1.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 19 de Janeiro de 2005
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Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações

Esteve ausente a Senhora Vereadora Dra. Maria de Jesus dos Santos Franco Cachulo,
por motivo justificado.
O Senhor Presidente deu início à reunião, prestando um conjunto alargado de
informações:
* Educação:
- No dia 16 de Janeiro, fizemos uma inauguração simbólica das obras de

conservação/reparação da Escola Básica do 1.º Ciclo dos Simões; tratou-se de um
investimento que rondou os 30.000,00 euros e que teve duas fases. Essencialmente, teve
que ver com a reabilitação profunda das casas de banho, dos soalhos de salas e halls,
com a substituição de vidros e caixilharias por vidro duplo e caixilharia de alumínio em
bordaux, com a substituição de portas, com a limpeza das pedras do edifício e dos
telhados do edifício, com a pintura exterior da Escola e a aplicação de rede em toda a
sua volta com portões mais elevados, acessos em sucedâneo de calçada às duas portas;
houve também lugar à aplicação no exterior de luminárias amarelas de 150 watt’s para
dar outra segurança nocturna ao equipamento e de novos sinais de perigo nos dois
sentidos a alertarem para a aproximação da Escola e do eventual surgimento de
crianças. Procedeu-se ainda à aquisição de equipamento de limpeza novo e às
adaptações necessárias para garantir que qualquer uma das salas de aula tenha telefone
com ligação autónoma.
A inauguração decorreu com significativa adesão dos Encarregados de Educação e da
Comunidade Local.
- No que toca à EB1 e ao Jardim de Infância do Sobral, dizer-vos que durante o
período de férias do Natal já se desenvolveu a 1.ª fase que foi a parte de soalhos,
caixilharias e vidros. Agora está em curso a reabilitação das casas de banho e a
aplicação da rede demarcadora, sendo que, nas próximas férias, deverão ocorrer as
demais intervenções.
- Ontem ocorreu a inauguração formal do novo equipamento da Escola Secundária
Martinho Árias, presidida pelo Senhor Primeiro Ministro de Portugal, Dr. Pedro
Santana Lopes, com a benção de sua Excelência Reverendíssima o Senhor Bispo de
Coimbra, D. Albino Cleto; mas, acima de tudo, registou-se uma participação massiva de
munícipes do Concelho, isto é, sem qualquer exagero, terão estado, pelo menos, 1.500
pessoas do Concelho, oriundas das doze Freguesias. Pensamos que tal deve ser motivo
de satisfação, porque se tratou, de facto, de propiciar a muitos o conhecimento de um
equipamento que estando em Soure, na Sede do Concelho, é claramente um
equipamento com utilidade social concelhia e, assim sendo, fazia todo o sentido que
procurássemos tudo fazer para que, nesta inauguração, o Concelho e não apenas a Sede
do Concelho, tivesse um contacto com as características deste equipamento.
Achamos que tudo decorreu com a dignidade que este modelar equipamento
justificava.
* Cultura:
- No dia 02 de Janeiro, estivémos presentes no balanço/convívio de final de ano do
Rancho Folclórico da Ribeira da Mata.
- No dia 08 de Janeiro, a Câmara Municipal esteve também representada no Concerto
de Reis organizado pela Banda de Soure e pelo Grupo Coral de Soure que decorreu
com muito sucesso e com significativa afluência de público, na Igreja Matriz, cujas
condições acústicas merecem ser, mais uma vez, realçadas.
- No dia 16 de Janeiro, estivémos no 30.º Aniversário do Rancho Folclórico da

