3.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 13 de fevereiro de 2017
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--- No dia treze de fevereiro do ano de dois mil e dezassete, pelas catorze horas e
trinta minutos, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, reuniu a Câmara
Municipal de Soure, convocada nos termos do Regimento para a sua terceira Reunião
Ordinária, estando presentes o Senhor Presidente da Câmara, Mário Jorge da Costa
Rodrigues Nunes, e os Senhores Vereadores: Dr. Carlos Manuel da Silva Páscoa; Dr.
Jorge Manuel Simões Mendes; Dr. António José Martinho dos Santos Mota; Dra.
Nádia Filipa Antunes Madeira Gouveia; Dra. Maria Manuela Lucas de Oliveira Santos
e Dra. Márcia Cristina Lopes Travassos.--------------------------------------------------------O Senhor Presidente declarou aberta a reunião, com a seguinte ordem de trabalhos:---

ORDEM DE TRABALHOS
Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações
Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
. Licenciamento de Obras Particulares
Ponto 3. Pedido de Licenciamento para Alteração/Ampliação de Moradia
. Maria da Conceição Cardoso Nunes Almeida
- Caducidade da Licença
Ponto 4. Apreciação de Propostas de Ata
4.1. - 27.12.2016
4.2. - 09.01.2017
Ponto 5. AÇÃO SOCIAL – APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
. CPCJ - COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
- Relatório de Atividades do Ano de 2016 e do Plano de Ação para o Ano 2017
Ponto 6. SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE
. USF - Unidade de Saúde Familiar de Alfarelos/Granja do Ulmeiro/Figueiró do
Campo
. Remodelação
- Adjudicação
Ponto 7. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
. PLANEAMENTO URBANÍSTICO E REVISÃO DO PDM

