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Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações

Estive ausente na reunião, por motivo justificado, o Senhor Vereador Dr. Carlos
Páscoa.
O Senhor Presidente deu início à reunião referindo que: “estive presente em
diversas atividades culturais em representação do Município.
No dia 23 de dezembro, realizou-se a Assembleia Geral da ZIF Soure Sicó – Zona
de Intervenção Florestal, onde o Município de Soure, na qualidade de proprietário
aderente, tem a presidência da mesma. A ZIF Soure Sicó é gerida pela Associação
Saurium Florestal – Associação Prá Floresta do Concelho de Soure, que tem uma
atividade financiada. Apresentaram o seu Plano de Atividades para 2016 e aguardam
a aprovação de uma candidatura, de quase um milhão de euros, para continuarem a
investir na área florestal Soure Sicó.
Foi também dado conhecimento que a constituição da ZIF Soure Oeste, que
abrange as Freguesias de Vinha da Rainha, Samuel e Gesteira, está aprovada. A todo
o momento dar-se-ão início aos procedimentos administrativos para a sua
constituição, que tem cerca de 100 aderentes, entre eles, as Juntas de Freguesia e o
próprio Município.
No dia 25 de dezembro, dia de Natal, quer a Banda do Cercal, quer a Filarmónica
Vilanovense, levaram a efeito o seu Concerto de Natal.
No dia 27 de dezembro, a Banda de Soure realizou a tradicional visita às
coletividades de Soure, onde foi recebida também na Câmara Municipal de Soure.
Ainda nesse dia, comemorou-se o aniversário da Banda do Cercal, onde o
Município entregou o habitual apoio ao investimento para aquisição de
instrumentos.
Ainda no dia 27 de dezembro, no Sobral foi feita uma reapresentação do Rancho
Folclórico, que esteve parado durante a época de 2014, por diversas situações.
Saudamos o regresso deste rancho ao ativo e que tenham coragem para continuar o
seu trabalho na área da dança e do folclore.
Também no dia 27 de dezembro, o Grupo de Folclore de Alfarelos levou a efeito o
seu 3.º Encontro de Cantares.
No dia 28 de dezembro, realizámos a escritura de compra do prédio nos Bacelos, ao
Dr. Leite da Silva.
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No dia 03 de janeiro, a Santa Casa da Misericórdia de Soure levou a efeito o seu
Concerto de Cantares Natalícios “do Natal aos Reis”, na sua Igreja Matriz.
Também o Grupo Etnográfico de Samuel, na sua Freguesia, anda a cantar aos Reis,
de forma itinerante. No dia 03 de janeiro andaram no Urmar, onde estivemos
presentes e demos um apoio ao investimento para a própria capela do Urmar, que
servirá de capela e casa mortuária.
No dia 04 de janeiro, recebi uma delegação da recém-criada Associação de
Estudantes do Ensino Superior do Concelho de Soure. Pediram uma reunião de
urgência porque a sua adesão estava dependente de uma exigência do Instituto da
Juventude, de um local para a sua sede. Para que eles não perdessem esse apoio de
constituição da associação, disse-lhes que a sua sede podia ser na Rua Heróis 25 de
Abril, numa das salas das instalações da antiga Escola Secundária de Soure. O
processo do pedido de uma sala virá em breve à reunião de Câmara, sendo que
assumi o compromisso, à semelhança da expetativa que está criada também ao
Núcleo Sportinguista de Soure, que juntar-se-ão às coletividades que já lá estão.
Também propus à Associação Empresarial de Soure mudar a sua sede para o
primeiro piso da antiga secretaria, visto que ficará com melhores condições. Aquele
edifício da antiga Escola Secundária, com um conjunto de coletividades ali a
funcionar, terá outra vida e coloca-nos a descoberto algumas intervenções de fundo
que temos que fazer.
No dia 07 de janeiro, participei num seminário sobre a Reforma do Sistema
Judiciário, organizado pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra
em que, entre outros intervenientes, esteve a Juiz Presidente, Dra. Isabel Namora, o
Presidente da Delegação Regional da Ordem dos Advogados, Dr. Amado Jorge e o
Presidente da Câmara de Penela, Dr. Luís Matias, em representação da Comunidade
Intermunicipal do Baixo Mondego, e, nesse mesmo dia, a Senhora Ministra da
Justiça tinha estado no Parlamento em audição do plenário sobre questões da
Reforma do Sistema Judiciário. A avaliação que temos, e ela foi dita no início deste
seminário, era que continua a ser bastante positivo o trabalho que está a ser feito no
Tribunal de Soure, a forma como está a trabalhar o Tribunal Central de Execuções.
Aqui há que relevar todas as reformas, todas as mudanças, que podem ser
importantes em qualquer organização, mas o sucesso delas depende sempre dos
protagonistas. Aquilo que importa aqui relevar é que além dos protagonistas que
trabalham hoje no Tribunal, composto por três juízes e por um conjunto de
funcionários, sendo que metade desses funcionários já cá trabalhavam de uma
forma generalista e sem qualquer experiência de especialização no sistema das
execuções judiciais, que se adaptaram de uma forma brilhante, faz com que a
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atividade deste Tribunal de Execuções seja top a nível nacional. A Senhora Ministra
da Justiça já deu intenções de que o Tribunal de Soure é um caso a analisar e a
