REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ENTRE OS RIOS ANÇOS E ARUNCA
- Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: URBANIZAÇÃO E URBANISMO – CONCEPÇÃO / EXECUÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DOS BACELOS – 3ª FASE
REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ENTRE OS RIOS ANÇOS E ARUNCA
ADJUDICAÇÃO
Por deliberação de 28.07.2010, foi decidido recorrer à figura do concurso público, de acordo com o novo Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, como procedimento prévio à adjudicação da empreitada acima identificada.
O Relatório Final mantém a proposta de ordenação constante do Relatório Preliminar:
EMPRESA

VALOR

PRAZO (MESES)

CONSTRUÇÕES ALBERTO VASCO, S.A.

787.963,19 €

12

VIDAL PEREIRA & GOMES, LDª

800.527,69 €

12

TERRAPLANAGENS ALFEROPE, LDª

849.500,00 €

12

Durante a fase de audiência prévia, efectuada nos termos do artigo 123.º do CCP, nenhum dos concorrentes notificados se pronunciou,
por escrito, sobre o relatório preliminar.
Tendo em conta o critério de adjudicação – o do preço mais baixo - o Júri propõe, no seu relatório final, a adjudicação da presente
empreitada à empresa Construções Alberto Vasco, S.A..
Face ao disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 95.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, é exigida a redução
a escrito do contrato de empreitada, estando o mesmo sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, uma vez que o valor contratual
ultrapassa o limite estabelecido no art.º 138.º da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, que aprovou o Orçamento de Estado para 2010.
Deverá o concorrente ser notificado da decisão de adjudicação e para apresentar, no prazo de 10 dias, todos os documentos de
habilitação, bem como a respectiva caução – cfr. art. 77.º do CCP e ponto 6 do Programa de Procedimento -. Após comprovada a
prestação da caução é que a minuta do contrato poderá ser aprovada e notificada ao adjudicatário para que, no prazo de 5 dias, se
pronuncie sobre a mesma – cfr. art. 98.º e segs. do CCP-.
Conclusão:
Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos:
1. Homologação do relatório final de análise das propostas;
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2. A adjudicação da presente empreitada à empresa Construções Alberto Vasco, S.A.;
3. Notificar a empresa adjudicatária, nos termos do art. 77.º do CCP, para, no prazo do estabelecido no programa de procedimento,
apresentar os documentos de habilitação, bem como a respectiva caução;
5. Delegar no Presidente, com possibilidade de subdelegação, competências para aprovação da minuta do contrato e outorga do mesmo;
6. Autorização para a realização da despesa no valor de 787.963,19 euros, acrescido de IVA.
À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Engº)
31.08.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação à empresa que apresentou a proposta mais
favorável, conforme decorre da informação técnica dos serviços. ------Ponto 15. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA
. CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS
. Estação Elevatória de Alfarelos
- Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ABASTECIMENTO PÚBLICO / ÁGUA – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
CONSTRUÇÃO / REPARAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ALFARELOS
ADJUDICAÇÃO

Por deliberação de Câmara de 28.07.2010, foi decidido recorrer à figura de ajuste directo, nos termos da
alínea a) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29
de Janeiro, como procedimento prévio à adjudicação da empreitada acima mencionada.
Das duas empresas consultadas apenas uma apresentou proposta:
EMPRESA

VALOR

PRAZO

J. B. PIRES CONSTRUÇÕES, LDª

92.116,00 €

90 DIAS

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e que o valor da proposta é inferior ao preço base,
(102.000,00 €), os serviços sugerem a adjudicação da presente empreitada à empresa J.B. Pires Construções,
Ldª.
É obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o mesmo não se encontra dispensado da redução a
escrito – vide al. d) do n.º 1 do art.º 95.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro -.
Tendo em conta que a decisão é favorável ao único interessado, sugere-se a dispensa da audiência prévia, nos
termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 103º do CPA.
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A eficácia da presente adjudicação, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos, depende da
publicitação da mesma, pela entidade adjudicante, no portal único da internet dedicado aos contratos públicos
(www.base.gov.pt) – ver art. 127.º do CCP -.
Conclusão:
Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos:
1. Dispensa da audiência prévia nos termos da alínea b) do nº 2 do artigo 103º do CPA;
2. A adjudicação da presente empreitada à empresa J.B. PIRES CONSTRUÇÕES, LDª
3. Aprovação da minuta do contrato, nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 98.º do CCP;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 92.116,00 euros, acrescido de IVA.
À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
19.08.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação, conforme decorre da informação técnica dos
serviços. -----------------------------------------------------------Ponto 16. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS
. FESTAS DE S. MATEUS E FATACIS //2010
. Ornamentação da Vila de Soure - Serviço de Iluminação
- Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS
FESTAS DE S. MATEUS E FATACIS // 2010
- ORNAMENTAÇÃO DA VILA DE SOURE – SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
- ADJUDICAÇÃO
Por deliberação na Reunião de Câmara de 16.08.2010, 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
A Romeira - Iluminações Festivas, Lda.