- Plano Diretor Municipal - 5ª Alteração
. Aprovação dos Termos de Referência, Prazo de Elaboração, Período de Participação
Pública Preventiva e não Sujeita Avaliação Ambiental Estratégica
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Ponto 8. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDE DE ESGOTOS
. Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas de Gesteira/Piquete à
Povoação de Lousões
- Adjudicação
Ponto 9. PROTEÇÃO CIVIL
. RLCTM - Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais
. Emissão do Alvará de Licença de Construção
. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Soure
- Isenção do Pagamento de Taxas
Ponto 10. ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
. ÁGUA
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE
. Substituição de Tubagem de Distribuição no Casal da Venda e Sobral de Cima
- Escolha do Procedimento Prévio
Ponto 11. ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
. ÁGUA
. REPARAÇÃO/IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS
. Reservatório Elevado do Formigal
- Homologação de Auto de Libertação Parcial de Caução
Ponto 12. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. RECARGAS
- Arruamentos e Ligações na Freguesia de Alfarelos
- Arruamentos e Ligações na Freguesia de Granja do Ulmeiro
. Homologação de Auto de Receção Provisória
Ponto 13. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
. Tertúlias Inadiáveis, Lda
- Local: Smiles Bar - Granja do Ulmeiro
Ponto 14. PATRIMÓNIO MUNICIPAL
- Relação de Escrituras Notariais//2016
Ponto 15. RECURSOS HUMANOS
. SIADAP - 2017/2018
- Proposta de Objetivos Estratégicos
Ponto 16. PRIMEIRA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SOURE
. Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território (REOT)
- Aprovação
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Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “sobre
acontecimentos relevantes a nível do Concelho, entre a última reunião e a de hoje, não
há nada de relevante a acrescentar.
Dar-vos nota que está a circular uma petição por alguns Municípios, sobre adaptar ou
dotar a Base Aérea de Monte Real com uma abertura à aviação civil. Trarei esse
assunto para a próxima reunião de Câmara, sendo que o mesmo também tem sido
reencaminhado para as Assembleias Municipais. Ainda esta semana o Senhor
Presidente da Região de Turismo do Centro fez uma evocação desse interesse, o
assunto não é novo, penso que não será de certo modo consensual voltar a reafirmar
essa intenção da Região Centro em ter um aeroporto aberto a Proteção Civil.”---------O Senhor Vereador Dr. Carlos Páscoa referiu que: “saiu na comunicação social, no dia
07 de fevereiro, muito recentemente portanto, e pela voz do Senhor Primeiro
Ministro, que o Governo vai avançar com um programa para melhorar as ligações aos
Nós das Auto-Estradas dos Municípios que têm Zonas Industriais. Embora tenha
olhado prolongadamente para o documento, não vi lá Soure. Das duas uma, ou para o
Governo a ligação da nossa Zona Industrial ao Nó da Auto-Estrada não é prioritária
ou então é para o Município um objetivo não cumprível nos próximos tempos.
Gostaria de saber qual destas ilações que tirei é que é a mais verdadeira?”---------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “o Município só
pode falar por si e fala por si, também lemos os documentos e estamos preparados
para esse enquadramento. De facto, Soure não aparece nesta primeira prioridade,
naquilo que são os investimentos a financiar para as tais ligações de Zonas Industriais
a vias estruturantes, mas o processo de Soure está desencadeado, está a ser
fundamentado, está em análise, inclusive para Bruxelas, e prende-se com a Plataforma
Rodoferroviária de Alfarelos/Granja do Ulmeiro, âncora para a Ligação de Soure ao
Nó da A1. Já aqui foram explicados alguns destes propósitos, nós temos um Plano de
Mobilidade que foi estudado tendo como base âncora a Plataforma Rodoferroviária
de Alfarelos/Granja do Ulmeiro, essa é a área de crescimento e a fundamentação de
Soure. O plano indica que, além das infraestruturas que é preciso criar para a
Plataforma Rodoferroviária de Alfarelos/Granja do Ulmeiro, está a chamada variante
de Alfarelos, da Estrada Nacional 342-1, que vem de Montemor-o-Velho, a
continuação do aproveitamento dessa estrada nacional e a sua ligação ao IC2 com
passagem por Soure. Falamos de um troço que o Governo já está na posse do estudo,
não está nesta primeira hierarquia de obras a financiar, aliás, na Região Centro estão
apenas duas obras: uma na Zona de Aveiro e outra na zona de Riachos,
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Entroncamento, duas obras há muito tempo consolidadas, estudadas, apenas
aguardavam financiamento. Como sabe, todo este processo da A1 começa já neste
Mandato. A nossa Candidatura de pré-qualificação continua em fase de estudo, não
está chumbada, não está eliminada, não foi recusada, o que é um bom sinal, portanto,
esperamos que até ao fim deste Quadro Comunitário de Apoio, agora na primeira
linha do chamado last mile, aquilo que pedimos, no nosso entender não é muito, são
para a Plataforma Rodoferroviária de Alfarelos/Granja do Ulmeiro cinco milhões e
meio, mais seis milhões para a Ligação Soure ao IC2, o que nos deixa manter a
expetativa de que, em breve, possamos ver esse problema resolvido e que ele se
transforme numa grande janela de oportunidades para o Concelho de Soure. De facto,
não estamos nesta primeira linha, porque também não estávamos, estamos a falar de
investimentos que o Governo anunciou para zonas que estavam há muito estudadas,
consolidadas, projetadas com terrenos adquiridos, com estudos de impacto ambiental
efetuados, projetos feitos, não é esse o estado de maturidade do projeto Soure.
Avançaremos para a compra dos terrenos quando houver outros indicadores, quando
houver outras oportunidades, quando houver sinais também de viabilidade do
financiamento. Nós concorremos não à execução de uma obra, concorremos a uma
avaliação prévia, uma pré-qualificação, depois, então, teremos que dar outros passos,
nomeadamente em termos de projeto e aquisição das propriedades que for necessário
comprar. Infelizmente Soure não está nesse patamar, mas a culpa não é de todo nossa,
porque iniciámos o processo e estávamos num patamar ainda abaixo desse processo.”O Senhor Vereador Dr. Carlos Páscoa referiu que: “Senhor Presidente, no mundo dos
negócios, não se devem descurar nunca as oportunidades. A partir do momento em
que é constatável que o atual Governo pretende fazer ou levar a cabo este programa
de ligação de Nós de Auto-Estradas a Zonas Industriais e que o Concelho de Soure
não consta dessa lista, pressinto que, naturalmente, qualquer investidor que esteja
atento às obras ou aos investimentos escolhidos pelo Governo para um qualquer
concelho tenderá a aí sediar os seus próprios investimentos. Nesse sentido, lamento,
constatar que um Nó da Auto-Estrada como o nosso, que, conforme é sabido, foi um
justo anseio da população de Soure, de vários autarcas, de vários elencos camarários,
porventura até de vários Governos fiquem-se fora dos investimentos governamentais.
Mas o que é facto é que o Nó da Auto-Estrada existe, nem é muito frequentado,
conforme dei nota numa das últimas reuniões, pois será, porventura, o Nó da AutoEstrada com menos acessos, menos entradas e saídas de todo o país. Se isso é um
argumento para não se fazer esta ligação entre o Nó da Auto-Estrada e a nossa Zona
Industrial, pode ser atendível, já que pouca gente utiliza o Nó da Auto-Estrada então
não será preciso fazer ligação nenhuma à Zona Industrial. De qualquer maneira, aquilo
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que esperava de si e deste Município, mas fundamentalmente de si, é que a partir do
momento em que tomou conhecimento, e certamente terá tomado conhecimento de que
este programa estava para ser apresentado pelo Governo ou que estava nos objetivos do
Governo ser levado a cabo, pudesse ter movido todas as suas influências no sentido de
que esta nossa infraestrutura fosse uma das contempladas. Em boa verdade, as obras que
vejo neste programa são muitas, são imensas, são mais de trezentos milhões de euros de
ligações de Nós de Auto-Estradas a Zonas Industriais. Aquilo que vejo, nalguns dos
casos que tive oportunidade de apreciar, é de distâncias muito superiores àquelas que
medeiam entre o nosso Nó da Auto-Estrada e a nossa Zona Industrial. Dá-me ideia que
o investimento do Governo aqui não seria um investimento de monta comparado com
outras zonas do país. Enfim, é uma oportunidade que não foi aproveitada por nós,
naturalmente o Senhor Presidente saberá tão bem como nós que, nos próximos tempos,
pelo menos a médio prazo, não aparecerá nada desta dimensão. É pena, porque a nossa
Zona Industrial continua a definhar e o Concelho de Soure, privilegiado como é, com um
Nó de Acesso à Auto-Estrada no coração do Concelho, não está a aproveitá-lo para
aquilo que é devido, que é o desenvolvimento das populações.”------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “nós ficámos de fora
deste primeiro lote na Região Centro, apenas duas obras estão a ser contempladas, são
projetos com outro grau de maturidade que não é ainda o nosso. Nós tomámos posse,
encetámos os programas estratégicos, temos nesse programa estratégico a ligação de
Soure ao Nó de Acesso à Auto-Estrada que será financiável num contexto destes
projetos que vieram agora a público, que são a ligação de áreas de atividade
económica às grandes vias de comunicação. A nossa Zona Industrial de Soure está
consolidada em termos de utilização, não tínhamos argumentos para dizer que
tínhamos lotes livres e que iríamos exponencialmente entregá-los se tivéssemos uma
ligação da Auto-Estrada, a estratégia foi avançar com outras áreas de localização
económica para fazer valer essa ligação. Ficará para o futuro a verificação de quem
tinha razão.”------------------------------------------------------------------------------------------Foram dadas várias Informações e prestados diversos Esclarecimentos.-----------------Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
. Licenciamento de Obras Particulares
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No período que mediou entre a última reunião e a de hoje, não se verificou
quaisquer licenciamento.---------------------------------------------------------------------------------Ponto 3. Pedido de Licenciamento para Alteração/Ampliação de Moradia
. Maria da Conceição Cardoso Nunes Almeida
- Caducidade da Licença
Foi presente a seguinte informação:
Assunto : Maria Conceição Cardoso Nunes Almeida
Pedido de Licenciamento para alteração/ampliação de moradia - Caducidade da licença
O presente pedido de licenciamento refere-se à alteração/ampliação de uma moradia, localizada em zona
urbana do Marco, Samuel.
Pelo ofício nº 6738 de 14 de outubro de 2011, a requerente foi notificada do despacho de deferimento do
pedido de licenciamento, proferido pelo Sr Vice Presidente da Câmara, em 23 de setembro de 2011.
Nos termos do artigo 76 do DL 555/99, de 16.12, na redação do DL 26/2010, de 30.03, RJUE, dispunha
do prazo de um ano, a contar da data da receção do ofício, para requerer a emissão do alvará de licença de
construção.
Por despacho de 17 de outubro de 2012, proferido pelo Sr Vice Presidente da Câmara, foi concedida
prorrogação de prazo, prevista no artigo 76 do RJUE, para requerer a emissão do alvará de licença de
construção.
Este processo foi abrangido pelo regime excecional de extensão de prazo, DL 120/2013, pelo que o prazo
foi elevado para o dobro.
O prazo para requerer a emissão do alvará terminou no dia 21 de outubro de 2014, sem que tivesse sido
requerido.
Em 1 de julho de 2015, pelo ofício nº 3617, a requerente foi notificada para se pronunciar, em sede de
audiência prévia nos termos do Código do Procedimento Administrativo, sobre a caducidade da licença
de construção. `
Ultrapassado o prazo para se pronunciar sem que o tivesse feito, nos termos do disposto no nº 2 do artigo
71º do RJUE, a licença caducou.
Refere o nº 5 do referido artigo 71º do RJUE que as caducidades previstas neste artigo são declaradas
pela Câmara Municipal, com audiência prévia do interessado.
Considerando que já foi realizada a audiência prévia, sugere-se que a Câmara declare a caducidade da
licença para alteração/ampliação de moradia.
Maria José de O. Carvalhão – Engª
06 de fevereiro de 2017
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a Caducidade da Licença para
alteração/ampliação de moradia.-----------------------------------------------------------------------------------Ponto 4. Apreciação de Propostas de Ata
4.1. - 27.12.2016

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.--------------------4.2. - 09.01.2017

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.--------------------Ponto 5. AÇÃO SOCIAL – APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
. CPCJ - COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
- Relatório de Atividades do Ano de 2016 e do Plano de Ação para o Ano 2017