minha perspetiva é que espero que Soure volte a ter uma Secção de Instância Local,
com mais um juiz.
No dia 09 de janeiro, o Grupo Artes de Palco levou a efeito um espetáculo de
Natal, não nos foi possível estarmos presentes porque era o Concerto de Reis
realizado pelo Município, na Igreja Matriz de Soure.
Também no dia 09 de janeiro, abriu ao público uma Exposição de Pintura no
Museu Municipal de Soure.”
O Senhor Vice-Presidente Dr. Jorge Mendes referiu que: “estive presente, em
representação do Município, na abertura da Exposição de Pintura de Zulmira Bento
que, para além de pintura, tem uma extensa obra literária, tanto na área do
património como na área da poesia. É um tipo de pintura bastante interessante que
aconselho que as pessoas visitem, porque liga a pintura à poesia e está patente ao
público até ao dia 08 de Fevereiro.
No dia 09 de janeiro, realizou-se o Concerto de Reis organizado pelo Município de
Soure, na Igreja Matriz de Soure. Foi um evento muito interessante com uma
qualidade técnica fabulosa. Todas as pessoas presentes deram os parabéns pela
qualidade do mesmo e o próprio Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidades de
Coimbra ficaram encantados pelo espaço acolhedor que é a Igreja de Santiago, pelas
qualidades técnicas e acústicas que a mesma tem.”
O Senhor Presidente referiu que: “relativamente à Proteção Civil, tendo em
conta os avisos que foram lançados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil,
estávamos preparados para ocorrências piores, felizmente nada foi necessário.
Nós, desde sexta-feira até à meia-noite de hoje, tivemos um serviço de Proteção
Civil com pessoal afeto sob orientação, quer do Senhor Américo Nogueira, quer
do Senhor Rodrigues, quer dos Presidentes de Junta de Freguesia e que
envolviam diversas valências, sendo que a principal preocupação era a Represa de
Soure, na zona do Sobral, zona dos Simões e dos Netos, sendo que também
íamos fazendo limpezas na ponte do Mucate, além do serviço de desobstrução de
vias.
No período entre 08 e 11 de janeiro, tivemos onze quedas de árvores, a queda de
uma infraestrutura nos Casalinhos, um corte de estrada entre Figueiró do Campo e
Casais Velhos e várias limpezas de vias para os quais fomos solicitados. Mantemos o
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nosso serviço de vigilância. Iremos pagar, aos nossos funcionários, as horas
extraordinárias realizadas nesta tarefa de vigilância e de operação, pois assumi um
conjunto de despesas e dei autorização para que houvesse um reforço e um apoio
alimentar aos funcionários que, fora do horário de trabalho, estão a desempenhar
estas funções durante estes dias.”
Foram dadas várias Informações e prestados diversos Esclarecimentos. ---------------Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
. Licenciamento de Obras Particulares
Foi presente a seguinte listagem:
Município de Soure
Requerimentos para Reunião
De 24-12-2015 a 11-01-2016
11-01-2016
Class.: 01
Ano: 2015
Número: 628
Dt. Entrada Reqt.: 02-11-2015
Processo : 01/2015/36/0
Requerente: Marco Paulo Figueiredo Gomes
Tp. Pedido: Novos elementos
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Aprovo Especialidades [Despacho ]
Data reunião: 08-01-2016
Local Obra: Encosta do Sol - 67
Informação: Deferido, proceda-se de acordo com a informação técnica.
Freguesia: Soure
Class.: 01
Ano: 2015
Número: 657
Dt. Entrada Reqt.: 19-11-2015
Processo : 01/2015/37/0
Requerente: António Ferreira Coutinho
Tp. Pedido: Projeto de Arquitetura
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: Muro divisão
Tipo Informação: Aprovo Especialidades [Despacho ]
Data reunião: 08-01-2016
Local Obra: Casal Manuel José
Informação: Deferido, proceda-se de acordo com a informação técnica.
Freguesia: Soure
Class.: 01
Ano: 2015
Número: 649
Dt. Entrada Reqt.: 13-11-2015
Processo : 01/2015/35/0
Requerente: Diana Milene dos Santos Marques
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Tp. Pedido: Novos elementos
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: Habitação e Muros
Tipo Informação: Aprovo Arquitetura [Despacho ]
Data reunião: 08-01-2016
Local Obra: Casal do Barril
Informação: Deferido, proceda-se de acordo com a informação técnica.
Freguesia: Soure
Class.: 01
Ano: 2015
Número: 667
Dt. Entrada Reqt.: 25-11-2015
Processo : 01/2015/47/0
Requerente: Maria de Fátima Santos Novo
Tp. Pedido: Projeto de Arquitetura
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: Habitação e Muros
Tipo Informação: Aprovo Arquitetura [Despacho ]
Data reunião: 08-01-2016
Local Obra: Casal dos Bacelos
Informação: Deferido, proceda-se de acordo com a informação técnica.
Freguesia: Vinha da Rainha
Class.: 01
Ano: 2015
Número: 626
Dt. Entrada Reqt.: 02-11-2015
Processo : 01/2015/44/0
Requerente: Olga Maria Gante dos Santos
Tp. Pedido: Projeto de Arquitetura
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: Moradia unifamiliar
Tipo Informação: Aprovo Arquitetura [Despacho ]
Data reunião: 08-01-2016
Local Obra: Rua São Cristóvão - Simões
Informação: Deferido, proceda-se de acordo com a informação técnica.
Freguesia: Soure
Total: 5

