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O Senhor Presidente deu início à reunião, começando por prestar as seguintes 
informações: 

 

* CULTURA 
Durante a Visita Pastoral, desta vez à Freguesia de Pombalinho, de Sua Excelência 
Reverendíssima, Bispo de Coimbra, D. Albino Cleto, estive também presente no 
lanche convívio com a população no Centro Paroquial local, no dia 20 de 
Fevereiro… Foi uma acção muito participada, onde, mais uma vez, pudémos 
constatar o diálogo fácil e o afecto espontâneo que caracterizam, em termos de 
perfil, este mui digno representante da Igreja… 
 

* CANDIDATURAS 
Relativamente às obras que têm Candidaturas aprovadas, alterações aprovadas, neste 
momento já vieram os Vistos do Tribunal de Contas… Estamos a falar de três 
investimentos com algum significado: a Beneficiação da EM 622, Pedrógão do 
Pranto/Limite do Concelho com a Figueira da Foz; a Beneficiação do CM 1113 
entre Vila Nova de Anços e o Limite do Concelho com Condeixa-a-Nova; a 
Requalificação do Espaço entre os Rios Anços e Arunca… 
Neste momento, temos vindo a reunir com as empresas adjudicatárias para que, 
se possível durante este ano, as obras fiquem física e financeiramente 
concluídas… Só assim será possível aproveitar, embora com esforço, os tais 5% 
de bónus “em cima” dos 80%... Iremos avaliar, ainda em Março/Abril, a 
possibilidade de podermos contratar nos termos da lei um empréstimo num 
valor máximo de 75% da Participação Nacional… Está a ser desenvolvido o 
trabalho técnico, económico e jurídico para isso, com o acompanhamento da 
Senhora Chefe de Gabinete e do Senhor Vereador Mário Jorge Nunes…  
O empréstimo a contratar não terá apenas a ver com estes três investimentos que 
referi, mas também com a Construção do Pavilhão Municipal da Granja do 
Ulmeiro/Alfarelos e com a nova Extensão de Saúde de Samuel…  
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* ERSUC  
Estive presente, em representação do Município de Soure, na Assembleia Geral 
Extraordinária da ERSUC… Estamos a acompanhar todo o processo da procura de 
solução entre a ERSUC e a Câmara Municipal de Coimbra, no sentido de se 
prolongar a utilização do Aterro de Taveiro ainda durante o ano de 2011, até que 
entrem em funcionamento as novas respostas tecnológicas aprovadas, cuja 
implementação está em curso, na fase final…  
 

* REGULAMENTO DE TRÂNSITO DA VILA DE SOURE 
Tanto na Câmara Municipal como na Assembleia Municipal têm perguntado sobre a 
materialização concreta da Revisão do Regulamento de Trânsito da Vila de Soure… 
Dizer-vos que tivémos uma aceleração decisiva, no sentido de concluirmos esse 
trabalho… Tivémos o cuidado de, de forma responsável, pedagógica, socialmente 
mais justa, estarmos a procurar fazer de uma maneira que nos parece socialmente 
mais conseguida…  
O que é que estamos a fazer?... Reunimos com alguns parceiros, sensibilizámos a 
GNR para acompanhar no terreno o Senhor Vice-Presidente e, gradualmente, irão 
começar a aparecer, semana a semana, novas sinalizações, ruas de sentido único… 
vamos como que fazer uma avaliação efectiva de impacto ambiental… Estas 
soluções irão melhorar, quer a circulação, quer o estacionamento, quer a segurança 
das pessoas… Faremos com que também a GNR esteja a colaborar, não de uma 
forma punitiva, mas de uma forma pedagógica, dando também um tempo às 
pessoas para interiorizarem os novos comportamentos que deverão resultar destas 
novas normas!!!…  
Porquê não tudo de uma vez?... Para que, de cada vez que se implementa uma nova 
solução, a GNR possa acompanhar, não com a tal perspectiva punitiva, mas com a 
perspectiva pedagógica de ajudar a que se interiorizem comportamentos em 
consonância com as novas regras… Nós pensamos que poderemos chegar ao final 
de Abril/Maio com uma noção muito clara, e não apenas uma aposta teórica, 
daquilo que será a proposta que em definitivo virá a Reunião de Câmara e depois à 
Assembleia Municipal… A proposta de revisão definitiva será assim uma proposta 
muito testada, com a tal avaliação efectiva e pedagógica de impacto ambiental…  
Esta é uma matéria que iremos procurar repetir, no segundo semestre, na Granja do 
Ulmeiro, porque se trata de outra Sede de Freguesia com características mais urbanas… 
Iremos, com a aprendizagem feita na Vila de Soure, extrapolar, adaptar, naturalmente 
com as condições locais, as mesmas balizas de preocupação, porque o Concelho é o 
mesmo e aquilo que nos pareça ter sido a lógica socialmente mais eficaz, se o é em Soure, 
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sê-lo-á, certamente, na Granja do Ulmeiro… Naturalmente, procuraremos adoptar, 
estender esta prática a todo o Concelho, designadamente às zonas mais urbanas… 
 