O Senhor Vereador Dr. Carlos Páscoa referiu que: “vejo com muito apreço este
programa, é um trabalho meritório aquele que está a ser feito pelos diversos
representantes das instituições e pelos representantes da própria Câmara Municipal,
só que fiquei relativamente surpreendido quando, na folha quatro, uma das principais
dificuldades de funcionamento é a ausência de reconhecimento do trabalho desta
comissão por parte dos serviços. Aquilo que gostaria de dizer é que isto a acontecer,
naturalmente deve levar-nos a lamentar essa situação. Gostaria de saber como é que
isto é possível e qual é o nível ou a dimensão desta ausência de reconhecimento do
trabalho por parte dos serviços, em relação a uma comissão desta natureza?------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “presumo que deve
haver um conjunto de entidades representadas na CPCJ cujos representantes não
priorizam. Por exemplo, o Ministério da Saúde tem um representante que é raro pôr lá
os pés, portanto, não dará prioridade à CPCJ naquilo que é o trabalho que
superiormente está indicado. Ausência de reconhecimento do trabalho da CPCJ por
parte dos serviços, peço desculpa à Dra. Manuela Santos enquanto Presidente da
CPCJ, mas não diz aqui serviços municipais, não sei se é isto que queria referir, como
tal, como a carapuça não me serviu, deixo o esclarecimento para quem o entender por
bem fazer.”-------------------------------------------------------------------------------------------8
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A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “este formulário é respondido
online, as respostas estão formatadas, pelo que estamos limitados nas respostas a dar.
As duas respostas estão interligadas, porque a ausência de priorização do trabalho
deve-se a uma ausência de reconhecimento do trabalho que faz a CPCJ. O Senhor
Presidente deu a resposta, não se prende com o Município, que é das entidades que
mais reconhece o trabalho desta comissão em prol dos interesses das crianças e dos
jovens do Concelho. Por exemplo, no caso da saúde, na Comissão Restrita tem que
haver um representante e nós temos tido a máxima dificuldade em ter um
representante com tempo atribuído e que priorize o trabalho na Comissão,
principalmente em dias de reunião e de intervenção. Numa parte do ano, também
tivemos essa dificuldade com a GNR, mas, felizmente, foi ultrapassada com este
comando. Esta situação já existiu com as forças de segurança e hoje são os maiores
sinalizadores. Também no que diz respeito à Saúde a situação está desbloqueada.
Neste relatório é apresentado um aspeto menos bom que é a situação das
acessibilidades do gabinete da CPCJ, temos boas instalações, mas as acessibilidades
continuam a ser um constrangimento.”---------------------------------------------------------O Senhor Vereador Dr. Santos Mota referiu que: “este documento está muito percetível
e bem elaborado. É demonstrativo da dinâmica deste grupo de trabalho. Por isso quero
felicitar o trabalho desenvolvido. Contudo surgiu-me uma dúvida, na página cinco que
diz o seguinte: “verifica-se uma situação de crianças portadoras de deficiência. Dos oitenta e quatro
processos acompanhados pela CPCJ, a maioria corresponde a crianças/jovens do sexo masculino e na
faixa etária dos quinze ou mais anos. De salientar este nível etário, dos quinze ou mais anos, assumiu
um acréscimo em relação ao ano anterior de dezassete para vinte e sete.”, é referido um acréscimo,
nos jovens de quinze e mais anos, muito significativo, cerca de 60%. Porquê a razão
deste aumento?----------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “este aumento de processos na
faixa etária dos quinze ou mais anos assumiu um acréscimo em relação ao ano anterior,
e tem a ver com as problemáticas e com as sinalizações ligadas à saúde mental dos
cuidadores e à violência doméstica. Isto prende-se com um eixo fundamental do tecer a
prevenção, que em breve esperemos contar também com o apoio da APPACDM de
Soure. O trabalho que queremos fazer a nível da Comissão Alargada, não tanto da
Restrita, que, como sabe, a Comissão Restrita acompanha processos, é trabalhar a nível
da prevenção, provavelmente teríamos menos casos na Restrita. Sempre que há uma
situação de violência doméstica é obrigatório a intervenção da autoridade policial e nós
temos 21 sinalizações, bem superior ao que existia e que tem uma relação direta com o
novo comando porque cumpre efetivamente as orientações.”--------------------------------9
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “nunca é de mais
ressalvar o reconhecimento também deste trabalho da CPCJ de Soure até com os
recursos que são possíveis alocar, mas que nós, numa próxima reunião de Câmara,
iremos voltar aqui a definir o apoio da parte jurídica, porque o Dr. Marcus Tralhão volta
a ter uma licença sem vencimento por mais seis meses, vamos ter que rever a questão
do apoio jurídico que estava a ser dado dois dias por semana. Além de mais, o
reconhecimento é feito por diversas instâncias pelo trabalho que foi apresentado no
Encontro Nacional realizado na Madeira, sobre o Projeto Tecer a Prevenção em Soure
e, esse sim, evidência um conjunto de recursos. Ainda a semana passada, alguns
Municípios aqui à volta, porque é início de ano, aprovaram, dentro das suas obrigações
com o Protocolo que existe com a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e
Jovens, um reforço dos meios técnicos permanentes nas CPCJ respetivas, serão
Concelhos maiores que Soure, e há Concelhos que não têm quase técnicos nenhuns
alocados às CPCJ. Aqui achamos que é o adequado e como prova evidente são as
aprovações que têm a ver com questões específicas de intervenção pontual cada vez
que há uma sinalização que assim justifique.
Portanto, dar-vos conhecimento, quer do Plano de Ação para 2017, quer do Relatório
Anual da Avaliação da Atividade do ano de 2016.”---------------------------------------------Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------Ponto 6. SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE
. USF - Unidade de Saúde Familiar de Alfarelos/Granja do Ulmeiro/Figueiró
do Campo
. Remodelação
- Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE
USF – UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE ALFARELOS/GRANJA DO ULMEIRO/FIGUEIRÓ DO CAMPO
REMODELAÇÃO
ADJUDICAÇÃO
Por deliberação de 26.08.2016, foi decidido recorrer à figura do concurso público, de acordo com o Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, como procedimento prévio à adjudicação da empreitada
acima identificada.
Durante a fase de audiência prévia, efetuada nos termos do n.º 1, do artigo 123.º do CCP, nenhum dos concorrentes notificados
se pronunciou, por escrito, sobre o relatório preliminar.
O Relatório Final mantém a proposta de ordenação constante do Relatório Preliminar:
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EMPRESA

VALOR

PRAZO (MESES)

GAR-FIVE, LDA.

366.349,07 €

9

ALVAPE CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA.

394.556,91 €

9

VEIGA LOPES, S.A.

396.415,69 €

9

DABEIRA – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.

398.892,11 €

9

LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.