VALOR
13.000,00 euros

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta está de acordo com o preço base
definido, sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma.
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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, 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 serviço à empresa “A Romeira – Iluminações Festivas, Lda.”;
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 13.000,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
25.08.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação, conforme decorre da informação técnica dos
serviços. -----------------------------------------------------------Ponto 17. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS
. Sabor do Ano 2010 / Categoria de Aperitivos
- Frutorra

O Senhor Presidente referiu que: “em 2010, a empresa Frutorra foi eleita “Sabor do
Ano 2010” na Categoria de aperitivos… Penso que nos devemos congratular com
esta distinção e aprovar um de Voto de Louvor pela inequívoca qualidade que os
produtos têm vindo a revelar.”
Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar um Voto de Louvor, à empresa Frutorra, pela distinção
conseguida, reveladora da qualidade da sua Produção. -----------------

Ponto 18. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
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Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
- AQUISIÇÃO DE TERRENOS
Com vista ao desenvolvimento de um acesso e de um espaço para estacionamento que sirvam o Cemitério da
Venda Nova, Freguesia de Tapeus, torna-se necessária a aquisição de duas parcelas de terreno, com 325m2 e
301m2, pelos montantes de 812,50€ e 752,50€, respectivamente, conforme informação dos serviços.
Este valor traduz-se num custo unitário de 2,50€/m2.
Tendo em conta o montante em causa, compete à Câmara Municipal, nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Outubro, a decisão sobre a aquisição.
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
24/08/2010

e
Assunto: CEMITÉRIO DA VENDA NOVA – Estacionamento
- Expropriações/Indemnizações
O cemitério da Venda Nova, localizado junto à antiga estrada nacional N.º1 (actual IC2), não dispõe
nas suas imediações de espaço adequado para estacionamento de veículos. Tal facto obriga a que,
aquando da realização de funerais os veículos estacionem onde é possível, por vezes utilizando as
bermas da referida via, com os consequentes problemas de segurança associados.
Estando nesta altura a decorrer uma intervenção promovida pela EP – Estradas de Portugal, S.A., na
via em causa, tornou-se evidente que essas utilizações fortuitas não serão mais possíveis, ou, a
verificarem-se, envolverão graves riscos para a segurança do trânsito e, serão sempre susceptíveis de
intervenção das autoridades, uma vez que o estacionamento no local será proibido.
Nestas circunstâncias, com vista à criação de uma solução alternativa que permita o estacionamento de
veículos na área, em condições de segurança e de forma organizada/adequada, foi desenvolvido um
estudo que se junta em anexo.
Considerando que a solução obriga a utilizar terrenos de particulares, foi necessário promover
contactos com vista à obtenção de acordo para a utilização das parcelas necessárias.
1) Após realização dos necessários contactos, foi possível obter acordo, os proprietários, nas
seguintes condições:
i. O terreno a ocupar/adquirir terá um custo unitário de 2,50€/m²;
ii. Todas as árvores existentes na área a ocupar serão pertença do actual proprietário.
2) De seguida apresenta-se uma grelha com indicação das parcelas, conforme planta em anexo,
respectivos proprietários, seus números de telefone, áreas a ocupar/adquirir e respectivos
custos:
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Prédio
A
B

Proprietário(s)
Carlos Bento
Carlos Madeira

Telefone

Áreas (m²)

962404001
916517606

325
301

Valor de
Indemnização
812,50 €
752,50 €

Total

1.565,00 €

3) Assim, propõe-se:
a) A aprovação da solução de estacionamento constante do estudo em anexo;
b) A aprovação da grelha apresentada.
À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eng.º)

2010-08-19

18.1. - Estudo/Projecto (Junto ao Cemitério da Venda Nova)

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Estudo/Projecto (Junto ao Cemitério da Venda Nova),
conforme decorre das informações técnicas dos serviços. ----------------18.2. - Aquisição de Terrenos

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Aquisição de duas Parcelas de Terreno, conforme decorre das
informações técnicas dos serviços. ---------------------------------Ponto 19. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
. Abertura de Hasta Pública
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
ABERTURA DE HASTA PÚBLICA

Na Reunião de Câmara de 27 de Agosto de 2009, foi deliberada a alienação, no âmbito de uma Hasta
Pública, de vários lotes de equipamentos e veículos dispensáveis. No entanto, não foram
apresentadas propostas para os lotes 15,16 e 17, relativos a três veículos ligeiros em fim de vida.
Após nova abertura de hasta pública, aprovada na Reunião de 26 de Novembro de 2009, não foram
apresentadas quaisquer propostas.
Assim sendo, parece-nos que se justifica a realização de um novo processo para os bens em causa,
sugerindo-se também a inclusão no mesmo de uma outra viatura nas mesmas condições – Opel
Monterey –. Neste contexto foi elaborado um programa que estabelece as condições de realização da
Hasta Pública, procedimento adequado para se proceder à alienação destas viaturas.
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Sugerimos a seguinte composição para o Júri da Hasta Pública:
Presidente: João Gouveia, Dr. (Presidente da Câmara Municipal);
Vogal: Santos Mota, Dr. (Vice-Presidente da Câmara Municipal);
Vogal: Mário Jorge Nunes (Vereador em Regime de Permanência);
Suplente: Mário Monteiro, Eng. (Chefe da Divisão de Obras Públicas e
Municipais).
Face ao exposto, sugerimos que a Câmara Municipal:
1. Determine a abertura da Hasta Pública, com vista à alienação dos equipamentos e viaturas
identificados, tendo a competência prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 64º da Lei n.º
169/99, de 18 de Outubro;
2. Aprove os documentos em anexo.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
26/08/2010

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