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O Senhor Presidente deu início à reunião, começando por prestar as seguintes
informações:
* CULTURA
- Estive presente, em representação da Câmara Municipal, na Freguesia de
Pombalinho, no lugar do Sabugueiro, a acompanhar a Visita Pastoral de Sua
Excelência Reverendíssimo Bispo de Coimbra, D. Albino Cleto… Estiveram
presentes muitos Munícipes, designadamente e em particular os que residem nos
lugares de Cabeça da Corte, Malavenda e Sabugueiro; também os do vizinho
Concelho de Ansião, do lugar de Poço dos Cães, uma vez que, em termos de
divisão “religiosa”, pertencem ao Sabugueiro…. Como é hábito, Sua Excelência
D. Albino Cleto privou com toda a gente, sendo que tive também a oportunidade
de privar com ele e percebi que estava satisfeito com a visita… Conversámos,
tendo-me sido confidenciado que, pelo limite de idade, que se apresta a fazer,
brevemente passará de Bispo Efectivo a Bispo Emérito… retorqui-lhe que ainda
gostaria de o ver por cá, uma última vez, enquanto Bispo Efectivo…
Foi feito também um agradecimento, dirigido à Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria
Treno, pelo facto de o Grupo de Teatro da Associação 1.º Maio Alfarelense ter
estado presente na iniciativa, com a sua peça de Teatro… Foi referido que essa
presença se devia a uma parceria, permanente e regular, existente entre a Câmara
Municipal e o “mundo” da cultura…
- No dia 01 de Janeiro, simbólicamente, fiz uma visita ao lugar de Santo Isidro,
Freguesia da Gesteira, na Festa de Natal e Passagem de Ano das Crianças, a convite
de um grupo religioso/cultural... Estiveram também presentes, quer o Presidente,
José António Mendes, quer o Tesoureiro, Dr. Rafael Tralhão, da Junta de Freguesia
da Gesteira…
* SAÚDE
- No dia 12 de Janeiro, tive uma reunião com representantes do Agrupamento dos
Centros de Saúde do Baixo Mondego… Nessa reunião foi-me explicado como é
que estava o “estado actual” da Saúde no Concelho de Soure e o que é que se
perspectiva a curto/médio prazo... Evidentemente que o problema que existe no
Concelho, neste momento, é aquele que existe um pouco por todo o país, a falta de
Médicos!!!… Ainda assim, a Unidade de Saúde Familiar de Soure tem vindo a
funcionar diariamente, de Segunda-feira a Sexta-feira, das oito horas às vinte horas,
sem interrupção… Nas diferentes Extensões de Saúde, excluindo a Extensão de
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Saúde da Gesteira que, neste momento, só tem sensivelmente 280 utentes inscritos
e funciona um dia por semana, as outras estão a funcionar quatro dias por semana,
sendo que num dos dias tem o chamado horário de atendimento pós laboral até às
vinte horas… Os Médicos estão já também a fazer alguma concentração,
designadamente aqui nos serviços concelhios, de algumas das valências, até porque
os que estão nos chamados cuidados primários têm que ser todos Médicos com
uma especialidade de quatro anos em Medicina Familiar que integra um conjunto
alargado de valências… Releve-se que os Médicos mais antigos tiveram que fazer
uma formação específica que lhes deu essa equiparação…
Na Extensão de Saúde das Freguesias de Degracias/Pombalinho, as grávidas que
normalmente faziam o acompanhamento em Pombal estão a fazê-lo agora
directamente na própria Extensão de Saúde porque essa é uma resposta médica que
integra a formação específica dos especialistas em Medicina Familiar…
Disponibilizaram-se também para, nas Freguesias de Degracias/Pombalinho,
criarmos, no Protocolo que temos em termos de Eco-Saúde, um segundo circuito
para além do alargamento do primeiro a outros lugares da Freguesia de Degracias…
Quando se inaugurou a Extensão de Saúde das Freguesias de
Degracias/Pombalinho, fecharam quatro Postos de Saúde, Degracias, Ramalheira,
Cotas e Sabugueiro e assegurou-se, numa primeira fase, a Eco-Saúde naqueles que
eram os antigos Postos… agora faz também sentido um segundo circuito que irá
abranger, não só os lugares de Casais de S. Jorge, Mocifas de Santo Amaro e
Mocifas da Nazaré, na Freguesia de Degracias, mas também outros lugares da
Freguesia de Pombalinho…
Foi também levantada a questão do funcionamento da Extensão de Saúde da
Gesteira, que de ≈ 1100 utentes inscritos, só tem, por vontade própria, sensivelmente
270 utentes… Penso que haverá anuência deles e da nossa parte para, a concretizar-se
por vontade dos Munícipes, criarmos um circuito autónomo de Eco-Saúde da
Gesteira para Soure, sem prejuízo de poder haver uma pessoa ou outra que queira,
porventura, ir a Vila Nova de Anços, que está a três quilómetros… Uma coisa são os
circuitos, as correntes institucionalmente acordadas, outra coisa é a liberdade de
escolha, em termos de saúde pública que cada utente tem…
O que está a acontecer é que a actual Médica de Família que vai à Extensão de
Saúde da Gesteira é a que está na Extensão de Saúde de Vila Nova de Anços… O
Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Gesteira já andava preocupado porque
os utentes estar-se-iam a deslocar para a Extensão de Saúde de Vila Nova de
Anços… isso não é verdade, o que está a acontecer é que algumas famílias estão a
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optar por ir a Vila Nova de Anços porque a Médica de Família é a mesma e a
distância também…
Existe ainda outra possibilidade, que está perspectivada, que é a de procurarmos
garantir uma concentração de ≈ seis mil utentes, que só é possível com os da
Granja do Ulmeiro, Alfarelos, Vila Nova de Anços e Figueiró do Campo, para que,
sem encerramentos de Extensões de Saúde, possa haver uma nova Unidade de
Saúde Familiar na Granja do Ulmeiro, uma vez que será o lugar mais central e o que
tem mais utentes… O conjunto das quatro Extensões atinge os seis mil utentes, que
é a escala para haver uma Unidade de Saúde Familiar… Qual é a vantagem de haver
uma Unidade de Saúde Familiar? É que havendo uma Unidade de Saúde Familiar, as
Extensões de Saúde estão a funcionar quatro dias por semana, um dia até às vinte
horas, um dia até às dezassete e duas manhãs… Os utentes dessas Extensões, se
houver uma Unidade de Saúde Familiar próxima, podem e devem lá ir quando a sua
Extensão de Saúde não está a funcionar ou, quando estando, precisem de
atendimento mais especializado… Sensibilizei-os para a vantagem que adviria, para
essa parte do Concelho, densamente povoada, de ter uma Unidade de Saúde
Familiar…
A reunião teve momentos calmos, momentos que nem por isso, mas valeu a pena…
Passou a haver ainda mais respeito da ACES pelo Município de Soure… passaram a
perceber que nós não temos responsabilidade directa na Saúde, mas pagamos muita
coisa na Saúde e queremos perceber o que é que se passa, também na Saúde… Eles
perceberam que devem fazer muito pouco ou nada sem falarem connosco primeiro,
se querem ter uma “aliada”… A Câmara Municipal é “aliada” deles em tudo o que
constitua vantagem passível de ser explicada para os utentes, mas também estará
junto das vozes que estão contra, quando não perceber o que é que eles estão a
fazer…
Na reunião com os responsáveis da ACES estivémos eu e o Deputado Municipal,
eleito pela Assembleia Municipal para a área da Saúde, o Senhor José Maria
Ferraz…
* SEGURANÇA PÚBLICA
Quando saiu num Jornal do Distrito a notícia sobre o Parque de Viaturas da PSP
em Soure… na altura tive a oportunidade de explicar que não conhecia a
questão… No dia 11 de Janeiro, saiu uma notícia onde, mais uma vez, o jornal
não ouviu a Câmara Municipal e diz o seguinte: “como o Diário de Coimbra noticiou
em Março de 2010, a Direcção Geral de Infra-Estruturas e Equipamentos do MAI,
perspectivava que o parque fosse instalado junto da Carreira de Tiro - a inaugurar em breve -,
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ocupando parte dos terrenos Baldios situados em Alencarce de Cima, no Concelho de Soure,
cuja exploração foi cedida, gratuitamente, pela Assembleia de Compartes àquele Município.
De acordo com a PSP, foram efectuados vários estudos naquela área tendo em vista à
concretização do projecto de construção do mencionado parque, no entanto, a obra não chegou a
sair do papel, não tendo sido especificadas as várias dificuldades encontradas ao longo do
processo. Não obstante, a Direcção Geral de Infra-Estruturas e Equipamentos do MAI e a
PSP estão empenhadas na resolução deste assunto com a maior brevidade possível, adianta a
Direcção Nacional da Polícia.” Agora diz a PSP que foram encontradas dificuldades,
não explicaram quais!!!... Em Soure não chegou a ser avaliado nada sobre esta
possibilidade…
A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno, referiu que: “no âmbito da política de
proximidade, estive presente, em representação da Câmara Municipal, no dia 09 de
Janeiro, no 107.º Aniversário da Banda do Cercal.
Também nesse mesmo dia, na área da Cultura/Acção Social, estive presente numa
jornada de confraternização do Rancho Folclórico da Santa Casa da Misericórdia de
Soure que assinalou o encerramento de uma época e início da próxima. Constatou-se
o envolvimento saudável de muitos jovens e uma forte interacção entre as diferentes
gerações que envolvem este Rancho.
No âmbito das acções promovidas ou apoiadas pela Autarquia, referir que, no dia
31 de Dezembro, recebemos aqui sensivelmente 100 participantes do Rali Fim de
Ano da Figueira da Foz, um Rali de Carros Antigos.
Na área da Educação, decorreu uma Acção de Formação, no dia 27 de Dezembro,
promovida pela Câmara Municipal, através do Gabinete de Acção Social, no Centro
Escolar das Freguesias de Degracias/Pombalinho. Usámos estas novas instalações
também para que todas as funcionárias passassem a ter conhecimento deste novo
espaço. A Acção foi dirigida às Funcionárias que exercem funções no âmbito do
Serviço de Apoio à Família, quer da Autarquia, quer das Instituições com quem
subscrevemos Protocolos, IPSS e Juntas de Freguesia. A Acção teve como tema
“Boas Práticas, Qualidade e Bem-Estar”. Acima de tudo, pretendeu-se contribuir para
reforçar a adopção de atitudes correctas, no que toca à higiene e segurança das
instalações, equipamentos e pessoas. Destacou-se a hora de almoço e os cuidados a
ter durante a mesma e pretendeu-se contribuir para um ambiente de qualidade e
bem-estar. As formadoras foram as Técnicas do Gabinete de Acção Social da
Câmara Municipal, as quais contribuíram para a melhoria de condutas e
comportamentos. Estiveram presentes 24 funcionárias, 19 da Câmara Municipal e 5
de diferentes Instituições, 2 funcionárias da Associação Cultural Desportiva de
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Solidariedade da Freguesia da Vinha da Rainha, 1 da Casa do Povo de Vila Nova de
Anços, 1 da Junta de Freguesia de Degracias e 1 da Junta de Freguesia de Tapeus.
Aproveitámos as interrupções lectivas, decorrentes do Calendário Escolar, ou seja, a
formação decorreu em horário normal de trabalho. Só não esteve presente a
funcionária do Jardim de Infância da Granja do Ulmeiro, uma vez que ali
continuavam a decorrer actividades com as crianças. Em termos formativos, foi
extremamente interessante e as participantes consideraram a acção oportuna e
eficaz. Questionadas sobre outros temas a abordar em futuras acções, curiosamente,
uma grande parte sugeriu os Primeiros Socorros na idade infantil. Sobre esse
assunto já falei com o Comandante dos Bombeiros Voluntários do Concelho de
Soure que manifestou toda a disponibilidade para promover essa acção. Temos
também em vista uma acção mais dirigida para os comportamentos e atitudes a ter
durante o Prolongamento de Horário.
Sobre as Comemorações do Centenário da República, tem estado presente, em
frente ao edifício da Câmara Municipal, uma exposição que faz parte do programa
que aprovámos em Reunião de Câmara, “Viva a República… em Digressão!”
Convidámos as Escolas a participar e, naturalmente, a população em geral.
Para terminar, gostaria de referir um artigo que saiu no jornal I, sobre um Relatório
do Ministério da Educação onde chegaram à conclusão que os alunos têm grandes
dificuldades, sobretudo no que toca à estruturação de um texto. A boa notícia é que
as melhores notas, quer a nível da Matemática, quer a nível da Língua Portuguesa,
estão no Baixo Mondego, onde está, naturalmente, o Concelho de Soure.”
Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
. 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. EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLAR
. Contrato de Manutenção de Ascensores - Centro Escolar das Freguesias de
Degracias e de Pombalinho
- Ajuste Directo
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
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CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ASCENSORES - CENTRO ESCOLAR DAS FREGUESIAS DE DEGRACIAS E DE
POMBALINHO
- 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, pelo regime simplificado, uma vez que o preço base é de
600,00 euros, 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, que
dispensa quaisquer formalidades previstas no referido Código.
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 2011 pela rubrica 02.02.02.02.20.
2. P ROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3. C ONSULTAR