O Senhor Vice-Presidente Dr. Santos Mota referiu que: “no âmbito da proposta de 
Revisão do Regulamento de Trânsito da Vila de Soure, gostaria de complementar o 
que foi dito pelo Senhor Presidente de Câmara. O tempo de implementação desta 
fase experimental depende da colocação/pintura da sinalização horizontal e as boas 
condições climatéricas são fundamentais para a realização dos trabalhos. 
Depois de várias visitas aos locais onde irão haver alterações, chegámos à conclusão 
que há muito espaço para estacionamento. Tem de existir é disciplina e, por isso, 
vão ser sinalizadas todas as zonas onde é possível estacionar. 
No âmbito da política de proximidade, estive presente, no dia 13 de Fevereiro, em 
representação do Senhor Presidente da Câmara Municipal, num convívio com a 
população, na Associação Cultural Recreativa e Desportiva dos Simões. 
No dia 19 de Fevereiro, estive presente com o Senhor Vereador, Américo Nogueira, 
numa Montaria em Tapeus, organizada pela Associação Local de Caçadores.” 
 

A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “no dia 12 de Fevereiro, 
acompanhei o Senhor Presidente da Câmara Municipal no jantar convívio, 
promovido pelo Rancho Folclórico Papoilas da Serra, das Degracias. 
No dia 20 de Fevereiro, representei o Senhor Presidente da Câmara Municipal no 
espectáculo promovido pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, no âmbito da 
Comemoração dos 70 anos desta Instituição. Este espectáculo contou com a 
actuação da Orquestra de Sopros da Filarmónica Recreativa e Beneficente 
Vilanovence e teve o apoio logístico da Autarquia.” 

 

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. Apreciação da Proposta de Acta de 31.01.2011 
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Deliberado, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos. ------ 
 

Ponto 4. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO 
              . Conservação/Reparação de Escolas Básicas 1.º Ciclo 

                 - EB 1 de Alfarelos 
   
4.1. Ajuste Directo 
 

Foram presentes as seguintes informações:  
 

Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO 
 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ESCOLAS BÁSICAS 1º CICLO 
 EB1 DE ALFARELOS 
  - ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 

       
Com vista ao fornecimento em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos: 
 
1.ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 
 

Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, pelo regime simplificado, uma vez que o preço base é de 
1.600,00 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 2011 pela rubrica 02.02.07.01.03.05 e 
trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 01.002 2011/15. 

 
2.PROCESSO 
 

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo. 
 
 
3.CONSULTAR A SEGUINTE ENTIDADE 
 

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

- Maternunes - Materiais de Construção, Lda. 
 
4.JÚRI 
 

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.) 
01/02/2011 
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DESPACHO: 

De acordo. 
A Vereadora *, 
(Ana Maria Treno, Dra.) 
02.02.2011 
 

* Competências delegadas e subdelegadas pelo Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal por despacho de 06.11.2009 

 

e 
 

Assunto: Educação – Ensino Básico 
             Conservação/Reparação de Escolas Básicas 1º Ciclo 
             Escola Básica 1º Ciclo de Alfarelos 
 

De acordo com indicações superiores, foi solicitado um levantamento da situação actual 
da zona a intervencionar no local supracitado. 
                      Após visita ao local, foi elaborado um orçamento/medições, dos materiais necessários 
para os trabalhos a realizar. Sendo o valor total do fornecimento de 1.600,00 € + IVA.  

 

Deste modo, propõe-se o fornecimento de: 

 8 unidades de 15 litros de acryltex branco; 

 5 unidades de 15 litros de tinta plástica especial; 

 1 unidade de 5 litros de tinta plástica especial; 

 400 unidades de telha lusa vermelha. 
 

Sugere-se, assim, o recurso ao Ajuste Directo, para a realização dos referidos trabalhos, 
com convite à seguinte empresa: 

1. MATERNUNES – Materiais de construção Ldª. 
 

À consideração superior, 
O Técnico 
(Mauro Alegre, Eng.) 

01-02-2011 

 

Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------ 
 
4.2. Adjudicação 

 
Foi presente a seguinte informação:  
 
Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO 

 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ESCOLAS BÁSICAS 1º CICLO 
 EB1 DE ALFARELOS 
  - ADJUDICAÇÃO 

       
Por despacho, de 02.02.2011, da Sra. Vereadora Dra. Ana Maria Treno, foi decidido recorrer à figura do ajuste 
directo, como procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado. 
 
A empresa consultada apresentou a seguinte proposta: 
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EMPRESA VALOR 

Maternunes - Materiais de Construção, Lda. 1.500,00 euros 
 

 
Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta é inferior ao preço base definido, 
sugerimos a adjudicação do presente fornecimento à mesma. 
 

Não é obrigatória a celebração de contrato escrito nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 95º do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 
 

Nos termos da alínea b) do n.º 2 do art. 103º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa 
de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado. 

 

CONCLUSÃO 
 

Tendo em conta a presente informação, sugerimos: 
 
 

1. A dispensa de audiência prévia; 
 

2. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “Maternunes - Materiais de Construção, Lda.”; 
 

3. Autorização para a realização da despesa no valor de 1.500,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

 
À consideração superior, 
O Técnico-Superior, 
(Ivo Costa, Dr.) 
09.02.2011 
 
DESPACHO: 

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

A Vereadora *, 
(Ana Maria Treno, Dra.) 