Foi tomado conhecimento, divulguedivulgue-se e afixeafixe-se no átrio dos Paços do Concelho. ----Ponto 3. Emissão de Parecer para a Constituição de Compropriedade
. Luís Manuel Pereira Caldeira Fernandes
- Proc. n.º 692 - informação n.º 3/2016

Deliberado, por unanimidade, aprovar
aprovar a emissão de Parecer Favorável. -------------Ponto 4. Emissão de Parecer para a Constituição de Compropriedade
. Maria da Conceição Rodrigues Carvalho
- Proc. n.º 706 - informação n.º 5/2016

Deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de Parecer Favorável. -------------10
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Ponto 5. Emissão de Parecer para a Constituição de Compropriedade
. Fernando Cardoso Fernandes Nunes
- Proc. n.º 2 - informação n.º 04/2016

Deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de Parecer Favorável. -------------Ponto 6. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2016
. Apreciação de Propostas de Alteração - 1.ª/1.ª –

Deliberado, por maioria, com 4 (quatro) votos a favor do Senhor Presidente da Câmara e dos
Senhores Vereadores eleitos pelo PS e CDU, e 2 (duas) abstenções dos Senhores Vereadores eleitos pelo
PPD/PSD - CDS/PP - PPMPPM-, aprovar as Propostas de Alteração - 1.ª/1.ª -. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 7. CULTURA
. REDE URBANA “CASTELOS E MURALHAS MEDIEVAIS DO MONDEGO”
. PROG. DE VALORIZAÇÃO ESPAÇO MURALHADO SOURE

. Edifício e Arranjos Exteriores
- Homologação do Auto de Receção Provisória
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: CULTURA
REDE URBANA “CASTELOS E MURALHAS MEDIEVAIS DO MONDEGO”
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO MURALHADO DE SOURE
EDIFÍCIO E ARRANJOS EXTERIORES
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 24.04.2014, à empresa Veiga Lopes,
Ldª, pelo valor de 343.952,07 €, acrescido de IVA e que atingiu o valor final de 341.099,09 €, 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, Engº.)
23.12.2015
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de receção provisória,
conforme decorre da informação técnica dos serviços. ----------------------Ponto 8. CULTURA
. RLCTM - Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais
- Grupo de Pauliteiros de Vila Nova de Anços
. Pedido de Emissão do Alvará de Licença de Construção do Projeto da
Sede Social
- Isenção do Pagamento da Taxa
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: RLCTM – REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS
DO MUNICÍPIO DE SOURE
- Emissão do alvará de licença de construção
- Grupo de pauliteiros de Vila Nova de Anços
* Pedido de emissão do alvará de licença de construção para construção de edifício destinado a sede
* Isenção do pagamento da taxa
A entidade acima identificada é titular de um processo relativo a um pedido de licenciamento (Processo nº
12/2013) para construção de um edifício destinado a sede.
No âmbito deste processo requereu a emissão do alvará de licença de construção.
Solicita também a isenção do pagamento das respetivas taxas.
O valor da taxa a cobrar seria de 1.008,75 €.
Tendo em conta que a requerente reúne os requisitos previstos no nº 5 do artigo 25º do Regulamento de
Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, pode ser isenta do pagamento da taxa referente à emissão do alvará
de licença de construção.
À Consideração Superior
Maria José Carvalhão – Engª Civil
Chefe de Divisão G.U.P.
7 de janeiro de 2016

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Isenção do Pagamento da Taxa. ----------Ponto 9. AÇÃO SOCIAL
. APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
- Projeto “Movimento por um Sorriso”
. Ajuste Direto e Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL
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- APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
. PROJETO “MOVIMENTO POR UM SORRISO”
Relativamente ao assunto epígrafe, informamos:
O Município de Soure desenvolveu no ano de 2015, sensivelmente por um período de nove meses, um Projeto
designado “Movimento por um Sorriso”, que teve como população alvo os Idosos do Concelho de Soure.
Este projeto foi executado pela “Associação Oportunidades Iguais – Sem Diferenças”, conforme deliberação
do Executivo Municipal de 23 de fevereiro de 2015.
O objetivo deste Projeto visa contribuir para uma melhor integração social e pessoal das pessoas idosas, através
de terapias inovadoras e comprovadas cientificamente, criando oportunidades de forma a obter uma melhor
qualidade de vida.
As atividades decorreram nas 10 Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), pertencentes à Rede
Social Concelhia, com a Valência de Idosos, sendo que o Projeto incidiu sobre toda a população idosa e não
apenas os utentes integrados nestas IPSS.
A execução das ações constantes no Projeto está refletida no quadro seguinte:

Instituição

N.º de Participantes
março

abril

maio junho julho setembro

outubro

novembro dezembro

Centro Social de Alfarelos
Centro Social de Figueiró
do Campo
Fundação M.ª Luísa Ruas
Centro de Assistência
Paroquial da Granja do
Ulmeiro
Centro Social das
Malhadas
Ass. Cultural, Recreativa e
Social de Samuel
Santa Casa da
Misericórdia de Soure
ADESTA
Casa do Povo de Vila
Nova de Anços
Ass. Cultural, Desportiva e
de Solid. da Freguesia da
Vinha da Rainha