A

S EGUINTE E NTIDADE

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, à seguinte empresa:
- Liftime Elevadores, Lda.
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,
(Ivo Costa, Dr.)
06.01.2011

e
Assunto: Educação Pré-Escolar
Contrato de Manutenção de Ascensores
- Centro Escolar das Freguesias de Degracias e de Pombalinho
No âmbito da entrada em serviço do novo Centro Escolar das Freguesias de Degracias e de Pombalinho, verifica-se
a necessidade de proceder ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei 320/2002, de 28 de Dezembro, que “(…)
estabelece as disposições aplicáveis à manutenção e inspecção de ascensores(…) após a sua entrada em serviço,
bem como as condições de acesso às actividades de manutenção e de inspecção”.
Deste modo, o artigo 4 do Diploma supracitado, refere o seguinte:


“O proprietário de uma instalação em serviço é obrigado a celebrar um contrato de manutenção com
uma Empresa de Manutenção de Ascensores (EMA)”.
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Neste quadro, face ao exposto, sugere-se a celebração do Contrato de Manutenção de Ascensores, com a empresa
fabricante dos mesmos, a “Liftime Elevadores, Lda.
Estima-se que este contrato terá o valor de 600,00€/Ano.
À Consideração Superior
O Técnico Superior
(Vítor Miranda, Eng.º Electrotécnico)
04.01.2011
DESPACHO
À DAF/ Ao c/ Dr. Ivo Costa para informação.
Ana Maria Treno
Vereadora com Competências Delegadas
- Despacho do Sr. Presidente de Câmara de 06.11.2009.