423.804,24 €

9

Tendo em conta o critério de adjudicação – o do preço mais baixo - o Júri propõe, no seu relatório final, a adjudicação da
presente empreitada à empresa GAR-FIVE, LDA.
Face ao disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 95.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, é exigida
a redução a escrito do contrato de empreitada, estando o mesmo sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, uma vez
que o valor contratual ultrapassa o limite estabelecido no n.º 1, do art.º 130.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que
aprovou o Orçamento de Estado para 2017 (350.000,00 €).
Deverá o concorrente ser notificado da decisão de adjudicação, em simultâneo com os restantes e para apresentar, no prazo de
10 dias, todos os documentos de habilitação, bem como a respetiva caução – cfr. art. 77.º do CCP e Programa de Procedimento
-. Após comprovada a prestação da caução é que a minuta do contrato poderá ser aprovada e notificada ao adjudicatário para
que, no prazo de 5 dias, se pronuncie sobre a mesma – cfr. art. 98.º e segs. do CCP-.
Conclusão:
Tendo em conta a presente informação e o relatório final, em anexo, sugerimos:
1. Homologação do relatório final de análise das propostas;
2. A adjudicação da presente empreitada à empresa GAR-FIVE, LDA;
3. Notificar a empresa adjudicatária, em simultâneo com os restantes concorrentes, nos termos do art.º 77.º do CCP, para, no
prazo do estabelecido no programa de procedimento, apresentar os documentos de habilitação, bem como a respetiva caução;
4. Delegar no Presidente, com possibilidade de subdelegação, competências para aprovação da minuta do contrato e outorga
do mesmo;
5. Autorização para a realização da despesa no valor de 366.349,07 euros, acrescido de IVA.
À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
10.02.2017

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação da presente empreitada
à empresa GAR-FIVE, Lda; notificar a empresa adjudicatária, em simultâneo
com os restantes concorrentes, nos termos do art.º 77.º do CCP, para, no prazo
do estabelecido no programa de procedimento, apresentar os documentos de
habilitação, bem como a respetiva caução; delegar no Presidente, com
possibilidade de subdelegação, competências para aprovação da minuta do
contrato e outorga do mesmo e autorizar a realização da despesa no valor de
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366.349,07 euros, acrescido de IVA, conforme decorre da informação técnica
dos serviços.-------------------------------------------------Ponto 7. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
. PLANEAMENTO URBANÍSTICO E REVISÃO DO PDM

- Plano Diretor Municipal - 5ª Alteração
. Aprovação dos Termos de Referência, Prazo de Elaboração, Período de
Participação Pública Preventiva e não Sujeita Avaliação Ambiental Estratégica
Foi presente a seguinte informação:
Assunto : Habitação, Urbanismo e Urbanização
Planeamento Urbanístico e Revisão do PDM
- Plano Diretor Municipal – 5ª alteração
Aprovação dos termos de referência, prazo de elaboração, período de participação
pública preventiva e nã o sujeição Avaliação Ambiental Estratégica
A reabilitação urbana é uma aposta estratégica do país.
No âmbito do Portugal 2020 foram criados instrumentos financeiros destinados a apoiar a reabilitação e
revitalização urbanas nos municípios.
São cofinanciáveis operações localizadas dentro de Áreas de Reabilitação Urbana, ARU, e em centros
históricos, zonas ribeirinhas ou zonas industriais abandonadas.
Atento a estas questões, o Município de Soure aprovou a ARU de Soure e elaborou o Plano de Ação para
a Regeneração Urbana, PARU, para a mesma área.
Considerando que a candidatura do PARU apresentada pelo Município de Soure ao Programa Operacional
Regional Centro 2020, foi aprovada, e está contratualizada, passamos à fase de candidatar as ações.
Nesta fase, constatamos que uma ação prevista no PARU não se enquadra no centro histórico,
concretamente a reabilitação do edifício do Cineteatro Sourense.
Com efeito, considerando os pressupostos das candidaturas, entendemos poder ser ajustado o limite do
centro histórico de Soure definido no PDM, face à oportunidade que se perspetiva de reabilitar um
edifício emblemático da vila.
A alteração que se pretende efetuar enquadra-se na dinâmica dos Instrumentos de Gestão Territorial, de
acordo com o definido no nº 1, na alínea) do nº 2 do artigo 115º e no artigo 118º do Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), publicado no DL 80/2015, de 14 de maio, que estabelecem
que os planos podem ser objeto de alteração em função da evolução das condições ambientais,
económicas, sociais e culturais que lhes estão subjacentes.
O procedimento de alteração segue o disposto nos nº 1 e 2 do artigo 119º e no artigo 120º do RJIGT.
A alteração proposta, incide apenas no regulamento do PDM, e justifica-se com a estratégia de
reabilitação urbana do Município de Soure.
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De acordo com o previsto nos nº 1 e 2 do artigo 120º do RJIGT, não se afigura necessário proceder à
respetiva avaliação ambiental, uma vez que se considera não serem agravados os efeitos sobre o ambiente
relativamente à versão do PDM em vigor.
Nos termos do artigo 76º do RJIGT, compete à Câmara Municipal deliberar a elaboração da alteração ao
PDM, sendo determinada por deliberação, a publicar no Diário da República e a divulgar através da
comunicação social e na página da internet.
A deliberação deverá:
a) Determinar a alteração do PDM e aprovar os termos de referência (artigo 76º do RJIGT);
b) Estabelecer o prazo máximo de elaboração da alteração de 6 meses (artigo 76º do RJIGT);
c) Estabelecer o prazo do período de participação pública preventiva, (não inferior a 15 dias), sendo este
destinado à formulação de sugestões e à apresentação de informações sobre quaisquer questões que
possam ser consideradas no âmbito do processo de alteração (artigo 88º do RJIGT) – 15 dias;
d) Determinar a não sujeição a Avaliação Ambiental Estratégica (artigo 120º do RJIGT);
A deliberação da Câmara Municipal que determina a alteração ao PDM e estabelece o prazo e o período
de participação, deverá ser publicada no Diário da República e devidamente divulgada através da
comunicação social e na página na internet da Câmara Municipal.
Considerando o exposto, sugere-se que a Câmara Municipal delibere dar início ao procedimento de
alteração do PDM nos termos da informação supra.
À Consideração Superior
Maria José O. Carvalhão – Engª
10 de fevereiro de 2017
Anexo: Justificação e Termos de referência

5ª Alteração ao PDM de Soure - Proposta
Justificação e Termos de Referência
1. ENQUADRAMENTO
O presente documento, fundamenta a necessidade de se proceder à 5ª alteração ao Plano Diretor Municipal de
Soure, PDM, que se traduz numa alteração ao Regulamento.
O PDM de Soure foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 58/94, publicada no Diário da
República, I Série B n.º 172, de 27/07/1994.
Desde a sua ratificação, foi objeto de várias alterações e retificações:
- 1ª alteração aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 135/97, publicada no Diário da República, I
Série-B, n.º 187, de 14/08/97, incidiu sobre o regulamento;
- 2ª alteração aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 163/2000, publicada no D.R. I Série-B n.º 268,
de 20/11/2000, incidiu sobre a planta de ordenamento;
- correção material publicada no Diário da República, 2ª Série, n.º 128, de 6/07/2011, Aviso n.º 13812/2011, ao
regulamento;
- 3ª alteração publicada no Diário da República, 2ª Série, n.º 76, de 18/04/2013, Aviso nº 5281/2013, sobre o
regulamento e planta de ordenamento;
- 4ª alteração publicada no Diário da República, 2ª série – Nº 105, de 01/06/2016, Aviso nº 6943/2016, ao
regulamento, à planta de ordenamento e à planta de condicionantes;
- correção material publicada no Diário da República, 2ª Série, n.º 192, de 6/10/2016, Aviso n.º 12227/2016, para
substituição da planta de ordenamento publicada em 1/6/2016,
A presente alteração do PDM de Soure enquadra-se no nº 1, na alínea) do nº 2 do artigo 115º e no artigo 118º do
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), publicado no DL 80/2015, de 14 de maio, que
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estabelecem que os planos podem ser objeto de alteração em função da evolução das condições ambientais,
económicas, sociais e culturais que lhes estão subjacentes.
O procedimento de alteração segue o disposto nos nº 1 e 2 do artigo 119º e no artigo 120º do RJIGT.