61

35

32

98

44

35

65

31

30

32

15

20

44

18

20

29

16

17

22

28

36

36

29

21

32

33

59

54

32

34

64

26

29

30

29

25

16

17

17

13

29

17

14

14

15

19

17

37

20

17

16

19

16

38

85

49

44

26

46

46

27

71

27

7

8

6

7

15

8

4

6

3

15

20

15

33

16

17

16

16

18

41

45

85

44

42

45

42

44

90

Total
Total Geral

352

266

326

385

282

254

278

276

322

2741
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O Município de Soure tem novamente previsto para o ano 2016, nas suas Grandes Opções do Plano PPI/AMR, a
continuidade do Projeto «Movimento por um Sorriso», dado os resultados obtidos no ano anterior.
No âmbito da Candidatura ao Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) - 3 G, que foi aprovada pela
Comissão Diretiva do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, em 16 de novembro de 2015, o Projeto
«Movimento por um Sorriso» é uma Ação a desenvolver nos 36 meses em que decorrerá o Programa.
A caraterização do Projeto, a implementar pelo período de dez (10) meses, no ano de 2016, encontra-se
desenvolvida no documento em ANEXO.
A “Associação Oportunidades Iguais – Sem Diferenças” apresentou uma Proposta inicial de Orçamento de
4.500,00€, dividido em dez (10) prestações de 450,00€, valor igual ao praticado no ano anterior.
Contudo, por força da redução remuneratória na Administração Pública para a aquisição de serviços, prevista na
Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, alterada pela Lei n.º 159 – A/2015, de 30 de dezembro, o serviço a contratar
só poderá ser efetuado pelo valor global de 4.374,00€, o que mereceu a aceitação da atrás aludida Associação.
Com vista à prestação do serviço em causa, sugere-se a Vossa Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. AJUSTE DIRETO
Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, no regime simplificado, uma vez que o valor do serviço –
para um período de 10 meses – é de 4.374,00 euros + IVA, inferior ao limite máximo de 5.000,00 euros
estabelecidos para o recurso a esta figura – cf. art. 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 adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer do Presidente da Câmara Municipal quer
da Câmara Municipal, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros – cf. alínea
a) do n.º 1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho -.
O encargo está previsto nas Grandes Opções do Plano para o presente ano – Projeto 03 001 2016/92 9, e tem
dotação orçamental pela rubrica 02.03.06.02.03.05.
2. ADJUDICAÇÃO
Sugerimos a adjudicação do presente serviço à Entidade “Associação Oportunidades Iguais”, no valor de
4.374,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Não é obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o mesmo se encontra dispensado da redução a
escrito – vide al. a) do n.º 1 do art.º 95.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
À consideração superior,
A Coordenadora do Gabinete de Ação Social e Saúde,
(Cristina Marta, Dra.)
08.01.2016
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Deliberado, por unanimidade, aprovar o ajuste direto e a adjudicação, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.
serviços. ----------------------------------------------Ponto 10. URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS
. Várias Intervenções no Concelho de Soure - Soure, Alencarce e Cavaleiros
- Escolha do Procedimento Prévio
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO
CONSTRUÇÃO / REABILITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS
VÁRIAS INTERVENÇÕES NO CONCELHO DE SOURE – SOURE, ALENCARCE E CAVALEIROS
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 37.394,31 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 Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho –.
O encargo previsto para a presente empreitada tem dotação no orçamento para o presente ano de 2016 pela rubrica
03.01.07.01.04.13 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 05 004 2016/129.
2. P ROCESSO
Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3. JÚRI
1. Presidente: Mário Jorge Nunes, Presidente da Câmara;
2. Vogal: Mário Monteiro, Engº, (substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos);
3. Vogal: Mauro Alegre, Engº.
4. Suplentes: Vítor Miranda, Engº;
5. Suplentes: Ivo Costa, Téc.
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:
● Gadanha2 - Construções, Ldª.;
● IHFD – Construção e Manutenção, Ldª;
● Penelaterraplanagens, Ldª.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
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(Mário Monteiro, Eng.º)
08.01.2016

e
Assunto: Habitação,

Urbanismo e Urbanização
Urbanização e Urbanismo - Construção / Reabilitação de Largos e Praças
Várias Intervenções no Concelho de Soure

De acordo com indicações superiores, foi solicitado um levantamento de várias situações a intervencionar
no concelho de Soure, nomeadamente na Vila de Soure, Alencarce e Cavaleiros. Sendo os seguintes
trabalhos:
1. Na Vila de Soure, execução de uma zona do estacionamento em grelhas de arrelvamento na Zona da
Várzea das Mós (Parte A);
2. Em Alencarce, execução de uma praceta, na parte posterior do Centro Social de Alencarce de Cima,
Cascão e Vale de Oliveira, em calçada de calcário (Parte B);
3. Nos Cavaleiros, execução de um passeio em calçada miúda na antiga EB1 (Parte C).
Após visitas aos locais, foram elaborados projetos e respetivos orçamentos/medições, dos trabalhos a
realizar, o qual se encontram em anexo. Sendo o valor total dos trabalhos de 37.394,31€ + IVA.
Sugere-se, assim, o recurso ao Ajuste Direto, para a realização dos referidos trabalhos, com convite à
seguinte empresa:
1. GADANHA2 - Construções, Ldª.;
2. IHFD – Construção e Manutenção, Ldª;
3. Penelaterraplanagens, Ldª.
À consideração superior,
O Técnico
(Mauro Alegre, Eng.)
08-01-2016