05.01.2011

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre
das informações técnicas dos serviços. ---------------------------------Ponto 4. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
. Contrato de Manutenção de Ascensores - Centro Escolar da Freguesia de Samuel
- Ajuste Directo
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ASCENSORES - CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE SAMUEL

- 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, pelo regime simplificado, uma vez que o preço base é de
600,00 euros, 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, que
dispensa quaisquer formalidades previstas no referido Código.
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 2011 pela rubrica 02.02.02.02.20.
2. P ROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
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3. C ONSULTAR A S EGUINTE E NTIDADE
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, à seguinte empresa:
- Liftime Elevadores, Lda.
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,
(Ivo Costa, Dr.)
06.01.2011

e
Assunto: Educação/Ensino Básico
Contrato de Manutenção de Ascensores
- Centro Escolar da Freguesia de Samuel
No âmbito da entrada em serviço do novo Centro Escolar da Freguesia de Samuel, verifica-se a necessidade de
proceder ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei 320/2002, de 28 de Dezembro, que “(…) estabelece as
disposições aplicáveis à manutenção e inspecção de ascensores(…) após a sua entrada em serviço, bem como as
condições de acesso às actividades de manutenção e de inspecção”.
Deste modo, o artigo 4 do Diploma supracitado, refere o seguinte:


“O proprietário de uma instalação em serviço é obrigado a celebrar um contrato de manutenção com
uma Empresa de Manutenção de Ascensores (EMA)”.

Neste quadro, face ao exposto, sugere-se a celebração do Contrato de Manutenção de Ascensores, com a empresa
fabricante dos mesmos, a “Liftime Elevadores, Lda.
Estima-se que este contrato terá o valor de 600,00€/Ano.
À Consideração Superior
O Técnico Superior
(Vítor Miranda, Eng.º Electrotécnico)
04.01.2011
DESPACHO
À DAF/ Ao c/ Dr. Ivo Costa para informação.
Ana Maria Treno
Vereadora com Competências Delegadas
- Despacho do Sr. Presidente de Câmara de 06.11.2009.

05.01.2011

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre
das informações técnicas dos serviços. ---------------------------------12
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Ponto 5. CULTURA
. COMEMORAÇÃO DO IX CENTENÁRIO DO FORAL DE SOURE (1111-2011)
. Projecto
- Ajuste Directo
Foram presentes as seguintes informações:

Proposta
ASSUNTO:

CULTURA
. COMEMORAÇÃO DO IX CENTENÁRIO DO FORAL DE SOURE (1111 - 2011)

O ano 1111 marcou, no plano histórico e social, o território de Soure. Concretamente, em Junho de 1111, o
Conde D. Henrique e a Rainha D. Teresa concederam uma Carta de Foral à população de Soure.
Este documento estipulava um conjunto de privilégios fiscais para os habitantes da Vila, com o
objectivo claro de fixar populações.
Reverte-se, pois, da maior importância este acto que funcionou como forte elemento estruturador da
vida da comunidade de Soure, pelo que fará todo o sentido evocar historicamente este acontecimento
ocorrido em 1111 e promover a Comemoração do seu IX Centenário.
Naturalmente, o Município de Soure não se poderá alhear desta celebração.
O Investigador Universitário do Centro de Estudos Interdisciplinares do Séc. XX, da Universidade de
Coimbra, Prof. Doutor Fernando Manuel Tavares Martins Pimenta, propôs a concretização de um
Projecto que consiste num conjunto integrado de acções formativas e culturais, suportado
cientificamente por um trabalho de investigação histórica e rigorosa que passará pela realização de
Palestras sobre as origens de Soure, Visitas Guiadas ao Património Histórico Edificado de Soure,
directamente relacionado com a origem medieval da Vila, proporcionando à comunidade escolar e em
geral verdadeiras Viagens no Tempo.
Este Projecto, que culminará com a apresentação do livro “Soure - Das Origens Pré-Romanas ao Foral de 1111”
contribuirá, sem dúvida, para identificar, valorizar e divulgar a História Local, bem como o seu Património
Edificado e Cultural.
Neste quadro, considerando o seu elevado interesse histórico, científico, pedagógico e cultural,
proponho que a Câmara Municipal aprove a concretização do Projecto de COMEMORAÇÃO DO IX
CENTENÁRIO DO FORAL DE SOURE (1111 - 2011) em anexo, bem como a realização das
correspondentes despesas, de acordo com a ambiência legal aplicável.
A Vereadora*
(Ana Maria Treno, Dra.)
2011.01.05
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* Por Delegação

e Subdelegaç ão de Competências, Despacho
do Exmo Senhor Presidente de Câ mara de 06.11.2009

e
Assunto: CULTURA
COMEMORAÇÃO DO IX CENTENÁRIO DO FORAL DE SOURE (1111-2011)
- ELABORAÇÃO DE PROJECTO

- 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, pelo regime simplificado, uma vez que o preço base é de
3.000,00 euros, 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, que
dispensa quaisquer formalidades previstas no referido Código.
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 2011 pela rubrica 02.02.02.02.14 e trata-se
de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 02.001 2011/41.
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, ao investigador Fernando Manuel Tavares
Martins Pimenta.
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,
(Ivo Costa, Dr.)
03.01.2011

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno, de
adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre das informações técnicas dos serviços. --------------------------------------------------------14
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Ponto 6. CULTURA
. EDIÇÕES/PUBLICAÇÕES