2. OPORTUNIDADE PARA A ALTERAÇÃO AO PLANO
Apesar de já ter sofrido algumas alterações pontuais, o PDM de Soure, retrata uma realidade social e
económica cujo contexto de base é bastante diferente dos dias de hoje.
Decorridos mais de 20 anos sobre a entrada em vigor do PDM, verifica-se a necessidade de proceder à
sua alteração por forma possibilitar a implementação da estratégia municipal de reabilitação urbana na
vila de Soure, tendo em conta as ações já desenvolvidas: aprovação da Área de Reabilitação Urbana,
ARU, e do Plano de Ação de Regeneração Urbana, PARU.
A alínea l) do artigo 33 do Regulamento do PDM define que Centro Histórico é a área compreendida
entre a estrada nacional nº 342 (a norte), o rio Anços (a sul/poente) e a estrada nacional nº 348,
compreendida entre o Palácio da Justiça e a ponte junto ao rio Anços.

Limite do centro histórico da Vila de Soure

O conceito de centro histórico tem sofrido alterações com o passar dos tempos, no entanto, regra geral, é
visto como a área mais antiga que se tornou progressivamente o centro do aglomerado moderno, e que,
coincide normalmente “com o núcleo de origem do aglomerado, de onde irradiaram outras áreas urbanas
sedimentadas pelo tempo, conferindo assim a esta zona uma característica própria cuja delimitação deve
implicar todo um conjunto de regras tendentes à sua conversão e valorização” (DGOTDU;2005).
Os Centros Históricos carregam uma forte conotação com a identidade cultural das comunidades, e a sua
expressão reflete-se nas características da sua morfologia urbana, do seu edificado e na apropriação do
espaço por parte da população.
São, normalmente, identificados e associados à génese das comunidades urbanas que exprimem um
tecido urbano consolidado, de alta qualidade representativa, com espaços urbanos identificáveis e com
elementos emblemáticos.
Contém monumentos, protegidos pela classificação, mas o conjunto transcende o valor de cada edifício
isolado.
O conceito sobre o seu valor patrimonial levanta questões sobre a identificação dos seus limites ou fronteiras.
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No âmbito da delimitação da ARU de Soure, a área foi definida em função das características
morfológicas, tipológicas e de época construtiva dos edifícios nela integrados, na perspetiva de que
impulsione e motive a reabilitação dos espaços.
A ARU é maior do que o centro histórico definido no PDM, e inclui edifícios emblemáticos como por
exemplo o edifício da Câmara Municipal, o edifício do Cineteatro Sourense e o edifício da Cadeia, que,
não pertencem ao centro histórico.
Não foi possível encontrar nos estudos disponíveis da elaboração do PDM de 1994, os critérios
subjacentes à delimitação do centro histórico conforme l) do artigo 33 do regulamento do PDM.
O Plano de Ação de Regeneração Urbana, entretanto elaborado, incidiu sobre a mesma área da ARU.
Verificamos pois que, a estratégia municipal de regeneração urbana para a vila de Soure incide sobre a
área definida na ARU, pelo que, se afigura importante a articulação com os instrumentos de gestão
territorial em vigor, o PDM.
Ou seja, é fundamental que a ARU e centro histórico tenham limites muito próximos ou coincidentes.
A proposta de alteração ao PDM incide apenas sobre o Regulamento, com a alteração ao artigo 33 na l) e
ao artigo 60.
O artigo 60 refere condicionalismos relativamente a materiais permitidos no centro histórico, que
restringem a possibilidade de reabilitação e recuperação dos edifícios, face ao aparecimento de novos
materiais de construção e novas soluções construtivas.

Limite da ARU - aprovado

15

3.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 13 de fevereiro de 2017

Limite do centro histórico da Vila de Soure – proposto

3. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO PDM
A alteração será concretizada pela alteração nos artigos 33º e 60º do Regulamento do PDM.
- Alterar a definição da alínea l) do artigo 33º de:
“Centro Histórico é a área compreendida entre a estrada nacional nº 342 (a norte), o rio Anços (a sul/poente) e a
estrada nacional nº 348, compreendida entre o Palácio da Justiça e a ponte junto ao rio Anços;”

Para:
“Centro Histórico de Soure é a área delimitada pelas seguintes vias e largos:” Rua Francisco Soares Marcelino
(atrás do edifício da Câmara) , escadas da cadeia, lado norte do edifício da antiga cadeia e dos edifícios da Santa
Casa da Misericórdia, Av dos Bombeiros Voluntários, R. João Albuquerque de Oliveira, escadas que ligam à R. São
João de Deus, Av. Neuville de Poitou até à ponte sobre o rio Anços, Rio Anços até à ponte na Rua Combatentes da
Grande Guerra, Rua do Cais, Rua Alferes José A. Barrilaro Ruas (inclui os edifícios de ambos os lados), Rua
António Morais Pinto e da rua que passa por trás do edifício da banda de Soure faz-se o fecho do polígono com a
Avenida Dr Raul Madeira e Rua Francisco Soares Marcelino;”

- Alterar as alíneas c), d) e h) do artigo 60º, acrescentar a alínea t) e o nº 3, de:
Artigo 60º
Edificabilidade no espaço do Centro Histórico de Soure
1. (….)
2. As construções a recuperar deverão sujeitar-se aos seguintes condicionalismos:
a) (….)
b) (….)
c) Não será autorizada a alteração da modulação dos envidraçados e estrutura das caixilharias em madeira.
Será interdita a colocação de estores em plástico ou alumínio, com caixa interior ou exterior;
d) Para efeitos de obscurecimento e guarda dos envidraçados deverão ser colocadas portadas interiores de
madeira;
e) (….)
f) (….)
g) (….)
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h) Admitir-se-á o uso de PVC branco nas caixilharias, em substituição da madeira, recomendando-se o uso de
aro exterior em madeira pintada em tais soluções;

i) (….)
j) (….)
l) (….)
m) (….)
n) (….)
o) (….)
p) (….)
q) (….)
r) (….)
s) (….)
Para:
Artigo 60º
Edificabilidade no espaço do Centro Histórico de Soure
1. (….)
2. As construções a recuperar deverão sujeitar-se aos seguintes condicionalismos:
a) (….)
b) (….)
c) Não será autorizada a alteração da modulação dos envidraçados e estrutura das caixilharias em
madeira. Será interdita a colocação de estores em plástico ou alumínio, com caixa interior ou
exterior. Podem ser admitidas soluções que recorram a linguagens, materiais e processos
construtivos não tradicionais, desde que justificadamente integrados no edifício e na sua
envolvente;
d) Para efeitos de obscurecimento e guarda dos envidraçados deverão ser colocadas portadas
interiores de madeira, ou noutro material desde que possua qualidade elevada e com
características capazes de justificarem a sua utilização;
e) (….)
f) (….)
g) (….)
h) Admitir-se-á o uso de PVC ou alumínio branco nas caixilharias, em substituição da madeira,
desde que possua qualidade elevada e com características capazes de justificarem a sua
utilização, recomendando-se o uso de aro exterior em madeira pintada em tais soluções;
i) (….)
j) (….)
k) (….)
l) (….)
m) (….)
n) (….)
o) (….)
p) (….)
q) (….)
r) (….)
s) (….)
t) Podem ser admitidas soluções que recorram a linguagens, materiais e processos construtivos não
tradicionais, desde que justificadamente integrados no edifício e na sua envolvente;
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3. Os projetos relativos a obras de construção de raiz, podem recorrer a linguagens contemporâneas e a
materiais ou processos construtivos não tradicionais, devendo respeitar as características exteriores do
conjunto envolvente e ter ainda em consideração a articulação necessária, com os edifícios contíguos.