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de ajuste direto, conforme decorre da
informação técnica dos serviços. -----------------------------------Ponto 11. URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. REABILITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS
. Largo da Capela dos Lousões
- Homologação do Auto de Receção Provisória
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: URBANIZAÇÃO E URBANISMO
REABILITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS
LARGO DA CAPELA DOS LOUSÕES
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
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A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho de 20.08.2008, à empresa Américo Luís Simões Gonçalves, pelo
valor de 4.400,00 €, acrescido de IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória da mesma, nos termos
e para efeitos do disposto nos artigos 217.º a 219.º do Decreto-Lei nº 59/99, de 02 de Março.
Deverá também proceder-se à abertura do inquérito administrativo nos termos dos artigos 224.º e segs. do mesmo diploma.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º.)
23.12.2015

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de receção provisória,
conforme decorre da informação técnica dos serviços. ----------------------Ponto 12. URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. REABILITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS
- Homologações dos Autos de Receção Definitiva
12.1. Largo da Capela no Mogadouro
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: URBANIZAÇÃO E URBANISMO
REABILITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS
LARGO NO MOGADOURO
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA
Por despacho de 22.01.2009 foi homologado o auto de receção provisória, relativo à empreitada acima referida.
Decorrido o prazo de garantia estabelecido por lei e caderno de encargos (5 anos), propõe-se, após a realização
da respetiva vistoria, a homologação do auto de receção definitiva, bem como a extinção da caução e
restituição, ao empreiteiro, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito (cf. Art.
226.º, n.º1 do art. 227.º e n.º1 do art. 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março).
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
23.12.2015

Deliberado, por unanimidade,
unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de receção definitiva,
conforme decorre da informação técnica dos serviços. ----------------------12.2. Largo na Fonte da Relva
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: URBANIZAÇÃO E URBANISMO
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REABILITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS
LARGO NA FONTE DA RELVA
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA
Por despacho de 22.01.2009 foi homologado o auto de receção provisória, relativo à empreitada acima referida.
Decorrido o prazo de garantia estabelecido por lei e caderno de encargos (5 anos), propõe-se, após a realização
da respetiva vistoria, a homologação do auto de receção definitiva, bem como a extinção da caução e
restituição, ao empreiteiro, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito (cf. Art.
226.º, n.º1 do art. 227.º e n.º1 do art. 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março).
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
23.12.2015

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de receção definitiva,
conforme decorre da informação técnica dos serviços. ----------------------12.3. Largo do Castelo, Praça D. Manuel I
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: URBANIZAÇÃO E URBANISMO
REABILITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS
LARGO DO CASTELO, PRAÇA D. MANUEL I
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA
Por deliberação de 30.01.2009 foi homologado o auto de receção provisória, relativo à empreitada acima referida.
Decorrido o prazo de garantia estabelecido por lei e caderno de encargos (5 anos), propõe-se, após a realização
da respetiva vistoria, a homologação do auto de receção definitiva, bem como a extinção da caução e
restituição, ao empreiteiro, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito (cf. Art.
226.º, n.º1 do art. 227.º e n.º1 do art. 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março).
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
23.12.2015

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de receção definitiva,
conforme decorre da informação técnica dos serviços. ----------------------12.4. Praça da República - Soure
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Habitação, Urbanização e Urbanismo - URBANIZAÇÃO E URBANISMO
REABILITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS
PRAÇA DA REPÚBLICA - SOURE
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA
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Por despacho de 23.02.2009 foi homologado o auto de receção provisória, relativo à empreitada acima referida.
Decorrido o prazo de garantia estabelecido por lei e caderno de encargos (5 anos), propõe-se, após a realização
da respetiva vistoria, a homologação do auto de receção definitiva, bem como a extinção da caução e
restituição, ao empreiteiro, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito (cf. Art.
226.º, n.º1 do art. 227.º e n.º1 do art. 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março).
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º.)
08.01.2016

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de receção definitiva,
conforme decorre da informação técnica dos serviços. ----------------------Ponto 13. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
. RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – RSU

. Recolha de RSU a Destino Final, Fornecimento, Colocação, Manutenção,
Lavagem e Desinfeção de Contentores
- Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
• RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) A DESTINO FINAL,
FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, LAVAGEM E DESINFEÇÃO DE
CONTENTORES NO CONCELHO DE SOURE
- ADJUDICAÇÃO
Por deliberação da Câmara Municipal, na sua Reunião de 12.05.2014, foi decidido recorrer à figura do Concurso
Público, com Publicação Internacional, como procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.
Das entidades consultadas, as seguintes apresentaram proposta:
EMPRESA

VALOR

Ambipombal – Recolha de Resíduos Industriais, S.A.

621.000,00 €

Rede Ambiente – Engenharia e Serviços, S.A.

626.400,00 €

Eco Ambiente – Consultores de Engenharia, Gestão e Prestação de Serviços, S.A.

640.800,00 €

SUMA ‐ Serviços Urbanos e meio Ambiente, S.A.

669.902,40 €

R.R.I. – Recolha Resíduos Industriais, S.A.