. História do Grupo Desportivo Alfarelense
- Ajuste Directo

Foram presentes as seguintes informações:
PROPOSTA
ASSUNTO: CULTURA

. EDIÇÕES/ PU BLICAÇÕES
- História do Grupo Desportivo Alfarelense
O Senhor Juiz Conselheiro, Dr. Américo Góis Pinheiro, redigiu a história do Grupo Desportivo
Alfarelense (GDA), a partir do contacto que foi mantendo, ao longo da vida, com esta Colectividade
Desportiva, fundada em 04 de Junho de 1938.
Não lhe foi possível, em vida, publicar o livro que pretendia. A sua Família decidiu entregar o espólio
recolhido ao sócio do GDA, Dr. Henrique Garizo, que complementou a obra iniciada, recorrendo a
diversas fontes orais e escritas, designadamente, Actas das Assembleias Gerais e Jornais Locais, como
o Alfarelense e o Entre Rios.
O actual Presidente da Mesa da Assembleia Geral do GDA, Joaquim Augusto Travassos Serrano,
solicitou o apoio da Autarquia para a edição da HISTÓRIA DO GRUPO DESPORTIVO ALFARELENSE, livro
que perpetuará a história de uma Colectividade que marca, no campo desportivo, o Concelho de
Soure e, de uma forma especial, a Freguesia de Alfarelos.
Neste quadro, considerando o interesse desta obra, proponho que, no âmbito da acção
Edições/Publicações, inscrita na área da Cultura das Grandes Opções do Plano PPI e AMR - e
Orçamento aprovado para 2011, a Câmara Municipal aprove a aquisição de 200 exemplares do
livro HISTÓRIA DO GRUPO DESPORTIVO ALFARELENSE, de acordo com a ambiência legal aplicável.
A Vereadora *
(Ana Maria Treno, Dra.)
03.01.2011
* Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despacho
do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 06.11.2009

e
Assunto: CULTURA
EDIÇÕES / PUBLICAÇÕES
- HISTÓRIA DO GRUPO DESPORTIVO ALFARELENSE
- 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
600,00 euros, 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, que
dispensa quaisquer formalidades previstas no referido Código.

15

1.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 14 de Janeiro de 2011
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 2011 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, à seguinte entidade:
- Paula Cristina Pintassilgo Marques Rodrigues Grácio.
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,
(Ivo Costa, Dr.)
30/12/2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno, de
adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre das informações técnicas dos serviços. --------------------------------------------------------Ponto 7. CULTURA
. MUSEALIZAÇÃO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO - ESPAÇO CONTÍGUO AO LARGO DO CASTELO
. REDE URBANA “CASTELOS E MURALHAS MEDIEVAIS DO MONDEGO”

. Associação: Agência para o Desenvolvimento dos Castelos e Muralhas
Medievais do Mondego (ADCMMM)
- Rectificação da Denominação
Foi presente a seguinte proposta:

PROPOSTA
Assunto:

CULTURA
. REDE URBANA “CASTELOS E MURALHAS MEDIEVAIS DO MONDEGO”

. Associação: Agência para o Desenvolvimento dos Castelos e Muralhas Medievais
do Mondego (ADCMMM)
- Rectificação da Denominação
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1. O Registo Nacional de Pessoas Colectivas (RNPC) indeferiu o pedido de admissibilidade do
nome ACMMM – Agência dos Castelos e Muralhas Medievais do Mondego, com
fundamento na violação do art.º 36º, nº 1 do Regime Jurídico do Registo Nacional de Pessoas
Colectivas, aprovado pelo Decreto-Lei nº 129/98, de 13 de Maio, que impõe a menção da
natureza associativa da pessoa colectiva no respectivo nome ou designação;
2. Na sequência de reclamação apresentada, o RNPC sugeriu a inclusão da expressão “para o
Desenvolvimento” na designação da agência, como forma de possibilitar a obtenção do
certificado de admissibilidade do registo do nome da agência;
3. Face à urgência da constituição desta entidade, por força dos compromissos no âmbito do
QREN, foi submetido novo pedido com as adaptações sugeridas. Este pedido foi aprovado em
30/12/2010, ficando a Agência com a seguinte denominação:
Agência para o Desenvolvimento dos Castelos e Muralhas Medievais do Mondego.
Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal, em aditamento à deliberação de 29 de Setembro de
2010, delibere proceder à rectificação da denominação da pessoa colectiva a constituir para Agência para
o Desenvolvimento dos Castelos e Muralhas Medievais do Mondego.
Atendendo a que esta rectificação incide exclusivamente sobre a designação da pessoa colectiva, por
força de imposição legal, alterando os respectivos estatutos, apenas no que respeita à denominação,
deverá a mesma ser comunicada à Assembleia Municipal, para conhecimento.
A Vereadora*
(Ana Maria Treno, Dra.)
O Vereador*
(Mário Jorge Nunes)
12.01.2011
*Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despacho
do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 06.11.2009.

Deliberado, por unanimidade, como aditamento à deliberação de 29.09.2010, aprovar a Rectificação
da Denominação da Pessoa Colectiva a constituir para Agência para o Desenvolvimento dos Castelos
e Muralhas Medievais do Mondego, devendo a mesma ser comunicada à Assembleia Municipal, para
conhecimento. ----Ponto 8. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL EM GRANJA DO ULMEIRO
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: DESPORTO E TEMPOS LIVRES
 Construção do Pavilhão Desportivo Municipal de Granja do Ulmeiro
 Resolução sancionatória do contrato da empreitada
 Exercício do direito de indemnização
 Execução de garantia bancária
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Relativamente ao tema em assunto, na sequência da comunicação que nos foi remetida pela ENFOZ em 17 de Novembro
de 2010 e da subsequente informação do Dr. Edgar Domingues, retratada no Anexo I à presente, cumpre-me informar o
seguinte:
1. A empresa, adjudicatária da empreitada referida em assunto, foi, por sentença de 15/11/2010, proferida pelo 2º Juízo
do Tribunal Judicial da Figueira da Foz, declarada insolvente;
2. De acordo com a alínea h) do n.º1 do artigo 333.º do Código dos Contratos Públicos, pode a Câmara Municipal, na
qualidade de dono de obra, resolver o contrato a título sancionatório quando o co-contratante se apresenta à
insolvência ou esta seja declarada pelo tribunal.
3. À possibilidade de resolução sancionatória do contrato acresce a do direito de indemnização nos termos gerais.
4. Quanto a possíveis indemnizações por prejuízos que possam advir da resolução contratual, refere-se:
a. No Anexo II, junta-se cálculo para determinação do valor de uma possível indemnização, que, em nosso
entender, poderá ser exigido à ENFOZ. O seu rigoroso valor final só poderá ser quantificado após a
abertura de novo procedimento para os trabalhos em falta e da sua comparação com o valor que os
mesmos teriam se fossem executados pela agora insolvente;
b. A situação da obra em termos de realização/facturação é a seguinte:
Valores com IVA

Adjudicação
927.091,43 €

Pagos
0,00 €

Valor dos Trabalhos
Facturados
Executados
2.027,25 €

2.027,25 €

Por executar
925.064,18 €

Valor da caução
44.147,21 €

Assim, sugere-se que se aprove/delibere:
i. Ao abrigo da alínea h) do n.º1 do artigo 333.º do CCP resolver o contrato da empreitada “Construção de Pavilhão
Desportivo Municipal em Granja do Ulmeiro”, celebrado em 25-05-2010 com a ENFOZ, Construções e Obras
Públicas, S.A.;
ii. Ao abrigo do n.º2 do artigo 333.º do CCP, exercer o direito de indemnização, e fixar o seu valor em 208.112,47€, de
acordo com o cálculo efectuado pela Divisão de Obras Públicas e Municipais;
iii. Executar a garantia bancária n.º 0870900923, emitida por BANIF – Banco Internacional do Funchal, S.A. prestada
pela referida co-contratante, no valor de 44.147,21€, embora significativamente inferior ao calculado para a
indemnização.
Sugere-se ainda que, após essas deliberações:
iv. Se notifiquem:
a. A administração da insolvência e a administração cessante da ENFOZ, Construções e Obras Públicas, S.A.;
b. A entidade que emitiu a garantia bancária, exigindo o seu pagamento.
v. Se promova a posterior abertura de novo procedimento para conclusão dos trabalhos da empreitada.
Observações finais:
Igualmente após as deliberações anteriormente referidas, dever-se-á informar em conformidade
1.
2.