 

10.02.2011 
 

* Competências delegadas e subdelegadas pelo Exmo. Senhor  

 Presidente da Câmara Municipal por despacho de 06.11.2009 

 
Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------ 
 
Ponto 5. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO 
              . Conservação/Reparação de Escolas Básicas 1.º Ciclo 
                 - EB 1 de Figueiró do Campo 
 

5.1. Ajuste Directo 
 

Foram presentes as seguintes informações:  
 

Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO 
 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ESCOLAS BÁSICAS 1º CICLO 
 EB1 DE FIGUEIRÓ DO CAMPO 
  - ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 
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Com vista ao fornecimento em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos: 
 
1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 
 

Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, pelo regime simplificado, uma vez que o preço base é de 
950,00 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 2011 pela rubrica 02.02.07.01.03.05 e 
trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 01.002 2011/15. 

 
2.PROCESSO 
 

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo. 

 
3. CONSULTAR A SEGUINTE ENTIDADE 
 

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

- Maternunes - Materiais de Construção, Lda. 

 
4.JÚRI 
 

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.) 
01/02/2011 

 
DESPACHO: 

De acordo. 
A Vereadora *, 
(Ana Maria Treno, Dra.) 
02.02.2011 
 

* Competências delegadas e subdelegadas pelo Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal por despacho de 06.11.2009 

 
e 

 

Assunto: Educação – Ensino Básico 
             Conservação/Reparação de Escolas Básicas 1º Ciclo 
            Escola Básica 1º Ciclo de Figueiró do Campo 
 

De acordo com indicações superiores, foi solicitado um levantamento da situação actual 

da zona a intervencionar no local supracitado. 

Após visita ao local, foi elaborado um orçamento/medições, dos materiais necessários 

para os trabalhos a realizar. Sendo o valor total do fornecimento de 950,00 € + IVA.  
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Deste modo, propõe-se o fornecimento de: 

 600 unidades de telha lusa vermelha; 

 5 unidades de 15 litros de tinta plástica super banco. 
 

Sugere-se, assim, o recurso ao Ajuste Directo, para a realização dos referidos trabalhos, 

com convite à seguinte empresa: 

1. MATERNUNES – Materiais de construção Ldª. 
 

À consideração superior, 
O Técnico 
(Mauro Alegre, Eng.) 

01-02-2011 
 

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

 5.2. Adjudicação 
 

Foi presente a seguinte informação:  
 
Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO 

 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ESCOLAS BÁSICAS 1º CICLO 
 EB1 DE FIGUEIRÓ DO CAMPO 
    - ADJUDICAÇÃO 

       
Por despacho, de 02.02.2011, da Sra. Vereadora Dra. Ana Maria Treno, 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 VALOR 

Maternunes - Materiais de Construção, Lda. 875,00 euros 

 

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta é inferior ao preço base definido, 
sugerimos a adjudicação do presente fornecimento à mesma. 
 

Não é obrigatória a celebração de contrato escrito nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 95º do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 
 

Nos termos da alínea b) do n.º 2 do art. 103º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa 
de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado. 

 
CONCLUSÃO 
 

Tendo em conta a presente informação, sugerimos: 
 

1. A dispensa de audiência prévia; 
 

2. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “Maternunes - Materiais de Construção, Lda.”; 
 

3. Autorização para a realização da despesa no valor de 875,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
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À consideração superior, 
O Técnico-Superior, 
(Ivo Costa, Dr.) 
09.02.2011 
 
DESPACHO: 

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

A Vereadora *, 
(Ana Maria Treno, Dra.) 
10.02.2011 
 

* Competências delegadas e subdelegadas pelo Exmo. Senhor  

  Presidente da Câmara Municipal por despacho de 06.11.2009 

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

 

Ponto 6. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO 
              . Conservação/Reparação de Escolas Básicas 1.º Ciclo 
                 - EB 1 da Gesteira 

         
6.1. Ajuste Directo 
 

Foram presentes as seguintes informações:  
 
Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO 

 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ESCOLAS BÁSICAS 1º CICLO 
 EB1 DA GESTEIRA 
 - ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 

       

Com vista ao fornecimento em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos: 
 
1.ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 
 

Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, pelo regime simplificado, uma vez que o preço base é de 
1.300,00 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 2011 pela rubrica 02.02.07.01.03.05 e 
trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 01.002 2011/15. 

 
 
2.PROCESSO 
 

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo. 
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3. CONSULTAR A SEGUINTE ENTIDADE 
 

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

- Maternunes - Materiais de Construção, Lda. 
 

4.JÚRI 
 

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.) 
01/02/2011 
 
DESPACHO: 

De acordo. 
A Vereadora *, 
(Ana Maria Treno, Dra.) 
02.02.2011 
 

* Competências delegadas e subdelegadas pelo Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal por despacho de 06.11.2009 
 

e 
 

Assunto: Educação – Ensino Básico 
             Conservação/Reparação de Escolas Básicas 1º Ciclo 
            Escola Básica 1º Ciclo de Gesteira 
 

De acordo com indicações superiores, foi solicitado um levantamento da situação actual 

da zona a intervencionar no local supracitado. 

Após visita ao local, foi elaborado um orçamento/medições, dos materiais necessários 

para os trabalhos a realizar. Sendo o valor total do fornecimento de 1.300,00 € + IVA.  
 