690.696,43 €
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Durante o período de audiência prévia, foram registadas reclamações pelos concorrentes, tendo o Júri analisado
as mesmas, tendo formulado o Relatório Final, em anexo, cuja ordenação é a que consta no quadro supra.
De acordo com o n.º 3 do artigo 148.º do CCP, junta‐se, também, o Relatório Preliminar e demais documentos
elaborados pelo Júri, que compõem o processo de Concurso.
O contrato deverá ser reduzido a escrito nos termos do n.º 1 do artigo 94º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto‐Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, sendo que a sua minuta será aprovada após prestação
de caução pelo adjudicatário – cf. n.º 1 do artigo 98.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A homologação do Relatório Final;
2. A adjudicação do presente serviço à empresa “Ambipombal – Recolha de Resíduos Industriais, S.A.”;
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 621.000,00 euros, para um período de 36 meses,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
À consideração superior,
O Técnico‐Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
08.01.2016

O Senhor Presidente referiu que: “a proposta do júri é que se adjudique à firma
Ambipombal, SA, a recolha de Resíduos Sólidos Urbanos. O processo foi
complexo, no decorrer dos diversos relatórios terão a oportunidade de verificar as
diligências e todas as contestações por parte dos diversos concorrentes que o
processo teve.
Assim, proponho que se aprove a homologação do relatório final, a adjudicação do
serviço à empresa Ambipombal e a autorização da despesa no valor de 621.000,00
euros, para um período de 36 meses.”
A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “em relação a esta matéria
vou recorrer à abstenção, mas gostaria de fazer uma declaração: o meu sentido de
voto assenta em razões políticas, opções políticas, sobre esta matéria, já aqui
devidamente apresentadas por mim em reuniões anteriores, não havendo qualquer
relação com as empresas em questão ou com o resultado do concurso público, é
meramente uma questão política.”
Deliberado, por maioria, com três (3) votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores Vereadores
eleitos pelo PS e três (3) abstenções dos Senhores Vereadores eleitos pelo PPD/PSD - CDS/PP - PPM e
CDU, aprovar a Homologação do Relatório Final;
Final; a Adjudicação do presente serviço à empresa
“Ambipombal - Recolha de Resíduos Industriais, S.A.” e a Autorização para realização da despesa no
valor de 621.000,00 euros, por um período de 36 meses, acrescido de IVA à taxa legal em vigor,
conforme decorre
decorre das informações técnicas dos serviços. -------------------------20
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Ponto14. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
. RLCTM - Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais
- Associação Empresarial de Soure
14.1. Publicidade/Ocupação do Espaço Público
. Autorização para colocar um outdoor para publicidade
. Isenção do Pagamento de Taxa
- Estrada Sul (junto ao Cemitério)
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: RLCTM – REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS
DO MUNICÍPIO DE SOURE
- Publicidade / Ocupação do espaço público
* Autorização para colocar um outdoor para publicidade
* Isenção do pagamento da taxa
A Associação Empresarial de Soure, solicitou licença para colocar um outdoor em espaço público, junto ao muro
do cemitério de Soure, para promover as empresas concelhias, contribuindo para a dinamização do tecido
empresarial.
Solicita também a isenção do pagamento das respetivas taxas, justificando que é uma associação sem fins
lucrativos e de apoio ao empreendedorismo concelhio.
O valor da taxa a cobrar seria de 109,50 €.
Ao abrigo do artigo 26º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, poderá ser concedida a
isenção de taxas devidas pela publicidade e ocupação do espaço público, através de deliberação fundamentada da
Câmara.
Assim, sugere-se ainda que, face ao interesse em apoiar o investimento, se possa equacionar a aprovação da
isenção solicitada.
À Consideração Superior
Maria José Carvalhão – Engª Civil
Chefe de Divisão G.U.P.
6 de janeiro de 2016

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Isenção do Pagamento da Taxa. ----------14.2. Publicidade/Ocupação do Espaço Público
. Autorizações para colocar outdoores para publicidade - Renovações
. Isenção do Pagamento de Taxas
14.2.1. Rotunda - Bombas Repsol e Lidl
Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: RLCTM – REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS
DO MUNICÍPIO DE SOURE
- Publicidade / Ocupação do espaço público
* Autorização para colocar um outdoor para publicidade - renovação
* Isenção do pagamento da taxa
A Associação Empresarial de Soure, solicitou a renovação da licença para colocar um outdoor em espaço público,
na rotunda junto às bombas da Repsol e Lidl, para promover as empresas concelhias, contribuindo para a
dinamização do tecido empresarial.
Solicita também a isenção do pagamento das respetivas taxas, justificando que é uma associação sem fins
lucrativos e de apoio ao empreendedorismo concelhio.
O valor da taxa a cobrar seria de 181,50 €.
Ao abrigo do artigo 26º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, poderá ser concedida a
isenção de taxas devidas pela publicidade e ocupação do espaço público, através de deliberação fundamentada da
Câmara.
Assim, sugere-se ainda que, face ao interesse em apoiar o investimento, se possa equacionar a aprovação da
isenção solicitada.
À Consideração Superior
Maria José Carvalhão – Engª Civil
Chefe de Divisão G.U.P.
6 de janeiro de 2016

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Isenção do Pagamento da Taxa. ----------14.2.2. Rua Neuville de Poitou (Palácio da Justiça)
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: RLCTM – REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS
DO MUNICÍPIO DE SOURE
- Publicidade / Ocupação do espaço público
* Autorização para colocar um outdoor para publicidade - renovação
* Isenção do pagamento da taxa
A Associação Empresarial de Soure, solicitou a renovação da licença para colocar um outdoor em espaço público,
na Rua Neuville de Poitou junto ao palácio da justiça, para promover as empresas concelhias, contribuindo para a
dinamização do tecido empresarial.
Solicita também a isenção do pagamento das respetivas taxas, justificando que é uma associação sem fins
lucrativos e de apoio ao empreendedorismo concelhio.
O valor da taxa a cobrar seria de 109,50 €.
Ao abrigo do artigo 26º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, poderá ser concedida a
isenção de taxas devidas pela publicidade e ocupação do espaço público, através de deliberação fundamentada da
Câmara.
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Assim, sugere-se ainda que, face ao interesse em apoiar o investimento, se possa equacionar a aprovação da
isenção solicitada.
À Consideração Superior
Maria José Carvalhão – Engª Civil
Chefe de Divisão G.U.P.
6 de janeiro de 2016