O Tribunal de Contas;
A entidade que aprovou a candidatura a fundos comunitários.
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Juntam-se dois “suportes” ao Anexo II:
 Técnico;
 Económico/Financeiro.
É quanto me cumpre informar.
À consideração superior
(Mário Monteiro, Eng.º.
Chef. Div. O.P.M)

2011-01-11

ANEXO I
Assunto: DESPORTO E TEMPOS LIVRES
CONTRATO DE EMPREITADA
CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL EM GRANJA DO ULMEIRO
SENTENÇA DE DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DA ADJUDICATÁRIA E CO-CONTRATANTE

Relativamente à empreitada em epígrafe, cuja adjudicatária e co-contratante é Enfoz – Construções e Obras
Públicas, SA., somos a informar:
Por sentença proferida pelo 2.º Juízo do Tribunal Judicial da Figueira da Foz, datada de 15/11/2010, foi
declarada a insolvência daquela sociedade comercial.
Da sentença de insolvência decorre desde logo a nomeação de uma administradora da insolvência, a qual
assegurará a administração da massa insolvente.
Nos termos do disposto no artigo 81.º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE),
aprovado pelo DL n.º 53/2004, os efeitos da declaração de insolvência, são os seguintes:
- Privação imediata do insolvente, por si ou pelos seus administradores, dos poderes de administração e de
disposição dos bens integrantes da massa insolvente, os quais passam a competir ao administrador da
insolvência;
- Ao devedor fica interdita a cessão de rendimentos ou a alienação de bens futuros susceptíveis de penhora,
qualquer que seja a sua natureza, mesmo tratando-se de rendimentos que obtenha ou de bens que adquira
posteriormente ao encerramento do processo;
- O administrador da insolvência assume a representação do devedor para todos os efeitos de carácter
patrimonial que interessem à insolvência;
- São ineficazes os actos realizados pelo insolvente em contravenção do disposto anteriormente, respondendo
a massa insolvente pela restituição do que lhe tiver sido prestado apenas segundo as regras do enriquecimento
sem causa.
Também o artigo 333.º n.º1 h) do Código dos Contratos Públicos, em matéria de insolvência do co-contratante
(adjudicatário), dispõe que o “contraente público (dono da obra) pode resolver o contrato a título sancionatório quando
o co-contratante se apresente à insolvência ou esta seja declarada pelo Tribunal.”
À possibilidade da resolução sancionatória, acresce ainda o direito de indemnização nos termos gerais,
nomeadamente pelos prejuízos decorrentes da adopção de novo procedimento de formação de contrato de
empreitada (cfr. artigo 333.º n.º2 CCP).
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Nos casos de resolução sancionatória, havendo lugar a responsabilidade do co -contratante, será o montante
respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuízo do contraente público poder executar as garantias
prestadas pelo co –contratante, (cfr. artigo 333.º n.º3 CCP).
Existe responsabilidade da co-contratante, uma vez que, de acordo com a matéria dada como assente na
sentença, a sociedade faltou ao cumprimento das obrigações para com os seus credores e está impossibilitada
de as satisfazer pontualmente bem como à generalidade das mesmas, tendo, inclusivamente, assumido nos
autos, posição integrante de uma confissão dos factos alegados na petição inicial.
Assim, da declaração de insolvência da Enfoz – Construções e Obras Públicas, SA., resulta desde logo a
faculdade, do Município de Soure, de resolver o contrato de empreitada relativo à construção do Pavilhão
Desportivo Municipal em Granja do Ulmeiro, no qual a ora insolvente é adjudicatária.
Não deverá haver lugar a audiência dos interessados, ao abrigo da a) do n.º 1 do artigo 103.º CPA, porquanto
é premente, a abertura de novo procedimento de formação de contrato, de forma a concluir a obra dentro dos
prazos da candidatura aos fundos comunitários, sob pena de perda dos mesmos;
Do exposto cumpre-nos informar que:
1. Em face da sentença proferida pelo 2.º Juízo do Tribunal Judicial da Figueira da Foz, datada de
15/11/2010, foi declarada a insolvência da Enfoz – Construções e Obras Públicas, SA., adjudicatária e
co-contratante da empreitada de construção do Pavilhão Desportivo Municipal em Granja do
Ulmeiro;
2. Nos termos da h) do n.º1 do artigo 333.º do CCP, a declaração de insolvência da Enfoz – Construções
e Obras Públicas, SA., confere ao Município de Soure (contraente público) a faculdade de resolver o
contrato de empreitada supra referido, cuja competência pertence à Câmara Municipal, nos termos
do artigo 142.º do Código do Procedimento Administrativo;
3. À resolução sancionatória, acresce ainda o direito de indemnização nos termos gerais, nomeadamente
pelos prejuízos decorrentes da adopção de novo procedimento de formação de contrato, cujo
montante deverá ser calculado pela Divisão de Obras Publicas e deduzido das quantias devidas à
adjudicatária, sem prejuízo de poderem ser executadas as garantias prestadas pela Enfoz –
Construções e Obras Públicas, SA.
À consideração superior,
O Jurista,
(Edgar J. Domingues, Dr.)
29.11.2010
DESPACHO:
Ao D.O.U.
Ao c/ Sr. Chefe de Divisão de O.P. Municipais,
Eng.º Mário Monteiro
2010.12.06
(João Gouveia, Dr., Presidente da Câmara)

ANEXO II
MONTANTE DA INDEMNIZAÇÃO
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1. INTRODUÇÃO
O presente cálculo, para determinação de uma possível indemnização a exigir à ENFOZ – Construções e Obras Públicas, S.A.,
tem por base o n.º1 do art.º 403ª do Código dos Contratos Públicos (CCP), publicado no Decreto-Lei n.º18/2008 de 29 de
Janeiro, onde se prevê que “Em caso de atraso no início ou na conclusão da execução da obra por facto imputável ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanção contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 ‰ do
preço contratual, sem prejuízo de o contrato poder prever valor mais elevado, até ao dobro daquele valor.”.
Neste caso apenas se considera que haverá atraso na conclusão da execução da obra, sendo o valor de referência
considerado 1 ‰, pois o contrato não prevê outro.
2. CÁLCULO DO MONTANTE
a. Valor da sanção diária
Preço contratual = 882.944,22€ + IVA
1 ‰ do preço contratual = 882,94€
b. Atraso estimado até à conclusão de execução da obra
i. Data inicialmente prevista/contratada, para conclusão da obra
Início (aprovação do PSS) – 13-08-2010
Prazo de Execução – 12 meses
Data de conclusão inicialmente prevista – 12-08-2011
ii. Nova data prevista, considerando a abertura de novo procedimento
Abertura de novo procedimento até reinício dos trabalhos – 3 meses (07-01-2011 a 06-04-2011)
Execução dos trabalhos em falta – 12 meses (07-04-2011 a 06-04-2012)
Nova data prevista para conclusão dos trabalhos – 06-04-2012
iii. Atraso previsto em dias
De 12-08-2011 a 06-04-2012 = 238 dias;
Atraso total estimado = 238 dias
c. Montante da indemnização
i. Valor global = 238 dias x 882,94 €/dia = 210.139,72€;
ii. Valor em dívida ao empreiteiro = 2.027,25€
iii. Montante da indemnização = 210.139,72€ - 2.027,25€ = 208.112,47€
2011-01-11
(Mário Monteiro, Eng.º
Chefe de Div. O.P.M.)