Associação Social, Recreativa e Cultural da Pouca Pena, onde, naturalmente,
aproveitámos para cumprimentar a Instituição, não apenas pelo aniversário, mas pelo
facto de estar a desenvolver uma actividade regular e sistemática que culminou com a
sua inscrição na Federação de Folclore Português e com o facto de estarem a atravessar
um período de saúde cultural indiscutível.
- Também no dia 16 de Janeiro, à noite, recebemos na Câmara Municipal o Rancho
Folclórico do Cercal, que este ano entendeu por bem levar por diante um programa que
denominou “o Cantar das Janeiras”, durante os dias 08, 09 e 16 de Janeiro, sendo que,
no dia 16, coube à Câmara ser a Instituição visitada no âmbito desse programa.
De facto, pudemos constatar que, sem surpresa, estavam afinadíssimos e lá trocámos os
elogios habituais nestas circunstâncias mas, sobretudo, mais do que elogios habituais,
elogios justos.
* Urbanização e Urbanismo:
- Está praticamente concluída a requalificação em curso naquele terreno adquirido na
Granja do Ulmeiro que tinha uma casa que foi demolida, a antiga casa do “bafeta”.
- Em Soure, estão também a decorrer a bom ritmo, a requalificação do Largo da Igreja
da Misericórdia e a do Largo Conde Ferreira.
* Iluminação Pública
- No âmbito do investimento em curso na requalificação da iluminação no Concelho,
com luminárias amarelas de 150 watt’s nas Sedes de Freguesia e de 100 watt’s nos
outros, neste momento, estamos a proceder à sua aplicação na Granja do Ulmeiro, na
Rua de Gabrielos.
- Houve também uma ampliação da rede de Iluminação Pública na Vila de Soure, num
dos acessos ao campo de futebol, concretamente na margem do rio.
* Protecção Civil
No dia 18 de Janeiro, às 22 horas, na Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários do Concelho de Soure, esteve presente o Senhor Secretário de Estado
Adjunto e da Administração Interna, Dr. Paulo Pereira Coelho, numa sessão muito
participada por Associados, Soldados da paz e Dirigentes, onde, em resposta às
reivindicações que lhe foram apresentadas no Salão Nobre da Câmara Municipal
aquando do Auto de Consignação da 2.ª fase do Quartel da G.N.R., pode anunciar que,
sem perca de equilíbrio nacional, avaliados os processos tinham decidido atribuir
80.000,00 euros para apoio à aquisição de uma viatura para combate a incêndios em
zonas urbanas e mais 35.000,00 euros para apoio à aquisição de uma ambulância de
emergência e socorro que irá para a 4.ª secção da Granja do Ulmeiro, para servir a
Granja do Ulmeiro, Alfarelos e Figueiró do Campo.
Usou da palavra a Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno, dizendo: “na área da
Cultura, a Câmara Municipal esteve também presente no Concerto de Ano Novo, no

dia 01 de Janeiro, promovido pela Filarmónica 15 de Agosto Alfarelense.
No dia 15 de Janeiro, decorreu o jantar convívio de encerramento do III Ciclo de
Teatro do Concelho de Soure, onde estiveram presentes todos os Grupos de Teatro
envolvidos, bem como os Presidentes de Junta das Freguesias onde decorreram os
espectáculos, aqueles em cujas Freguesias existem Grupos de Teatro e as Direcções das
Associações que acolheram os 5 espectáculos que integraram este Ciclo.
Na área da Cultura/Acção Social, a Câmara Municipal proporcionou aos idosos das
IPSS’s do Concelho, no dia 07 de Janeiro, o espectáculo de Natal que foi também
proporcionado às crianças do Concelho.”
Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
2.1. Licenciamento de Obras Particulares

Foi tomado conhecimento dos licenciamentos de obras particulares
verificados no período decorrido entre a última reunião e a de
hoje.------------------------Ponto 3. Apreciação da Proposta de Acta de 06.12.2004

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de
acta.-----------Ponto 4. Educação – Ensino Básico
. Projectos Escolares / Outros Apoios
. Agrupamento de Escolas de Soure

O Senhor Presidente referiu que: “penso que a proposta da Senhora Vereadora é
correcta, no fundo, aquilo que nos sugere é que no âmbito do Apoio a Projectos
Escolares, previsto nas Grandes Opções do Plano - PPI e AMR - e Orçamento
aprovados para 2005, a Câmara Municipal apoie a concretização deste projecto a nível
de cedência de Pavilhão Desportivo Municipal na Encosta do Sol e transporte dos
alunos das Escolas do 1.º CEB para a Escola Sede, na Encosta do Sol, em Soure.
O que é que isto quer dizer? É evidente que nós aqui iremos aprovar a cedência do
Pavilhão Desportivo Municipal, desde que previamente se tenha acautelado a sua
disponibilidade e o transporte dos 563 alunos das 27 Escolas do 1.º CEB envolvidas,
desde que se tenha acautelado a compatibilização desses transportes com outros que
igualmente assumimos assegurar.
O que importa referir é que este projecto aquilo que pretende é que, numa 1.ª Fase, os alunos das
Escolas do 1.º CEB do Concelho, excluindo aquelas que têm já um acordo com o Instituto Pedro
Hispano, passem a ter, de 3 em 3 semanas, aulas de educação física e depois, todas as semanas, na
própria sala de aula, aulas de expressão físico-motora, porque é suposto que os docentes também já