Deste modo, propõe-se o fornecimento de: 
 

 6 unidades de 15 litros de acryltex branco; 

 9 unidades de 15 litros de tinta plástica especial. 
 

Sugere-se, assim, o recurso ao Ajuste Directo, para a realização dos referidos trabalhos, 

com convite à seguinte empresa: 

1. MATERNUNES – Materiais de construção Ldª. 
 

À consideração superior, 

O Técnico 
(Mauro Alegre, Eng.) 

01-02-2011 

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

6.2. Adjudicação 
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Foi presente a seguinte informação:  
 
Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO 

 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ESCOLAS BÁSICAS 1º CICLO 
 EB1 DA GESTEIRA 
  - ADJUDICAÇÃO 

       
Por despacho, de 02.02.2011, da Sra. Vereadora Dra. Ana Maria Treno, 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 VALOR 

Maternunes - Materiais de Construção, Lda. 1.275,00 euros 

 

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta é inferior ao preço base definido, 
sugerimos a adjudicação do presente fornecimento à mesma. 
 

Não é obrigatória a celebração de contrato escrito nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 95º do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 
 
Nos termos da alínea b) do n.º 2 do art. 103º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa 
de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado. 

 
CONCLUSÃO 
 

Tendo em conta a presente informação, sugerimos: 
 

1. A dispensa de audiência prévia; 
 

2. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “Maternunes - Materiais de Construção, Lda.”; 
 

3. Autorização para a realização da despesa no valor de 1.275,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

 

À consideração superior, 
O Técnico-Superior, 
(Ivo Costa, Dr.) 
09.02.2011 
 
DESPACHO: 

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

A Vereadora *, 
(Ana Maria Treno, Dra.) 
10.02.2011 
 

* Competências delegadas e subdelegadas pelo Exmo. Senhor  

   Presidente da Câmara Municipal por despacho de 06.11.2009 

 

Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------ 
Ponto 7. DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
             . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE PISCINAS MUNICIPAIS 
                   - Piscina Municipal de Vila Nova de Anços 
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Foram presentes as seguintes informações:  
 

Assunto: DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
                    Conservação/Reparação de Piscinas Municipais 
                      - Piscina Municipal de Vila Nova de Anços 
 

Na sequência do processo de Recepção Definitiva da empreitada “Desporto e Tempos Livres – 
Construção de Piscinas Municipais em Vila Nova de Anços”, levada a cabo pela firma Construções 
Jorgemilar, Lda: 
 

 Confirmada a ausência de resposta, em tempo útil/legalmente exigível, tanto do empreiteiro 
como do Administrador Judicial da sociedade, quanto à sua obrigação de proceder à 
reparação das deficiências identificadas no respectivo auto de recepção definitiva. 

 

 Estimado o valor para execução daquelas reparações, que totaliza 13.530,00€ + IVA. 
 

 Com base na informação jurídica final do Dr. Edgar Domingues, em anexo, propõe-se: 
 

1. A aprovação do accionamento das garantias bancárias, existentes para a empreitada referida 
no parágrafo anterior, até ao valor necessário à execução das correcções identificadas; 
 

2. A realização dos trabalhos constantes da lista em anexo – “Correcção de anomalias na Piscina 
de Vila Nova de Anços”, por Ajuste Directo e consulta à firma Construções Alberto Vasco, S.A., 
considerando que o valor estimado para os trabalhos é de 4.500,00€; 

 

3. A reparação/revisão da cobertura amovível, por uma empresa especializada, com um valor 
estimado de 2.800,00€, e recurso ao Ajuste Directo à Firma Colorlux, Lda; 
 

4. A impermeabilização das caleiras e tanque de compensação, por uma empresa especializada, 
com um valor estimado de 6.230,00€, e recurso ao Ajuste Directo à Firma Cardoso & 
Carvalhão, Lda; 

 
À consideração superior 
(Mário Monteiro, Eng.º. 
Chef. Div. O.P.M) 

2011-02-18 
 

e 
 

assunto: Execução da reparação de anomalias por conta do empreiteiro. Accionamento das garantias prestadas.   
processo: Construção das Piscinas Municipais de Vila Nova de Anços 
empreiteiro: Construções Jorgemilar, Lda. 
 
 
Relativamente à questão colocada sob análise jurídica somos a informar o seguinte: 
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Através do ofício n.º0014 de 05/01/2011, remetido por correio registado com aviso de recepção, 
procedeu-se, nos termos do n.º1, 2 e 3 do artigo 218.º do D.L. n.º59/99, de 2 de Março, ex vi do n.º3 
do artigo 227.º, à notificação do Administrador Judicial

1
 da sociedade “Construções Jorgemilar, Lda”, 

do Auto de Recepção Definitiva da empreitada de “Construção das Piscinas Municipais de Vila Nova 
de Anços”. 
 

Do referido Auto consta expressamente que a mesma apresenta deficiências, deteriorações, indícios 
de ruína, pelas quais deva responsabilizar-se o empreiteiro. 

 
A lista de anomalias detectadas na obra são as seguintes: 
 

 Cobertura amovível em mau estado a necessitar de substituição de placas de acrílico; 

 Mosaicos no cais e bacia da piscina a necessitar reparação/substituição; 

 Tanque de compensação e caleira finlandesa e de esgoto a necessitar reparação; 

 Apoios da tubagem na Galeria Técnica, enferrujados; 

 Tecto do corredor de acesso ao bar e dos vestiários masculinos com indícios de infiltração de 
água. 