ANEXO II
(Suporte Técnico)
Assunto: CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
- Desporto e Tempos Livres
- Construção Pavilhão Desportivo Municipal em Granja do Ulmeiro
Informa-se, que nesta data estão executados 0,22% dos trabalhos previstos para a conclusão desta obra, com a seguinte
distribuição/calendarização:
auto
1

data

valor

% de obra

18-08-2010

1.912,50 €

0,22%

Mais se informa que o auto facturado corresponde apenas a trabalhos de montagem de estaleiro e vedação do terreno, não
estando executado qualquer trabalho relativo aos capítulos de construção.
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À Consideração Superior
Rui Fernandes – Arqº
10 Janeiro 2011

ANEXO II
(Suporte Económico/Financeiro)
Assunto:. Cultura, Desporto e Tempos Livres
. Construção de Pavilhão Desportivo Municipal em Granja do Ulmeiro

Relativamente à obra supra referenciada e dando cumprimento ao solicitado pelo Sr. Presidente de Câmara
informamos:
- A obra foi adjudicada à empresa Enfoz, Construções e Obras Públicas, S.A., pelo valor de 927.091,43 €,
isto é 882.944,22 € + IVA.
- Dos 927.091,43 €, foram facturados 2.027,25 €, isto é 1.912,50 € + IVA.
Informamos, ainda, que o montante facturado, 2.027,25 €, está por pagar.
À consideração superior,
A Técnica Superior
(Susana Gaspar, Dra.)
11.01.2011

8.1. Resolução Sancionatória do Contrato da Empreitada

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Resolução Sancionatória do Contrato da Empreitada,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços. -----------------8.2. Exercício do Direito de Indemnização

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Exercício do Direito de Indemnização, conforme decorre das
informações técnicas dos serviços. ---------------------------------8.3. Execução de Garantia Bancária

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Execução da Garantia Bancária, conforme decorre das
informações técnicas dos serviços. --------------------------------------------Ponto 9. SAÚDE – ACÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE
. CONSTRUÇÃO DA EXTENSÃO DE SAÚDE DA FREG. DE SAMUEL
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Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: SAÚDE – ACÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE
 Construção da Extensão de Saúde de Samuel
 Resolução sancionatória do contrato da empreitada
 Exercício do direito de indemnização
 Execução de garantia bancária
Relativamente ao tema em assunto, na sequência da comunicação que nos foi remetida pela ENFOZ em 17 de Novembro
de 2010 e da subsequente informação do Dr. Edgar Domingues, retratada no Anexo I à presente, cumpre-me informar o
seguinte:
1. A empresa, adjudicatária da empreitada referida em assunto, foi, por sentença de 15/11/2010, proferida pelo 2º Juízo
do Tribunal Judicial da Figueira da Foz, declarada insolvente;
2. De acordo com a alínea h) do n.º1 do artigo 333.º do Código dos Contratos Públicos, pode a Câmara Municipal, na
qualidade de dono de obra, resolver o contrato a título sancionatório quando o co-contratante se apresenta à
insolvência ou esta seja declarada pelo tribunal.
3. À possibilidade de resolução sancionatória do contrato acresce a do direito de indemnização nos termos gerais.
4. Quanto a possíveis indemnizações por prejuízos que possam advir da resolução contratual, refere-se:
a. No Anexo II, junta-se cálculo para determinação do valor de uma possível indemnização, que, em nosso
entender, poderá ser exigido à ENFOZ. O seu rigoroso valor final só poderá ser quantificado após a
abertura de novo procedimento para os trabalhos em falta e da sua comparação com o valor que os
mesmos teriam se fossem executados pela agora insolvente;
b. A situação da obra em termos de realização/facturação é a seguinte:
Valores com IVA

Adjudicação
294.412,98 €

Pagos
100.881,40 €

Valor dos Trabalhos
Facturados
Executados
100.881,40 €

100.881,40 €

Por executar
193.531,58 €

Valor da caução
14.019,66 €

Assim, sugere-se que se aprove/delibere:
i. Ao abrigo da alínea h) do n.º1 do artigo 333.º do CCP resolver o contrato da empreitada “Construção da Extensão de
Saúde da Freguesia de Samuel”, celebrado em 16-09-2009 com a ENFOZ, Construções e Obras Públicas, S.A.;
ii. Ao abrigo do n.º2 do artigo 333.º do CCP, exercer o direito de indemnização, e fixar o seu valor em 91.687,53€, de
acordo com o cálculo efectuado pela Divisão de Obras Públicas e Municipais;
iii. Executar a garantia bancária n.º 087/09/00811, emitida por BANIF – Banco Internacional do Funchal, S.A. prestada
pela referida co-contratante, no valor de 14.019,66€, embora significativamente inferior ao calculado para a
indemnização.
Sugere-se ainda que, após essas deliberações:
iv. Se notifiquem:
a. A administração da insolvência e a administração cessante da ENFOZ, Construções e Obras Públicas, S.A.;
b. A entidade que emitiu a garantia bancária, exigindo o seu pagamento.
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v. Se promova a posterior abertura de novo procedimento para conclusão dos trabalhos da empreitada.
Observações finais:
Igualmente após as deliberações anteriormente referidas, dever-se-á informar em conformidade:
1. A A.R.S. do Centro;
2. A entidade que aprovou a candidatura a fundos comunitários.
Juntam-se dois “suportes” ao Anexo II:
 Técnico;
 Económico/Financeiro.
É quanto me cumpre informar.
À consideração superior
(Mário Monteiro, Eng.º.
Chef. Div. O.P.M)

2011-01-11

ANEXO I
Assunto: SAÚDE
CONTRATO DE EMPREITADA
CONSTRUÇÃO DA EXTENSÃO DE SAÚDE DA FREGUESIA DE SAMUEL
SENTENÇA DE DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DA ADJUDICATÁRIA E CO-CONTRATANTE