tenham preparação para o fazer.
A Câmara Municipal, evidentemente, tem que saudar este projecto, aprovar o tipo de
parceria que nos é sugerida e tem até que pedir o projecto para o estudar e poder
intervir em termos de o tornar mais abrangente.
Assim, o que eu proponho é que aprovemos a proposta da Senhora Vereadora Dra.
Ana Maria Treno.”
Usou da palavra a Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno, dizendo: “como já disse
o Senhor Presidente, trata-se de uma 1.ª fase para que as crianças do 1.º Ciclo passem a
ter, de uma forma mais ou menos regular, aulas com um professor de educação física
no Pavilhão Desportivo da Encosta do Sol, de três em três semanas. Semanalmente, os
alunos terão também aulas de expressão físico-motora com os professores titulares de
turma, na própria escola.
Naturalmente, haverá uma 2.ª fase em que passaremos também a apoiar com a
aquisição de material específico para as aulas de expressão física-motora,
designadamente, aquelas que são leccionadas pelos professores titulares de turma. Estas
coisas também requerem alguma experiência, o importante agora é começar e depois,
com certeza, faremos uma avaliação das acções que, entretanto, vão decorrer.
Assim, nesta 1.ª fase, o apoio tem que ver, essencialmente, com o transporte e a
cedência do espaço físico, mas haverá certamente uma 2.ª fase de apoio à aquisição de
material específico de educação física, o qual não existe de momento nas Escolas do 1.º
Ciclo de Concelho.”

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora
Vereadora
Dra.
Ana
Maria
Treno.
------------------------------------------------------------Ponto 5. Desporto e Tempos Livres
. Construção de Outros Polidesportivos
. Iluminação do Polidesportivo da Freguesia de Brunhós
. Homologação do Auto de Recepção Provisória
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação :
Assunto: Desporto e Tempos Livres
Construção de Outros Polidesportivos - Freguesia de Brunhós
Iluminação do Polidesportivo da Freguesia de Brunhós
Recepção Provisória - Homologação de Auto

A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 28.12.2002, à empresa Barata & Marcelino, Lda,
pelo valor de 11.153, 53 €, acrescido de IVA.

Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respectivo auto de recepção provisória da
mesma, nos termos e para efeitos do disposto nos artigos 217.º a 219.º do Decreto-Lei n.º 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 Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
03.01.2005

O Senhor Presidente referiu que: “o Polidesportivo da Freguesia de Brunhós já tem o
recinto de jogos concluído, a iluminação a funcionar e já adjudicámos a construção dos
balneários.
Hoje, do que se trata é da iluminação que já está a funcionar; decorrido o ano de
funcionamento, teve a verificação habitual para efeitos de auto de recepção provisória.
Aquilo que eu proponho é que se aprove a homologação do auto de recepção
provisória bem como à abertura do correspondente inquérito administrativo.”

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de
recepção provisória, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.---------------Ponto 6. Acção Social
. Gabinete de Acção Social
. Funcionamento/Balanço - 2004

O Senhor Presidente referiu que: “em 29 de Setembro de 2004, já tínhamos tido uma
informação que nos dava nota do que é que estava a fazer o Gabinete de Acção Social,
portanto, uma memória descritiva com a sua razão de ser, o tipo de intervenção que
estava a desenvolver, e agora, temos um complemento menos qualitativo e mais
quantitativo e por isso é que é um balanço.
Pedia a Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno que, como autora desta
informação/balanço em termos de funcionamento, diga aquilo que entenda que deva
ser enfatizado.”
Usou da palavra a Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno, dizendo: “realmente esta
informação pretende ser um balanço e divulgar o trabalho que se está a fazer no âmbito
do Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal de Soure, que dá resposta a três
níveis de intervenção: Social, Apoio à Família e Pedagógico.
A nível Social, o trabalho está centrado, sobretudo na implementação da Rede Social do
Concelho, para a elaboração do Pré-Diagnóstico e Diagnóstico do Concelho de Soure.
Também referir a caracterização sócio-económica dos habitantes do bairro situado à