 

Mais refere o Auto, que a obra não está em condições de ser recebida definitivamente. 
 
Foi efectuada a notificação do Auto de Recepção Definitiva e estipulado o prazo de 15 dias para 
reparação das anomalias. 
 
Decorreu o prazo de 8 dias, previsto no n.º3 do artigo 218.º para reclamação do mesmo, sem que 
tenha ocorrido qualquer reclamação. 
 
De igual modo não foram efectuadas, no prazo concedido, as reparações ordenadas nos termos do 
n.º1 do artigo 218.º. 
 
Ora, nos termos do n.º4 do artigo 218,º “Quando o empreiteiro (…) não faça nos prazos marcados as 
modificações ou reparações ordenadas, assistirá ao dono da obra o direito de as mandar efectuar por 
conta do empreiteiro, accionando as garantias previstas no contrato.” 
 
No contrato de empreitada da ““Construção das Piscinas Municipais de Vila Nova de Anços” o 
empreiteiro prestou caução no valor de €47.948,22, mediante garantia bancária n.º72001650259, 
emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal.  
 
Pelo adiantamento de 20% do valor da empreitada, foi ainda prestada caução no valor de 
€191.792,91, mediante garantia bancária n.º72001844978, igualmente emitida pela Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo de Pombal. 
 
O beneficiário das garantias bancárias é a Câmara Municipal de Soure. 
 
As referidas garantias bancária foram emitidas na condição de serem liquidadas à responsabilidade da 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal, a simples solicitação do beneficiário, não lhe sendo 
oponíveis quaisquer factos. 
 

Em face do exposto somos de parecer que: 
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Ao abrigo do n.º4 do artigo 218.º do D.L. n.º59/99, de 2 de Março, ex vi do n.º1 do artigo 228.º, 
deve a Câmara Municipal de Soure, na qualidade de dono da obra, mandar efectuar, por conta 
do empreiteiro, as obras de reparação ordenadas e mencionadas no auto de recepção 
definitiva, que não foram, no prazo marcado, efectuadas por aquele. 
 
Para o efeito, deverão ser accionadas as garantias bancárias n.º72001650259 e n.º72001844978, 
emitidas pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal, até ao valor do orçamento das obras 
de reparação necessárias a executar.  

 
9 de Fevereiro de 2011 

À consideração superior, 
(Edgar J. Domingues, Dr.) 
Jurista 
21.02.2011 
 
1 Pela Insc. 4 – AP. 2/20080903, constante da Matrícula da sociedade “Construções Jorgemillar, Lda.” foi inscrita declaração de insolvência da 
sociedade e pela Insc. 5 – AP. 3/20080903, foi nomeado Administrador Judicial em Processo de Insolvência, António José Matos Loureiro. 

 
7.1. Execução de Garantia(s) Bancária(s) 

         

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Execução de Garantia(s) Bancária(s), conforme decorre das 

informações técnicas dos serviços. ---------------------------------- 

 

7.2. Ajuste Directo -  Correcção de Anomalias  - 

         

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre 

das informações técnicas dos serviços. ---------------------------------- 

 

7.3. Ajuste Directo -  Reparação/Revisão da Cobertura Amovível  - 
         

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre 

das informações técnicas dos serviços. ---------------------------------- 

 

7.4. Ajuste Directo -  Impermeabilização das Caleiras e Tanque de Compensação  - 
 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre 

das informações técnicas dos serviços. ---------------------------------- 

 

Ponto 8. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA   
             . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE 
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             . Substituição de Adutora Distribuidora em Figueiró do Campo 

                    - Adjudicação 
 

Foi presente a seguinte informação:  
 

Assunto: ABASTECIMENTO PÚBLICO - ÁGUA 
                    CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE 
                     SUBSTITUIÇÃO DE ADUTORA DISTRIBUIDORA EM FIGUEIRÓ DO CAMPO 
                     ADJUDICAÇÃO 
 

Por deliberação de 14.01.2011, 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 

JRSF – Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Ldª 12.510,00 € 90 DIAS 

 

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e que o valor da proposta é inferior ao preço base, (12.520,00 €), os 
serviços sugerem a adjudicação da presente empreitada à empresa JRSF – Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, 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 -, 
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 nº 2 do artigo 103º do CPA. 
 

A eficácia da presente adjudicação, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos, depende da publicação da 
mesma, pela entidade adjudicante, no portal único da internet dedicado aos contratos públicos (www.base.gov.pt) – ver 
artigo 127.º do CCP -. 
 
Conclusão: 
 

Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos: 
 

1. A adjudicação da presente empreitada à empresa JRSF – Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Ldª; 
 
2. Autorização para a realização da despesa no valor de 12.510,00 euros, acrescido de IVA. 
 
À Consideração superior, 
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais 
(Mário Monteiro, Eng.º) 
16.02.2011 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação, conforme decorre da informação técnica dos 

serviços. ------------------------------------------------------------ 
Ponto 9. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES 
                . EP - ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. 

http://www.base.gov.pt/
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                   - Intervenção na Arborização Rodoviária 
 

O Senhor Presidente referiu que: “a EP - Estradas de Portugal, S.A., enviou-nos um 
ofício a informar quais as estradas onde irão fazer intervenções na arborização 
rodoviária, do qual vos dou conhecimento.” 
 