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Isenção do Pagamento da Taxa. ----------14.2.3. Entroncamento antes da Zona Industrial (EN348)
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: RLCTM – REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS
DO MUNICÍPIO DE SOURE
- Publicidade / Ocupação do espaço público
* Autorização para colocar um outdoor para publicidade - renovação
* Isenção do pagamento da taxa
A Associação Empresarial de Soure, solicitou a renovação da licença para colocar um outdoor em espaço público,
no entroncamento junto à zona industrial de Soure, para promover as empresas concelhias, contribuindo para a
dinamização do tecido empresarial.
Solicita também a isenção do pagamento das respetivas taxas, justificando que é uma associação sem fins
lucrativos e de apoio ao empreendedorismo concelhio.
O valor da taxa a cobrar seria de 181,50 €.
Ao abrigo do artigo 26º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, poderá ser concedida a
isenção de taxas devidas pela publicidade e ocupação do espaço público, através de deliberação fundamentada da
Câmara.
Assim, sugere-se ainda que, face ao interesse em apoiar o investimento, se possa equacionar a aprovação da
isenção solicitada.
À Consideração Superior
Maria José Carvalhão – Engª Civil
Chefe de Divisão G.U.P.
6 de janeiro de 2016

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Isenção do Pagamento da Taxa. ----------Ponto 15. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. CONSERVAÇÃO /REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS
. Arruamentos com Calçada na Freguesia de Pombalinho
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- Homologações dos Autos de Receção Definitiva
15.1. Arruamento no Lugar de Pombalinho - Junto ao Pelourinho
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
ARRUAMENTOS COM CALÇADA NO POMBALINHO – JUNTO AO PELOURINHO
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA
Por deliberação de 30.01.2009 foi homologado o auto de receção provisória, relativo à empreitada acima referida.
Decorrido o prazo de garantia estabelecido por lei e caderno de encargos (5 anos), propõe-se, após a realização
da respetiva vistoria, a homologação do auto de receção definitiva, bem como a extinção da caução e
restituição, ao empreiteiro, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito (cf. Art.
226.º, n.º1 do art. 227.º e n.º1 do art. 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março).
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
23.12.2015

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de receção definitiva,
conforme decorre da informação técnica dos serviços. ----------------------15.2. Arruamento no Lugar de Pombalinho
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
ARRUAMENTOS NO LUGAR DE POMBALINHO
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA
Por deliberação de 30.01.2009 foi homologado o auto de receção provisória, relativo à empreitada acima referida.
Decorrido o prazo de garantia estabelecido por lei e caderno de encargos (5 anos), propõe-se, após a realização
da respetiva vistoria, a homologação do auto de receção definitiva, bem como a extinção da caução e
restituição, ao empreiteiro, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito (cf. Art.
226.º, n.º1 do art. 227.º e n.º1 do art. 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março).
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
23.12.2015

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de receção definitiva,
conforme decorre da informação técnica dos serviços. ----------------------15.3. Arruamento no Lugar de Quatro Lagoas - Freg. de Pombalinho
Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
ARRUAMENTOS NO LUGAR DE QUATRO LAGOAS – FREGUESIA DE POMBALINHO
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA
Por despacho de 22.01.2009 foi homologado o auto de receção provisória, relativo à empreitada acima referida.
Decorrido o prazo de garantia estabelecido por lei e caderno de encargos (5 anos), propõe-se, após a realização
da respetiva vistoria, a homologação do auto de receção definitiva, bem como a extinção da caução e
restituição, ao empreiteiro, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito (cf. Art.
226.º, n.º1 do art. 227.º e n.º1 do art. 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março).
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
23.12.2015

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de receção definitiva,
conforme decorre da informação técnica dos serviços. ----------------------Ponto 16. PATRIMÓNIO MUNICIPAL
. Relação de Escrituras e Documentos Particulares Autenticados//2015
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: PATRIMÓNIO MUNICIPAL
Relação de Escrituras e Documentos Particulares Autenticados // 2015
Relativamente ao assunto em epígrafe, damos conhecimento a V. Exª. das Escrituras e Documentos
Particulares Autenticados, de compra e venda e de doações, realizadas pelo Município de Soure no ano
de 2015, em concretização das várias deliberações da Câmara Municipal.
DATA
6 Mar

TIPO
Compra
e Venda

10 Abr

Doação

15 Mai
02 Jul
29 Out
04 Dez
28 Dez

Doação
Compra
e Venda
Compra
e Venda
Compra
e Venda
Compra
e Venda

OUTORGANTE
Diamantino Valente
Freguesia de Alfarelos
Freguesia de Vinha da
Rainha
Sílvia Catarina dos Santos
Rosário
Maria Isabel Albergaria
Koenders
António Simões Neves
Carlos Leite da Silva

DESCRIÇÃO
Correção de traçado no
Casal Galegos – EN 347
2 prédios – Sede da Junta
de Freguesia
Parcela de prédio – Sede
da Junta de Freguesia
Antiga Escola 1º CEB
Moinho de Almoxarife
Reabilitação EN 348 –
Ramal Alvorge à EN 1
Abastecimento Público
Água – Reservatório Cotas
Conceção e Execução do
Plano dos Bacelos