entrada da Vila de Soure, que é muito importante para o futuro daqueles munícipes no
que toca à sua habitação.
A nível de Apoio à Família, já foram sinalizadas 120 situações que estão distribuídas
pelos vários níveis etários: 6 nos Jardins de Infância; 67 em Escolas do 1.º CEB; 31
situações sinalizadas no 2.º e 3.º Ciclo, entre os 10 e os 15 anos; 16 situações foram
sinalizadas espontaneamente pelas próprias famílias, que tendo conhecimento da
existência deste gabinete procuraram-no directamente. Destas 120 crianças, já foram
atendidas e continuam a vir ao gabinete 60 crianças. Gostaria de realçar que ainda não
foram chamadas as 120, porque realmente se faz um atendimento bastante
pormenorizado e personalizado. Existem sessões para cada caso, personalizadas,
sempre com a família em primeiro lugar. Mesmo que a situação seja sinalizada pela
escola, a criança só vem ao gabinete com autorização da própria família. Seguem-se
depois sessões individualizadas com as crianças que são atendidas, quer pela psicóloga,
quer pela professora do 1.º Ciclo, sempre que são detectadas dificuldades de
aprendizagem.
De referir que há situações que vão tendo alta; são então realizados relatórios que são
entregues à família e depois aos professores para que haja um acompanhamento
integrado pela psicóloga, escola e família, tendo em conta que estas são as instituições
base na formação das crianças.
Durante uma manhã por semana, a psicóloga está na Sede do Agrupamento de Escolas
de Soure onde há um contacto mais directo com os professores, os directores de turma
e, muitas vezes, os próprios alunos.
A nível Pedagógico, há a vertente que já referi em que a professora do 1.º Ciclo
acompanha algumas das crianças no gabinete e, neste momento, estão 4 situações a ser
acompanhadas em sessões individuais ao nível de dificuldades de aprendizagem. Faz-se
ainda o apoio directo em escolas concretas onde foi feito um levantamento da
necessidade de mais um professor para apoiar situações específicas e, neste momento,
esse apoio está a ser prestado nas Escolas de Cavaleiros, Cotas e Melriçal, tendo já
passado também por Cavaleiros, Paleão e Pouca Pena.
Estamos a preparar a implementação da Escola de Pais que terá como lema “Ser
Família - Laços e Afectos”. Como é que se vai processar este serviço? Haverá uma
sessão de informação/sensibilização por Freguesia, em que os pais serão convidados a
participar, a propor temas que os preocupam, relativamente à educação dos filhos e,
nessas sessões, poderão inscrever-se para participarem na Escola de Pais que, no fundo,
funcionará em sessões que se calendarizarão também por Freguesia para dar
possibilidade a todas as famílias de participarem neste projecto. Neste momento,
estamos a preparar esse calendário e a informação a distribuir aos pais. As sessões, no
fundo, não pretendem ser demasiado técnicas, pretendem ser, acima de tudo, espaços
de diálogo onde os pais possam partilhar dúvidas, preocupações e também as suas boas
e menos boas experiências para que, em conjunto, se encontrem as melhores soluções.
É efectivamente um projecto a longo prazo e penso que a Câmara Municipal se deve
orgulhar deste serviço que está a ser prestado aos munícipes do Concelho. Podem
tratar-se de acções que não se vejam literalmente, mas têm certamente influência
positiva em muitas famílias do Concelho. Penso que é um óptimo serviço que estamos