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

Ponto 10. RECURSOS HUMANOS – ESTÁGIOS 
               . Instituto Superior Miguel Torga  
 

10.1. 1.º Ciclo em Comunicação Empresarial  

 
Foi presente a seguinte proposta: 
 

Proposta  
 

ASSUNTO: RECURSOS HUMANOS  

                   ESTÁGIOS  

                     . LICENCIATURA -  INSTITUTO SUPERIOR MIGUEL TORGA 

                    -  1.º Ciclo em Comunicação Empresarial  
 

 

 

 

No âmbito do curso em epígrafe, ministrado no Instituto Superior Miguel Torga, este propôs à 
Câmara Municipal a aceitação de um Estagiário do 1.º Ciclo em Comunicação Empresarial, cujo 
estágio deverá decorrer a partir de Fevereiro de 2011, durante treze meses. Este aluno é oriundo do 
Concelho de Soure.  
 

O Instituto Superior Miguel Torga aposta numa política de ligação à comunidade, conduzida através 
da realização de estágios em Instituições consideradas de referência para a formação de futuros 
profissionais, como é o caso das Autarquias. 
 

Neste quadro, proponho que se autorize a realização do Estágio solicitado, o qual não constitui para a 
Autarquia qualquer tipo de encargo. 
 

A Vereadora 
(Ana Maria Treno, Dra.) 
21.02.2011 
 

 

 

*  Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despacho 
   do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 06.11.2009 
 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno. ------

-------------------------------------------------------------------------- 
10.2. Serviço Social 
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Foi presente a seguinte proposta: 
 

Proposta  
 

ASSUNTO: RECURSOS HUMANOS  

                   ESTÁGIOS  

                     . LICENCIATURA -  INSTITUTO SUPERIOR MIGUEL TORGA 

                    -  Serviço Social  
 

 

 

No âmbito do curso em epígrafe, ministrado no Instituto Superior Miguel Torga, este propôs à 
Câmara Municipal a aceitação de uma Estagiária de Serviço Social, cujo estágio vai decorrer de 
Março a Junho de 2011 (Estágio I) e de Setembro de 2011 a Janeiro de 2012 (Estágio II). Esta aluna é 
oriunda do Concelho de Soure.  
 

O Instituto Superior Miguel Torga aposta numa política de ligação à comunidade, conduzida através 
da realização de estágios em Instituições consideradas de referência para a formação de futuros 
Assistentes Sociais, como é o caso das Autarquias. 
 

Neste quadro, proponho que se autorize a realização do Estágio solicitado, o qual não constitui para a 
Autarquia qualquer tipo de encargo. 
 
A Vereadora* 
(Ana Maria Treno, Dra.) 
17.02.2011 
 

 

*  Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despacho 
   do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 06.11.2009 
 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno. ------

-------------------------------------------------------------------------- 

 
Ponto 11. RECURSOS HUMANOS – ESTÁGIOS CURRICULARES 
              . Instituto Politécnico da Guarda  
                      - Gestão de Recursos Humanos  
 

Foi presente a seguinte proposta: 

Proposta  
 

ASSUNTO: RECURSOS HUMANOS  

                   ESTÁGIOS CURRICULARES 

                      . LICENCIATURA -  INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA  

                    -  Gestão de Recursos Humanos  
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No âmbito do curso em epígrafe, ministrado no Instituto Politécnico da Guarda, este propôs à Câmara 
Municipal a inserção de uma aluna em Estágio Curricular, com uma duração de 400 horas, a 
decorrer a partir de Março de 2011. Esta aluna é oriunda do Concelho de Soure.  
 

Neste quadro, proponho que se autorize a realização do Estágio solicitado, o qual não constitui para a 
Autarquia qualquer tipo de encargo. 
 
A Vereadora* 
(Ana Maria Treno, Dra.) 
17.02.2011 
 

*  Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despacho 
   do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 06.11.2009 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno. ------

-------------------------------------------------------------------------- 

 
Ponto 12. AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 2986, DENOMINADA SERRA DO CARVALHAL 
                  . Rectificação do Art.º 47 do P.D.M. 
                    - Proposta 
 
Foram presentes as seguintes informações: 
 

Assunto: Ampliação da Pedreira nº 2986, denominada Serra do Carvalhal 

                    Alteração do art.º 47º do PDM 
 

A empresa LRP – Britas do Centro,S.A tem em curso um procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental ( AIA), do projecto de ampliação da pedreira nº 2986, sita na serra do carvalhal, Tapeus. 

 

A AIA surge na sequência de um pedido de regularização da exploração, apresentado na Direcção 
Regional da Economia do Centro, ao abrigo do artº 5º do DL 340/07, de 12/10. 

 

O industrial necessita de comprovar, perante a Agência Portuguesa do Ambiente, a conformidade da 
ampliação com o PDM de Soure. 

 

O art.º 47º do regulamento do PDM condiciona o aumento da área de exploração à apresentação e 
aprovação de plano de pormenor que vise a correcção dos impactes negativos existentes. 