VALOR

DELIBERAÇÃO

€4.819,18

29.01.2002

€131.000.00

23-02-2015

€36.630,00

23-02-2015

€18.601,00

08-06-2015

€688,34

27-11-1995

€4.000,00

14-09-2015

€79.483,21

12.07.2013

À consideração superior,
O Adjunto do Presidente,
(Gil Soares, Dr.)
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04-01-2016

Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------Ponto 17. SERVIÇOS MUNICIPAIS
. Aquisição de Equipamento de Topografia - Outro Equipamento
. Outro Equipamento
- Escolha de Procedimento Prévio
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: SERVIÇOS MUNICIPAIS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA – OUTRO EQUIPAMENTO
OUTRO EQUIPAMENTO
 PROCEDIMENTO PRÉVIO

Com vista à ao fornecimento em epígrafe, 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 17.600,00 euros, inferior ao
limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste direto, cf. alínea a) do n.º 1
do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
A competência para a escolha do procedimento a adotar, 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 2016 pela rubrica 03.01.07.01.15 e trata-se
ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 11.003 2016/256-2.
2. P ROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3. C ONSULTAR A S EGUINTE E NTIDADE
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, à seguinte empresa:
- Giscad;
- Topocon;
- Emilio Azevedo de Campos.
4. J ÚRI
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Aprovar o seguinte júri, de acordo com o n.º 1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação
das propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:
- Mário Monteiro, Eng. (Presidente do Júri);
- Vítor Miranda, Eng.;
- Mauro Alegre, Eng.;
- Ivo Costa, Dr. (Suplente);
- Fernando Cavacas, Dr. (Suplente).
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
08.01.2016

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de ajuste direto, conforme decorre da
informação técnica dos serviços. -----------------------------------Ponto 18. QUARTA ALTERAÇÃO PARCIAL AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SOURE
. Términus do Período de Discussão Pública, Proposta de Aprovação
- Do Relatório de Ponderação de Resultados
- Da Proposta Final da Alteração ao Plano
- Da Declaração Ambiental
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: 4ª Alteração Parcial ao Plano Diretor Municipal de Soure
Términus do período de discussão pública, proposta de aprovação:
- do Relatório de Ponderação dos Resultados da Discussão Pública;
- da Proposta Final da alteração ao plano;
- da Declaração Ambiental.

Findo o período de discussão pública da proposta de alteração ao Plano Diretor Municipal de Soure
(PDM), a Câmara Municipal pondera as reclamações, sugestões e pedidos de esclarecimento
apresentados pelos particulares (nº 3 do artº 89º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial, RJIGT, publicado no DL 80/2015, de 14 de maio.
A 4ª alteração ao PDM consta na alteração aos artigos 32º e 33º e aditamento do artigo 61º, do
Regulamento do PDM, na alteração da planta de ordenamento e planta de condicionantes com
introdução de uma nova categoria funcional do solo rústico, designado por “Espaço destinado ao
Parque Logístico de Alfarelos”.
De acordo com o nº 6 do artigo 89º do RJIGT, a Câmara Municipal pondera e divulga os resultados e
elabora a versão final da proposta da alteração ao plano para aprovação.
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A versão da alteração ao PDM presente à reunião de Câmara de 28 de setembro de 2015, juntamente
com proposta de abertura do período de discussão pública, corresponde à versão final já que, não
sofreu qualquer alteração após essa data.
O artigo 90º do RJIGT refere que os planos municipais são aprovados pela Assembleia Municipal,
mediante proposta apresentada pela Câmara Municipal.
A correção material à carta da Reserva Ecológica, aprovada em reunião de Câmara de 8 de junho de
2015, foi aprovada pela CCDRC e publicada no Diário da República, 2ª série – Nº 203, de 16 de
outubro de 2015.

Em termos de procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica, a Declaração Ambiental é o
documento suporte à informação sobre a decisão da avaliação ambiental estratégica.
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Deve ser disponibilizada ao público pela entidade responsável pela elaboração do plano, através da
página da internet e enviada à Agência Portuguesa do Ambiente e às Entidades com Responsabilidades
Ambientais Específicas (ERAE), dando assim cumprimento ao disposto no artigo 10º do DL 232/2007,
de 15 de junho, com as alterações do DL 58/2011, de 4 de maio.
Alerta-se, que de acordo com recomendação da Agência Portuguesa do Ambiente, a Declaração
Ambiental, DA, deverá ser datada e assinada pelo responsável máximo da entidade a quem cabe a
responsabilidade pela elaboração do plano, sendo que a data da emissão da DA deverá coincidir com a
data da realização da Assembleia Municipal onde será aprovada a alteração do plano.
Face ao exposto sugere-se que a Câmara delibere:
- Aprovar o Relatório de Ponderação dos Resultados da Discussão Pública;
- Aprovar a proposta final da 4ª alteração parcial ao PDM;
- Aprovar a Declaração Ambiental;
- Enviar a proposta para aprovação da Assembleia Municipal.
Maria José de O. Carvalhão – Engª
Chefe de Divisão de G.U.P.
8 de janeiro de 2016

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Relatório de Ponderação de Resultados da Discussão
Pública; Proposta Final da 4.ª Alteração Parcial ao PDM e a Declaração Ambiental, conforme
decorre da informação
informação técnica dos serviços e ainda submetêsubmetê-la à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------
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