4. INSTRUMENTOS de GESTÃO TERRITORIAL EFICAZES
Os planos e programas em vigor, ou em fase de proposta, no município de Soure são:
- O Plano Diretor Municipal, PDM;
- O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral, PROF CL;
- O Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas do Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste, PGBH RH4;
- O Plano Rodoviário Nacional 2000, PRN 2000;
- Proposta de Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro, PROT-C.
A proposta de alteração ao PDM, não regista incompatibilidades ou desconformidades com os
instrumentos de gestão territorial em vigor.

5. SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS e RESTRIÇÕES de UTILIDADE PÚBLICA
A alteração é apenas regulamentar, não incide sobre servidões nem restrições de utilidade pública.

6. DISPENSA de AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA
As pequenas alterações aos instrumentos de gestão territorial só são objeto de avaliação ambiental no caso
de se determinar que são suscetíveis de ter efeitos significativos no ambiente, nº 1 do artigo 120º do RJIGT.
A qualificação das alterações para efeitos de determinação dos efeitos no ambiente, compete à entidade
responsável pela elaboração do plano de acordo com os critérios estabelecidos no anexo ao DL 232/2007,
de 15/06, alterado pelo DL 58/2011, de 4/5.
Ou seja, os critérios a utilizar para determinar a sujeição da alteração do PDM a Avaliação Ambiental
Estratégica estão legalmente estabelecidos e prendem-se com as características dos planos e programas e
com as características dos impactes e da área suscetível de ser afetada.
Estes critérios exigem, relativamente aos possíveis efeitos significativos para o ambiente, que se
considerem os destinatários desses efeitos.
Considerando que a alteração se traduz apenas em alterar o limite do centro histórico, sem qualquer
alteração ao uso do solo e que não provoca degradação ambiental, conclui-se que a alteração proposta ao
PDM não tem efeitos no ambiente e que existe fundamento para não sujeição a avaliação ambiental
estratégica.
Maria José de Oliveira Carvalhão – Engª

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de um pedido
de alteração ao PDM, será a 5.ª alteração ao PDM em vigor que, sendo aprovado hoje,
vai para discussão pública e depois irá ser submetido à Assembleia Municipal. Do que é
que trata este pedido de alteração? Nós temos estado a estudar a área urbana de Soure,
avançámos em 2014/2015 com a ARU - Área de Reabilitação Urbana, que não coincide
com a Zona Histórica, entendemos que as intervenções a que Soure e a sua
regeneração urbana estavam sujeitas vão para além daquilo que ficou definido há mais
de 20 anos atrás, sobre a Zona Histórica. Entretanto, introduzimos algumas medidas
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até de carácter fiscal e de incentivo à recuperação de fachadas que tinham a ver com a
Zona Histórica de Soure. Criámos aqui dois instrumentos de trabalho: um que é a ARU
- Área de Reabilitação Urbana e outro mais pequeno que é o Centro Histórico/Zona
Histórica de Soure, que tem uma concessão própria vertida no PDM. Entretanto, no
nosso Plano de Ação para a Regeneração Urbana incluímos quatro áreas de
intervenção: o Mercado Municipal; o eixo viário/espaço público do Centro da Vila
desde a Rua Alexandre Herculano até à zona do Castelo; o antigo edifício do Colégio
de Soure/antigo Posto da GNR e o Cine - Teatro Sourense/antiga sede do Grupo
Desportivo Sourense, sendo que este equipamento, dos quatro, está fora da Zona
Histórica de Soure. Com este instrumento da 5.ª Alteração ao PDM de Soure, cuja
justificação está elaborada pela Senhora Chefe de Divisão de acordo com aquilo que
nós fomos preparando, foi criar uma oportunidade e o que se pretende é não esperar
pela Revisão Global do PDM, que hoje daremos mais um passo nesse sentido, mas de
harmonizar aquilo que é a ARU com a Zona Histórica, alargando a área geográfica
daquilo que é considerado como PDM, como Zona Histórica de Soure. Os limites da
Zona Histórica são fáceis de compreender, está a Sul e a Nascente limitado pela
Avenida Neuville Poitou, a Norte pela Rua S. João de Deus - desde o Palácio da Justiça,
Rua Combatentes da Grande Guerra até à Ponte - e a Poente pela Levada - pela zona
ribeirinha -. Nós pretendemos alargar a Zona Histórica de Soure de acordo com o
Plano que está na ARU e o que está na ARU é a atual Zona Histórica de Soure alargada
pela Rua do Cais, Rua Alferes Barrilaro Ruas - conhecida pela Rua das Pedreiras -, Rua
Morais Pinto até à Avenida Raul Madeira, até ao fim do terceiro edifício, vindo por de
trás do edifício da Câmara Municipal subindo à antiga cadeia, contornando todo o
conjunto de prédios da Santa Casa da Misericórdia de Soure e depois indo pela rua a
seguir àquele terreno que está ao lado dos Bombeiros Voluntários, descendo as escadas
até ao Palácio da Justiça. Porquê? Devemos questionar porque é que a Rua dos
Combatentes da Grande Guerra do lado Sul é Zona Histórica de Soure e as fachadas
do lado Norte já não estão sobre as mesmas regras da Zona Histórica de Soure, regras
com benefícios e constrangimentos, quando falamos de regras não é só no sentido de
qualquer constrangimento ou limitação, também há benefícios para a Zona Histórica.
Porque é que a zona envolvente ao espaço do edifício do Município de Soure, que é
consolidamente um espaço de grande generosidade e de grande referência na Vila, não
há-de ter as mesmas regras que têm os edifícios do lado Sul do Largo dos Combatentes
da Grande Guerra. Porquê é que os edifícios também da margem Norte da Rua S. João
de Deus não hão-de ter o mesmo tratamento do lado Sul da Rua S. João de Deus? Estas
são basicamente as grandes alterações. Com isto conseguimos trazer para a preparação
do próximo PDM já esta estrutura geográfica devidamente consolidada, em termos de
área, e alguns instrumentos que estamos a implementar em termos de regeneração
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urbana serão incluídos porque estarão em contexto de Zona Histórica, se conseguirmos
alterar o PDM. Por outro lado, no articulado do próprio PDM, isto é, em termos de área,
propõe-se aqui uma ligeira alteração ao artigo 60.º para também adaptar, aos dias de hoje,
aquilo que são a concessão de alguns materiais e as suas limitações.
Por isso, posto isto, se nós aprovarmos hoje esta alteração ao PDM, ela será uma
proposta para as instâncias superiores, quer seja a CCDRC e outros organismos de
avaliação, quer seja depois a Assembleia Municipal.”-------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar:
- Determinar a alteração do PDM e aprovar os termos de referência (artigo 76.º
do RJIGT);
- Estabelecer o prazo máximo de elaboração da alteração de 6 meses (artigo 76.º
do RJIGT;
- Estabelecer o prazo do período de participação pública preventiva, (não
inferior a 15 dias), sendo este destinado à formulação de sugestões e à
apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser
consideradas no âmbito do processo de alteração (artigo 88.º do RJIGT)- 15
dias;
- Determinar a não sujeição a Avaliação Ambiental estratégica (artigo 120.º do
RJIGT); e ainda dar início ao procedimento da 5ª Alteração do PDM,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------------------------------------Ponto 8. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDE DE ESGOTOS
. Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas de
Gesteira/Piquete à Povoação de Lousões
- Adjudicação