 

Porém, os objectivos que se pretendem atingir no art.º 47 do PDM não são avaliados no âmbito de um 
plano de pormenor, já que, não se aplica à natureza da matéria em causa nem visa a correcção dos impactes 
negativos existentes decorrentes da exploração de massas minerais (pedreiras). 

 

Para esse efeito existe o estudo de impacte ambiental, EIA. 
 

Acresce que à época em que o PDM foi elaborado, anterior a 27/07/94 data em que entrou em vigor, os 
planos de pormenor tratavam apenas áreas urbanas e urbanizáveis, de acordo com a tipologia dos planos 
definida no artigo 2º do DL 69/90, de 2/3. 
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Pelo exposto, parece claro que o instrumento de gestão do território previsto no art.º 47º do PDM não é, 
nem nunca foi, o adequado, tratando-se de manifesto lapso gramatical pelo que se sugere a correcção do mesmo 
ao abrigo do nº 5 e alínea a) do nº 4 do art.º 97º - A do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, 
DL 380/1999, de 22/09, com a redacção do DL 46/2009, de 20/02. 

 

De notar que a parte cartográfica do PDM está correcta, ou seja, não impede a ampliação da pedreira. 
 
 

Sugere-se, assim, uma nova redacção para o nº 1 do art.º 47º do Regulamento do PDM: 

 
“ Artigo 47º 

Uso dos espaços de indústrias extractivas 
1 – Pedreira de Tapeus – tratando-se de uma zona a necessitar de reconversão, condiciona-se o aumento da área de exploração 
(quer em área, quer em profundidade) à realização de procedimento de avaliação de impacte ambiental, que vise a correcção dos 
impactes negativos existentes. 
2 – (…) 
3 – (…).” 
 

 Em substituição de: 
 

“ Artigo 47º 
Uso dos espaços de indústrias extractivas 

1 – Pedreira de Tapeus – tratando-se de uma zona a necessitar de reconversão, condiciona-se o aumento de área de exploração 
(quer em área, quer em profundidade) à apresentação e aprovação de plano de pormenor que vise a correcção de impactes 
negativos existentes. 
2 – (…) 
3 – (…).” 

 

 A correcção do PDM, classifica-se em “correcção de lapso de natureza análoga”, e segue o 
procedimento previsto na alínea a) do nº 4 por remissão do nº 5 do artº 97º - A, do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial. 
 
À Consideração Superior 
Maria José O. Carvalhão – Engª       
Chefe de Divisão Obras Particulares           
21 de Fevereiro de 2011 

 
e 
 
Assunto: URBANISMO E URBANIZAÇÃO 

PLANO URBANÍSTICO E REVISÃO PDM 

AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA 2986, DENOMINADA SERRA DO CARVALHAL 

CORRECÇÃO DO ARTIGO 47.º DO PDM DE SOURE 

PROPOSTA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

 

O Plano Director Municipal de Soure foi aprovado, pela Assembleia Municipal, em 28 de Janeiro de 1994. 

 

O n.º1 do artigo 47.º do Regulamento, com a epígrafe “Uso dos espaços de indústrias extractivas” ficou com a 

seguinte redacção: 

 

“1 – Pedreira de Tapeus – tratando-se de uma zona a necessitar de reconversão, condiciona-se o aumento de área de 

exploração (quer em área, quer em profundidade) à apresentação e aprovação de plano de pormenor que vise a 

correcção de impactes negativos existentes.” 
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Sucede que os objectivos que se pretendem atingir com o mencionado n.º1 do artigo 47.º, não são avaliados no 

âmbito de um plano de pormenor, porquanto não é aplicável à natureza da matéria em causa, nem visa a 

correcção dos impactes negativos existentes decorrentes da exploração de massas minerais, para os quais é 

aplicável a Avaliação de Impacte Ambiental. Este procedimento encontra-se, inclusivamente, em curso, no 

âmbito de um projecto de ampliação da Pedreira n.º2986, sita na Serra do Carvalhal. 

 

Acresce que, à época em que o PDM foi elaborado, os Planos de Pormenor tratavam apenas de áreas urbanas 

e urbanizáveis, de acordo com a tipologia dos Planos definida no artigo 2.º do Dec.-Lei n.º69/90, de 02/03. 

 

A desadequação do Plano de Pormenor, referido no n.º1 do artigo 47.º do PDM, para a obtenção dos 

objectivos que a norma visa, revela que a referência feita àquele tipo de instrumento de gestão territorial, ao 

invés de Avaliação de Impacte Ambiental, se afigura, claramente, como um lapso gramatical e ortográfico, 

que urge corrigir. 

 

Assim, a correcção do n.º1 do artigo 47.º do Regulamento do PDM, deverá ser no sentido de, onde se lê “(…) 

à apresentação e aprovação de plano de pormenor (…)” passe a constar “(…) à apresentação de procedimento de 

avaliação de impacte ambiental, (…)”. 