Relativamente à empreitada em epígrafe, cuja adjudicatária e co-contratante é Enfoz – Construções e Obras
Públicas, SA., somos a informar:
Por sentença proferida pelo 2.º Juízo do Tribunal Judicial da Figueira da Foz, datada de 15/11/2010, foi
declarada a insolvência daquela sociedade comercial.
Da sentença de insolvência decorre desde logo a nomeação de uma administradora da insolvência, a qual
assegurará a administração da massa insolvente.
Nos termos do disposto no artigo 81.º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE),
aprovado pelo DL n.º 53/2004, os efeitos da declaração de insolvência, são os seguintes:
- Privação imediata do insolvente, por si ou pelos seus administradores, dos poderes de administração e de
disposição dos bens integrantes da massa insolvente, os quais passam a competir ao administrador da
insolvência;
- Ao devedor fica interdita a cessão de rendimentos ou a alienação de bens futuros susceptíveis de penhora,
qualquer que seja a sua natureza, mesmo tratando-se de rendimentos que obtenha ou de bens que adquira
posteriormente ao encerramento do processo;
- O administrador da insolvência assume a representação do devedor para todos os efeitos de carácter
patrimonial que interessem à insolvência;
- São ineficazes os actos realizados pelo insolvente em contravenção do disposto anteriormente, respondendo
a massa insolvente pela restituição do que lhe tiver sido prestado apenas segundo as regras do enriquecimento
sem causa.
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Também o artigo 333.º n.º1 h) do Código dos Contratos Públicos, em matéria de insolvência do co-contratante
(adjudicatário), dispõe que o “contraente público (dono da obra) pode resolver o contrato a título sancionatório quando
o co-contratante se apresente à insolvência ou esta seja declarada pelo Tribunal.”
À possibilidade da resolução sancionatória, acresce ainda o direito de indemnização nos termos gerais,
nomeadamente pelos prejuízos decorrentes da adopção de novo procedimento de formação de contrato de
empreitada (cfr. artigo 333.º n.º2 CCP).
Nos casos de resolução sancionatória, havendo lugar a responsabilidade do co -contratante, será o montante
respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuízo do contraente público poder executar as garantias
prestadas pelo co –contratante, (cfr. artigo 333.º n.º3 CCP).
Existe responsabilidade da co-contratante, uma vez que, de acordo com a matéria dada como assente na
sentença, a sociedade faltou ao cumprimento das obrigações para com os seus credores e está impossibilitada
de as satisfazer pontualmente bem como à generalidade das mesmas, tendo, inclusivamente, assumido nos
autos, posição integrante de uma confissão dos factos alegados na petição inicial.
Assim, da declaração de insolvência da Enfoz – Construções e Obras Públicas, SA., resulta desde logo a
faculdade, do Município de Soure, de resolver o contrato de empreitada relativo à construção da Extensão de
Saúde da Freguesia de Samuel, no qual a ora insolvente é adjudicatária.
Não deverá haver lugar a audiência dos interessados, ao abrigo da a) do n.º 1 do artigo 103.º CPA, porquanto
é premente, a abertura de novo procedimento de formação de contrato, de forma a concluir a obra dentro dos
prazos da candidatura aos fundos comunitários, sob pena de perda dos mesmos, ao que acresce que a obra se
encontra aberta, sem caixilharias, situação que a prolongar-se causará danos na mesma;
Do exposto cumpre-nos informar que:
1. Em face da sentença proferida pelo 2.º Juízo do Tribunal Judicial da Figueira da Foz, datada de
15/11/2010, foi declarada a insolvência da Enfoz – Construções e Obras Públicas, SA., adjudicatária e
co-contratante da empreitada de construção da construção da Extensão de Saúde da Freguesia de
Samuel;
2.

Nos termos da h) do n.º1 do artigo 333.º do CCP, a declaração de insolvência da Enfoz – Construções
e Obras Públicas, SA., confere ao Município de Soure (contraente público) a faculdade de resolver o
contrato de empreitada supra referido, cuja competência pertence à Câmara Municipal, nos termos
do artigo 142.º do Código do Procedimento Administrativo;

3.

À resolução sancionatória, acresce ainda o direito de indemnização nos termos gerais, nomeadamente
pelos prejuízos decorrentes da adopção de novo procedimento de formação de contrato, cujo
montante deverá ser calculado pela Divisão de Obras Publicas e deduzido das quantias devidas à
adjudicatária, sem prejuízo de poderem ser executadas as garantias prestadas pela Enfoz –
Construções e Obras Públicas, SA.

À consideração superior,
O Jurista,
(Edgar J. Domingues, Dr.)
29.11.2010
DESPACHO:
Ao D.O.U.
Ao c/ Sr. Chefe de Divisão de O.P. Municipais,
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Eng.º Mário Monteiro
2010.12.06
(João Gouveia, Dr., Presidente da Câmara)

ANEXO II
MONTANTE DA INDEMNIZAÇÃO
1. NTRODUÇÃO
O presente cálculo, para determinação de uma possível indemnização a exigir à ENFOZ – Construções e Obras
Públicas, S.A., tem por base o n.º1 do art.º 403ª do Código dos Contratos Públicos (CCP), publicado no DecretoLei n.º18/2008 de 29 de Janeiro, onde se prevê que “Em caso de atraso no início ou na conclusão da execução
da obra por facto imputável ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanção contratual, por cada dia de
atraso, em valor correspondente a 1 ‰ do preço contratual, sem prejuízo de o contrato poder prever valor mais
elevado, até ao dobro daquele valor.”.
Neste caso apenas se considera que haverá atraso na conclusão da execução da obra, sendo o valor de referência
considerado 1 ‰, pois o contrato não prevê outro.
2. CÁLCULO DO MONTANTE
a. Valor da sanção diária
Preço contratual = 280.393,31€ + IVA
1 ‰ do preço contratual = 280.39€
b. Atraso estimado até à conclusão de execução da obra
Consignação – 13-10-2009;
Prazo de execução – 270 dias → conclusão inicial – 13-07-2010;
Prorrogação aprovada em RC 29-09-2010 - 123 dias → conclusão com prorrogação – 13-11-2010;
i. Atraso até à data
De 13-11-2010 a 06-01-2011 = 54 dias
ii. Prazo para abertura de novo procedimento e reinício dos trabalhos (3 meses)
De 07-01-2011 a 07-04-2011 = 90 dias;
iii. Prazo para execução dos trabalhos em falta (6 meses)
De 08-04-2011 a 08-10-2011 = 183 dias;
Atraso total estimado = 327 dias
c. Montante da indemnização = 327dias x 280,39€/dia = 91.687,53€
2011-01-05
(Mário Monteiro, Eng.º
Chefe de Div. O.P.M.)