Deliberado, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de
Trabalhos.-------Ponto 9. PROTEÇÃO CIVIL
. RLCTM - Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais
. Emissão do Alvará de Licença de Construção
. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Soure
- Isenção do Pagamento de Taxas
Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: RLCTM – REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS DO
MUNICÍPIO DE SOURE
- Emissão do alvará de licença de construção
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Soure
* Isenção do pagamento da taxa
A entidade acima identificada é titular de um processo relativo a um pedido de licenciamento (Processo nº 56/2016)
para construção de um edifício destinado a parque de veículos e arrecadação.
Pelo ofício nº 559 de 31 de janeiro de 2017, foi comunicado que, por despacho do Sr Presidente de 25 de janeiro de
2017, foi deferido o pedido de licenciamento.
Foi também comunicado que o valor das taxas devidas pelo licenciamento é de 242,95€.
Na sequência do ofício referido, a entidade solicitou isenção do pagamento das respetivas taxas.
Ainda não requereu a emissão do alvará de licença de construção.
Apresentou documentação comprovativa de que reúne os requisitos previstos no nº1 do artigo 25º do Regulamento
de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, pelo que pode ser isenta do pagamento da taxa referente à emissão
do alvará de licença de construção, no valor de 242,95€.
À Consideração Superior
Maria José Carvalhão – Engª Civil
3 de fevereiro de 2017

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Isenção do Pagamento de Taxas.-----------Ponto 10. ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
. ÁGUA
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE
. Substituição de Tubagem de Distribuição no Casal da Venda e Sobral de Cima
- Escolha do Procedimento Prévio
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
ÁGUA - CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE
SUBSTITUIÇÃO DE TUBAGEM EM DE DISTRIBUIÇÃO NO CASAL DA VENDA E SOBRAL DE CIMA
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 adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 23.014,00 euros, inferior ao limite
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste direto – 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 adotar, 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 DecretoLei 197/99, de 08 de Junho –.
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O encargo previsto para a presente empreitada tem dotação no orçamento para o presente ano de 2017 pela rubrica
03.03.07.03.03.07 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 08.001 2017/187.
2. P ROCESSO
Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3. JÚRI
1. Presidente: Mário Monteiro, Engº, (Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais);
2. Vogal: Mauro Alegre, Engº (Técnico Superior);
3. Vogal: Vitor Miranda, Engº. (Técnico Superior).
4. Suplente: Ivo Costa, Dr. Técnico Superior;
5. Suplentes: Fernando Cavacas, Dr., Técnico Superior
4. CONSULTAR A(S) SEGUINTE(S) ENTIDADE(S)
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do artigo 114º do Código dos Contratos Públicos, às seguintes entidades:
● Pinto & Braz, Ld.ª;
● Segmentoprovavel – Serviços e Manutenção, Ld.ª;
● Lusosicó - Construções, Ld.ª;
● Contec – Construção e Engenharia, S.A.;
● Gadanha Pavimentos, Ldª.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
10.02.2017

e
Assunto: Água
Abastecimento Público
Conservação / Reparação da Rede Existente
- Substituição de tubagem de distribuição no Casal da Venda e Sobral de Cima
Por se tratar de uma infraestrutura já com alguns anos, a tubagem de distribuição de água nos lugares de Casal da
Venda e Sobral de Cima apresenta sinais de desgaste que têm dado origem a sucessivas roturas e anomalias no
funcionamento das redes que servem as populações destas localidades.
A fim de melhorar o serviço prestado, torna-se necessário proceder à substituição da tubagem existente, por nova
tubagem em PEAD MRS 100 PN10 de diâmetro 63mm, com soldadura topo a topo, recorrendo ao método de
perfuração horizontal dirigida.
Para além desta medida deve ser também provisoriamente instalado um by pass à superfície, no decorrer da
obra, por forma a assegurar o normal abastecimento durante a realização dos trabalhos.
Prevê-se que esta intervenção venha a ter um custo aproximado de 23.014,00 Euros + IVA.
À consideração superior,
( Evaristo Duarte )
2017-01-31
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de ajuste
direto, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.----------------------------------Ponto 11. ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
. ÁGUA
. REPARAÇÃO/IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS
. Reservatório Elevado do Formigal
- Homologação de Auto de Libertação Parcial de Caução
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
ÁGUA
REPARAÇÃO/IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS
RESERVATÓRIO ELEVADO DO FORMIGAL
LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho de 27.11.2015, à empresa Cardoso & Carvalhão, Ldª,
pelo valor de 24.525,50 €, acrescido de IVA.
O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 25.01.2016.
De acordo com o auto em anexo, estão reunidas as condições necessárias à autorização da libertação solicitada.
Assim, propõe-se:
a) A homologação do auto de vistoria em anexo;
b) A libertação de 30 % do valor das cauções da obra.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
01.02.2017

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Homologação de Auto de Vistoria e a
libertação de 30% do valor das cauções da obra, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------------Ponto 12. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. RECARGAS
- Arruamentos e Ligações na Freguesia de Alfarelos
- Arruamentos e Ligações na Freguesia de Granja do Ulmeiro
. Homologação de Auto de Receção Provisória
Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
RECARGAS
ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE ALFARELOS
ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE GRANJA DO ULMEIRO
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho de 18.11.2016, à empresa Sociedade de Construções
Elimur, Ldª, pelo valor de 48.775,00 €, acrescido de IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, 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, Eng.º)
03.02.2017

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Homologação de Auto de Receção
Provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------Ponto 13. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
. Tertúlias Inadiáveis, Lda
- Local: Smiles Bar - Granja do Ulmeiro
Foi presente a seguinte informação:
Assunto:- Licença Especial de Ruído
•
•
•
•

Requerente: Tertúlias Inadiáveis,Lda
Local: Smiles Bar – Granja do Ulmeiro
Dias: 03 e 27 de Fevereiro de 2017
Horário: Das 23:00h às 7:00h

Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe cumpre-nos informar:
O Requerente supra mencionado, veio requerer ao Exmo. Sr. Presidente de Câmara, emissão de
Licença Especial de Ruído, para realizar um espetáculo de variedades e um espetáculo com Dj’s no
Bar – “Smiles Bar”, no horário supra referido.

DO DIREITO:
x

A Licença Especial de Ruído solicitada, encontra regulamentação no D.L. 9/2007, de 17 de
Janeiro de 2007.
Segundo o 14.º (com epígrafe “Atividades Ruidosas Temporárias”):
“É proibido o exercício de atividade ruidosas temporárias na proximidade de:

24

3.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 13 de fevereiro de 2017
a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis
entre as 20 e as 8 horas;
b) Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento;
c) Hospitais ou estabelecimentos similares”.