 

Assim: 
 

O n.º 4 do artigo 97.º-A do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo Dec.-Lei 

n.º380/99, de 22/09, prevê que “(…)são admissíveis, mediante declaração da respectiva entidade emitente, 

rectificações aos instrumentos de gestão territorial objecto de publicação na 1.ª série do Diário da República, para: 

a)Correcção de lapsos gramaticais, ortográficos, de cálculo ou de natureza análoga;” 

 

Por seu lado, o n.º5 do mesmo artigo prevê que “São admissíveis a todo o tempo, mediante declaração da 

respectiva entidade emitente, rectificações aos instrumentos de gestão territorial objecto de publicação na 2.ª série do 

Diário da República, nos casos previstos no número anterior.” 

 

Actualmente, dispõe a alínea d) do n.º4 do artigo 148.º Dec.-Lei n.º380/99, de 22/09 que, “São publicados na 

2.ª série do Diário da República: A deliberação municipal que aprova o plano municipal de ordenamento do 

território não sujeito a ratificação, incluindo o regulamento, a planta de ordenamento, de zonamento ou de 

implantação e a planta de condicionantes” 

 

Conforme supra referido, o PDM de Soure foi aprovado pela Assembleia Municipal, pelo que é esta a sua 

entidade emitente, para efeitos do disposto no n.º 4 e n.º5 do artigo 97.º-A do Dec.-Lei n.º380/99, de 22/09. 

 

Por sua vez, compete à Câmara Municipal, ao abrigo da alínea a) do n.º6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, apresentar à assembleia municipal propostas, relativamente a matérias constantes dos n.º2 a 

4 do artigo 53.º. 

 
Em face do exposto sugere-se: 
 

Que a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea a) do n.º6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

delibere apresentar, à Assembleia Municipal, proposta de declaração de rectificação, do n.º1 do artigo 47.º do 

Regulamento do PDM de Soure, nos termos do n.º4 e 5 do artigo 97.º-A do Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial, aprovado pelo Dec.-Lei n.º380/99, de 22/09, com o seguinte teor: 
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- No n.º1 do artigo 47.º do Regulamento do PDM de Soure, onde se lê “(…) à 

apresentação e aprovação de plano de pormenor (…)” passe a constar “(…) à apresentação 

de procedimento de avaliação de impacte ambiental, (…)”. 
 

À consideração superior, 

O Jurista, 

(Edgar J. Domingues, Dr.) 

21.02.2011 

 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de rectificação do Art.º 47 do P.D.M., conforme 

decorre das informações técnicas dos serviços, devendo a mesma ser submetida à Assembleia 

Municipal. --------------------------------------------------- 

 

Ponto 13. PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA 
                  . Projecto “Estrada Com Vida I” 
                    - Adesão (Declaração de Interesse) 

 
O Senhor Presidente referiu que: “trata-se de aprovarmos a Adesão do Município 
ao projecto “Estrada Com Vida I”, através da subscrição da Declaração de 
Interesse… Este projecto tem como objectivo o desenvolvimento e elaboração de 
um Plano Municipal de Segurança Rodoviária… 
Na prática, estamos a aproveitar o Concurso de Prevenção de Segurança 
Rodoviária, que foi promovido pela Secretária de Estado da Protecção Civil,  a qual 
definiu regras, através das quais será possível a apresentação de Candidaturas, tendo 
em vista a elaboração dos Planos Municipais de Segurança Rodoviária sem custos 
para os Municípios… 
Um Plano Municipal de Segurança Rodoviária é um instrumento organizativo que 
faz todo o sentido que passemos também a ter, isto sem prejuízo de a estatística 
recente evidenciar que, também no domínio da sinistralidade rodoviária, dos 
dezassete Concelhos do Distrito de Coimbra, Soure tem “estado” nos dois ou três 
Concelhos mais seguros…” 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Adesão do Município ao Projecto “Estrada Com Vida I”, 

através da subscrição de Declaração de Interesse. ------------------------ 
 
 
Ponto 14. EP - ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. 
                    Variante às EN 341 e EN 347 - Alfarelos /Taveiro 
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               . D.I.A. (Declaração de Impacte Ambiental) 
                    - Caducidade 
 

Foi presente a seguinte informação: 
 

Assunto: Variante às EN 341 e EN 347 – Alfarelos/Taveiro 
               Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 
               Caducidade 
 

De acordo com a informação agora prestada pela EP – Estradas de Portugal, S.A., o processo da 

Variante às EN 341 e EN 347 – Alfarelos/Taveiro, regrediu, isto é, todos os estudos anteriores 

perderam a sua validade e qualquer futura intenção de promover a obra para a variante em 

causa, obrigará a reiniciar todo o processo, como se refere no presente ofício “…estes deverão 

retomar à fase de Estudo Prévio, por conseguinte, ser alvo de novo processo de Avaliação de 

Impacte Ambiental no sentido de serem avaliados novos corredores em face das condicionantes 

actuais…” 

 

Tal situação permite/obriga a que não se mantenha qualquer reserva relativamente aos terrenos 

interferidos pelo corredor C identificado na anterior Declaração de Impacte Ambiental para a 

variante em causa. 

 
À consideração superior, 

O Chefe de Divisão O.P.M. 

(Mário Monteiro, Eng.º) 

2010-05-03 

 

DESPACHO: 
Informar a Sr.ª Chefe de Divisão de  
O. Particulares, Eng.ª Maria José. 
2010-05-24 
(João Gouveia, Dr., Presidente da Câmara) 
Obs.: À Reunião de Câmara p/ conhecimento. 

 
 

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