ANEXO II
(Suporte Técnico)
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Assunto: SAÚDE
- Acções no Âmbito da Saúde
- Construção da Extensão de Saúde da Freg. de Samuel
Informa-se, que nesta data estão executados 34,27% dos trabalhos previstos para a conclusão desta obra, com a seguinte
distribuição/calendarização:
auto

data

Valor

% de obra

s/iva

1
2
3
4
5
6
7
8

02-11-2009
02-12-2009
04-01-2010
01-02-2010
01-03-2010
01-04-2010
03-05-2010
31-05-2010
TOTAL

15.379,47 €
15.811,74 €
14.404,52 €
10.798,47 €
2.016,70 €
14.483,30 €
10.621,91 €
12.561,40 €
96.077,51

5,48%
5,64%
5,14%
3,85%
0,72%
5,17%
3,79%
4,48%

Mais se informa que todos os trabalhos foram verificados pela fiscalização, e a sua execução corresponde às soluções
aprovadas em projecto.
À Consideração Superior
Rui Fernandes – Arqº
10 Janeiro 2011

ANEXO II
(Suporte Económico/Financeiro)
Assunto:.Saúde

. Construção da Extensão de Saúde da Freguesia de Samuel

Relativamente à obra supra referenciada e dando cumprimento ao solicitado pelo Sr. Presidente de Câmara
informamos:
- A obra foi adjudicada à empresa Enfoz, Construções e Obras Públicas S.A., pelo valor de 294.412,98 €,
isto é 280.393,32 € + IVA.
- Dos 294.412,98 €, foram facturados 100.881,40 €, isto é 96.077,51 € + IVA .
Informamos, ainda, que o montante facturado, 100.881,40 €, está integralmente pago.
À consideração superior,
A Técnica Superior
(Susana Gaspar, Dra.)
11.01.2011

9.1. Resolução Sancionatória do Contrato da Empreitada
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a Resolução Sancionatória do Contrato da Empreitada,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços. -----------------9.2. Exercício do Direito de Indemnização

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Exercício do Direito de Indemnização, conforme decorre das
informações técnicas dos serviços. ---------------------------------9.3. Execução de Garantia Bancária

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Execução de Garantia Bancária, conforme decorre das
informações técnicas dos serviços. --------------------------------------------Ponto 10. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE
. Substituição de Adutora Distribuidora em Figueiró do Campo
- Ajuste Directo
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: ABASTECIMENTO PÚBLICO - ÁGUA
CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE
SUBSTITUIÇÃO DE ADUTORA DISTRIBUIDORA EM FIGUEIRÓ DO CAMPO
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista à realização 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 ajuste directo, uma vez que o preço base é de 12.520,00 euros,
inferior ao limite máximo de 150.000,00 euros estabelecido 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 da competência 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 nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho –.
O encargo previsto para a presente empreitada tem dotação no orçamento para o presente ano de 2011 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

2011/158.
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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 Código dos Contratos Públicos, à seguinte entidade:
● JRSF – Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Ldª
4. JÚRI

Uma vez que se sugere a consulta a apenas uma empresa, não há lugar a constituição de júri – cf. n.º 1 do
artigo 67º do Código dos Contratos Públicos.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Engº.)
11.01.2011

e
Assunto: - Abastecimento Público – Água
- Conservação/reparação da rede existente
- Substituição de adutora distribuidora em Figueiró do Campo
Prevê-se, a curto prazo, o início dos trabalhos relativos à execução da rede de saneamento em Figueiró do Campo – Zona
do Rigueirinho, no Âmbito da empreitada Saneamento e Salubridade - Rede de Esgotos - Prolongamento de Colectores-–
Prolongamentos em Figueiró do Campo - Ligação da Zona do Rigueirinho.
No local, está implantada uma conduta adutora/distribuidora, isto é, uma conduta de águas que, em simultâneo faz a adução
ao reservatório de Figueiró do Campo e a distribuição à população da zona.
Considerando:
a. Que naquela conduta se têm verificado roturas com alguma frequência;
b. Que a sua reparação, para além dos custos económicos associados, se revela de alguma dificuldade de execução e
riscos acrescidos em termos de segurança, em virtude de estar colocada a grande profundidade em alguns troços do
seu percurso;
c. Que a execução dos trabalhos a iniciar agora, relativos aos esgotos residuais, irão concerteza ter influência negativa
no seu comportamento futuro, pois os solos têm um elevado teor de humidade, são constituídos por elevada
concentração de matéria orgânica e argilas, prejudicando a estabilidade da conduta;
Propõe-se a substituição da adutora/distribuidora em questão, num troço com cerca de 750 metros de extensão, com início
na EN 347, junto à Azenha e fim próximo da Junta de Freguesia de Figueiró do Campo.
Havendo, em armazém a quantidade de tubagem necessária, bem como os restantes acessórios, propõe-se o seu
fornecimento, com aplicação e realização dos restantes trabalhos pelo empreiteiro executante dos esgotos.
A descrição dos trabalhos previstos bem como o seu valor estimado, encontra-se no mapa em anexo e totaliza 12.520,00€.
2. Assim, sugere-se:
a) A aprovação da substituição do troço de conduta adutor/distribuidora em questão, nas condições antes descritas;
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b) A realização dos trabalhos necessários e constantes do mapa em anexo, por Ajuste Directo, com consulta à firma
Joaquim Rodrigues da Silva e Filhos, Lda, executante da empreitada Saneamento e Salubridade - Rede de Esgotos Prolongamento de Colectores - Prolongamentos em Figueiró do Campo - Ligação da Zona do Rigueirinho;
À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eng.º
Chefe de D.O.P.M.)
2011.01.11

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre
das informações técnicas dos serviços. ---------------------------------Ponto 11. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA
. CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DAS ÁGUAS RESIDUAIS
E LAMAS DAS ETAR´S // 2011
. Sistemas Público e Privado

- Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA
 CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA
ETAR // ANO DE 2011
 SISTEMA PÚBLICO E PRIVADO

CONSUMO HUMANO, DAS ÁGUAS RESIDUAIS E LAMAS DAS

- ADJUDICAÇÃO

Por deliberação em Reunião de Câmara de 16.12.2010, foi decidido recorrer à figura do ajuste directo, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.
Das empresas convidadas, apenas a seguinte apresentou proposta:
EMPRESA
CESAB – Centro de Serviços do Ambiente

VALOR
18.784,70 euros

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta é inferior ao preço base definido,
sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma.
De acordo com o n.º 1 do artigo 94º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008,
de 29 de Janeiro, o contrato do presente serviço será reduzido a escrito.
Nos termos da alínea b) do n.º 2 do art. 103º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa
de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
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1. A Aprovação da minuta do contrato;
2. A dispensa de audiência prévia;
3. A adjudicação do presente serviço à empresa “CESAB – Centro de Serviços do Ambiente”;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 18.784,70 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
04.01.2011
DESPACHO:

Adjudique-se.
À Reunião de Câmara, para ratificação.

O Vice-Presidente *,
(Santos Mota, Dr.)
05.01.2011
* Competências delegadas e subdelegadas pelo Exmo. Senhor Presidente
da Câmara Municipal por despachos de 03.11.2009 e de 06.11.2009

Deliberado, por unanimidade, aprovar a ratificação do Despacho do Senhor Vice-Presidente, Dr.
Santos Mota. -------------------------------------------------------Ponto 12. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. OUTROS ALCATROAMENTOS - ZONAS RURAIS
. Estrada da Cardeira ao Limite do Concelho de Soure

- Homologação do Auto de Recepção Provisória
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
OUTROS ALCATROAMENTOS – ZONAS RURAIS
ESTRADA DA CARDEIRA AO LIMITE DO CONCELHO DE SOURE
RECEPÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 13.08.2009, à empresa Construções Alberto Vasco, Ldª, pelo
valor de 53.071,25 €, acrescido de IVA, tendo atingido o valor final de 52.326,50 €.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respectivo auto de recepção provisória da mesma, nos
termos e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Engº.)
07.01.2011

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção provisória,
conforme decorre da informação técnica dos serviços. -----------------------
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