Acontece que, em casos excecionais devidamente justificados nos termos do n.º 1 do art.
15.º, o exercício das atividades ruidosas temporárias pode ser autorizado, mediante uma
licença especial de ruído emitida pelo respetivo Município, fixando o n.º 2 do mesmo dispositivo
legal, as condições do exercício da atividade, nomeadamente:
a) Localização exata ou percurso definido para o exercício da atividade;
b) Datas de início e termo da atividade;
c) Horário;
d) Razões que justificam a realização da atividade naquele local e hora;
e) Outras informações consideradas relevantes.

CONCLUSÃO:
Observado e estudado o enquadramento legal, somos do entendimento, que a licença especial
de ruído requerida poderá ser concedida pela Câmara Municipal, para os dias e no horário
solicitado, não devendo os meios sonoros utilizados contender com a tranquilidade da população,
sob pena da sua imediata suspensão.
SALIENTE-SE QUE:
Nos termos do n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, “Em circunstâncias excecionais, e no caso
de, por motivo de urgência, não ser possível reunir extraordinariamente a câmara municipal, o presidente
pode praticar quaisquer atos da competência desta, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira
reunião realizada após a sua prática, sob pena de anulabilidade.

Salvo melhor e mais fundamentada opinião, é o quanto se nos oferece dizer relativamente ao assunto
colocado à nossa consideração.
À superior consideração,
Paços do Município de Soure, 02 de Fevereiro de 2017
A Técnica Superior,

(Susana Ramos, Dra.)

DESPACHO:
Face à informação técnica, defiro o pedido.
À Reunião de Câmara para ratificação.
Soure, 03/02/2017
O Vice-Presidente
(Jorge Mendes, Dr.)

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vice-Presidente,
Dr. Jorge Mendes.----------------------------------------------------------------------------------------25
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Ponto 14. PATRIMÓNIO MUNICIPAL
- Relação de Escrituras Notariais//2016
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: PATRIMÓNIO MUNICIPAL
Relação de Escrituras Notariais // 2016
Relativamente ao assunto em epígrafe, damos conhecimento a V. Exa. das Escrituras de compra e venda,
doações e constituição de direito de superfície, realizadas pelo Município de Soure no ano de 2016, em
concretização das várias deliberações da Câmara Municipal.
DATA

TIPO

29

Compra e

Janeiro

Venda

23

OUTORGANTE

DESCRIÇÃO

VALOR

DELIBERAÇÃO

€8.706,00

09-03-2015

€58.340,00

09-05-2016

€34.134,00

09-05-2016

€8.600,00

31-10-2016

€62.960,17

26-08-2016

Infra-estrutura Abastec. de
CASBAC

Água ao Cercal

Freguesia da Granja do

Unidade de Saúde Familiar de

Maio

Doação

Ulmeiro

Granja do Ulmeiro

23

Direito

Freguesia da Granja do

Unidade de Saúde Familiar de

Maio

Superfície

Ulmeiro

Granja do Ulmeiro

11 Nov.

Compra e

José Fernando Esteves

Venda

Varela

28

Compra e

Inês Seiça Abreu e

Prédio sito na Rua de Trás da

Dez.

Venda

outros

Igreja junto à Biblioteca

Zona desportiva nas imediaç.
Casa Operário em Paleão

À consideração superior,
O Adjunto do Presidente,
(Gil Soares, Dr.)
08-02-2017

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------Ponto 15. RECURSOS HUMANOS
. SIADAP - 2017/2018
- Proposta de Objetivos Estratégicos
Foi presente a seguinte informação:
Assunto:-

SIADAP

(Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração Pública)

- Ciclo de Gestão
• Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, alterada pelas leis n.ºs 64-A/2008, de 31 de dezembro,
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55-A/2010, de 31 de dezembro, e 66-B/2012, de 31 de dezembro
• Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 04 de Setembro

Para se proceder à implementação do SIADAP para o biénio de 2017-2018, o órgão executivo da
Câmara Municipal deve aprovar através de uma Proposta, os objetivos estratégicos plurianuais
(cfr. n.º 1 do art.4.º e al a) do art. 5.º do Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 04 de Setembro).
Os objetivos individuais para os dirigentes intermédios e demais trabalhadores, são definidos a
posteriori, pelo respetivo avaliador, de acordo com os objetivos aprovados para a unidade orgânica.
À superior consideração,
A Técnica Superior,
(Carla Madeira, Drª)

30.01.2017

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta de Objetivos Estratégicos
SIADAP - 2017/2018.------------------------------------------------------------------------------------Ponto 16. PRIMEIRA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SOURE
. Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território (REOT)
- Aprovação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: PRIMEIRA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SOURE
· RELATÓRIO SOBRE O ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (REOT)
- APROVAÇÃO
Os Relatórios Sobre o Estado do Ordenamento do Território (REOT) permitem um balanço da execução
dos instrumentos de gestão territorial, objeto de avaliação, bem como os níveis de coordenação interna
e externa, fundamentando a necessidade, ou não, da sua revisão.
A Câmara Municipal de Soure, na sua reunião de 31 de outubro de 2016, deliberou submeter o REOT de
Soure ao período de discussão pública, o qual decorreu entre os dias 22 de novembro de 2016 e 4 de
janeiro de 2017, conforme Aviso n.º 14183/2016, publicado no Diário da República - 2.ª série - N.º 219 15 de novembro.
No âmbito da consulta pública, não foi efetuada qualquer observação, sugestão ou pedido de
esclarecimento.
Nos termos do n.º 3 do artigo 189.º, do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT –
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio), a Câmara Municipal elabora, de quatro em quatro anos, um
REOT a nível municipal, a submeter à Assembleia Municipal.
Assim, propõe-se que a Câmara Municipal de Soure, ao abrigo do n.º 3, do artigo 189.º do Decreto-Lei
n.º 80/2015, de 14 de maio, delibere:
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- aprovar o Relatório Sobre o Estado do Ordenamento do Território (REOT) e submeter à apreciação
da Assembleia Municipal.
À Consideração Superior,
A Técnica Superior
(Luísa Anjo)
31.01.2017

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se da primeira
Revisão do Plano Diretor Municipal de Soure. Nós vamos ter aqui a equipa do Dr.
João Rua que nos vai fazer a apresentação deste REOT – Relatório Sobre o Estado do
Ordenamento do Território. É um documento essencialmente com indicadores
técnicos e feito com observação sobre dados factuais. Como sabem, isto veio a uma
reunião de Câmara em meados do ano passado, depois adiámos a análise do Processo
Final, o mesmo veio à reunião de Câmara de 31 de outubro, foi aprovado, tendo
entrado em Discussão Pública e deve agora ser feita por nós a aprovação Final para
remetermos à Assembleia Municipal.”-------------------------------------------------------------Foi visualizado o documento e feita uma explicação, pelo Dr. João Rua da equipa da
SINTESE, da Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal e a proposta de REOT Relatório Sobre o Estado do Ordenamento do Território.---------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar o Relatório sobre o Estado do
Ordenamento do Território (REOT) e ainda submetê-lo à Assembleia
Municipal, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara, Mário Jorge
Nunes, deu por encerrados os trabalhos às dezasseis horas e cinquenta minutos.------
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