a prestar às pessoas, de forma gratuita . No início, algumas famílias chegaram a
perguntar qual o preço da consulta, pois já tinham usufruído deste tipo de serviço, mas
não gratuitamente e tendo que se deslocar do Concelho.
Assim, prestamos efectivamente um serviço gratuito e que tem uma enorme
importância na vida das pessoas.”
O Senhor Presidente continuou dizendo: “evidentemente que a Senhora Vereadora fez uma
exposição exaustiva mas importa que fique claro o seguinte: aquilo que, no fundo, está por detrás
desta aposta, porque há aqui uma aposta em termos estratégicos com este investimento, é que não
pode haver uma verdadeira política de Acção Social se não sentirmos que o mais importante são
mesmo as pessoas. O que acontece é que no domínio da Acção Social, e eu não me tenho cansado
de o dizer, nos mais diversos fóruns, se identifica o problema, se dialoga, diagnostica, prescreve..., mas
não se actua! Este Gabinete de Acção Social veio permitir que se passasse do diálogo e do
diagnóstico para a actuação concreta.
De facto, por exemplo a nível Social ele tem vindo a proceder à caracterização
sócio-económica dos habitantes do bairro social situado à entrada da vila, com rigor,
com regras e com grelhas que permitam perceber se as pessoas precisam ou não,
elemento essencial a juntar à tal avaliação juridicamente complexa dos que lá estão, dos
que não estando pagam...
Quanto à questão do Apoio à família, nós não devemos quando uma família precisa de apoio seja ele
económico, social, psicológico, fazer publicidade sobre apoios com coisas que as famílias precisam, até
pelo respeito e pelo sigilo a que devemos estar obrigados, mas não devemos deixar de dizer que, em
termos quantitativos, não nominativos, estamos a ter capacidade para prestar este tipo de apoio às
famílias e é isso que este Gabinete de Acção Social está a fazer, do meu ponto de vista, com sucesso
porque tenho trocado algumas impressões com a Senhora Vereadora para poder perceber como é
que estas coisas estão a correr ou não estão a correr.
Penso que esta ideia também para a questão dos pais me parece extremamente positiva e a questão
do complemento pedagógico. Se nós ficássemos apenas pela resposta do Ministério da Educação as
coisas iam andando, só que assim andam melhor, há outro tipo de resposta àquilo que são as
necessidades especiais de aprendizagem que alguns alunos revelam, sendo certo que, por vezes, isso é
colocado a DREC e a mesma responde, mas nem sempre tem capacidade de resposta e é a Câmara
Municipal que o está a fazer, também no domínio da Educação. Penso que no século XXI, quando
estamos sempre a falar de consciência social, não ter um Gabinete de Acção Social com estas
características era uma contradição entre a teoria e a prática, sendo certo que é verdade que há aqui
alguma invisibilidade, alguma menor eficácia política, mas há uma grande tranquilidade de consciência
até porque os grandes reflexos não são imediatos em termos de se contribuir para que o aluno
readquira normalidades ou até para que a família readquira equilíbrios que andavam afastados.
Faz todo o sentido que nos tenha propiciado este tipo de balanço mais quantitativo
para que tenhamos uma noção mais exacta, mais próxima, daquilo que é a realidade em
termos de capacidade de intervenção deste Gabinete de Acção Social.”

Foi
tomado
-----------------------------------------------------------

conhecimento.

Ponto 7. Acção Social – Apoio a Iniciativas Diversas
. Desfile de Carnaval 2005

O Senhor Presidente referiu que: “esta é já uma iniciativa que também integra o nosso
calendário da Acção Social/Cultural. Aqui, a nossa preocupação tem sempre a ver com
a questão do bom tempo, porque isto ocorre num período onde a chuva, normalmente,
não prima pela ausência, mas nós costumamos desejar bom tempo. Havendo bom
tempo, a preocupação da Senhora Vereadora é de nos propor que se aproveite este
desfile, fundamentalmente, com dois objectivos: reunir as crianças de todo o Concelho,
Pré-Escolar e 1.º CEB, mas também ao mesmo tempo, para além dessa coesão
concelhia, através do tema abordarem-se assuntos que tenham interesse didáctico ou
pedagógico. Este ano o tema proposto é “O Património Local”, na sequência da
excelente iniciativa que tem sido a vinda das Escolas à Câmara Municipal e à Biblioteca
Municipal para fazer a tal viagem no tempo.
Aquilo que eu proponho é que aprovemos a realização do Desfile de Carnaval bem
como a autorização para a despesa daí decorrente, que deve rondar os 1.000,00 euros e
que tem que ver com a divulgação, animação musical do Desfile e um pequeno lanche a
distribuir às crianças no final do mesmo.”

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Desfile de Carnaval 2005,
bem como a autorização para a realização da despesa daí
decorrente.----------------------Ponto 8. Urbanização e Urbanismo
. Pavimentação em Calçadinha de Vidraço dos Passeios na Avenida dos Bombeiros
Voluntários
. Homologação do Auto de Vistoria
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação :
Assunto: Pavimentação em Calçadinha de Vidraço com Passeios na Av. dos Bombeiros Voluntários
Extinção de Caução - Homologação do Auto

A empreitada acima referida foi adjudicada, por deliberação de Câmara de 30.07.1997 , à empresa Veríssimo &
Irmão, Lda, pelo valor de 24.595,31 euros (4.930.917$00), acrescido de IVA.
A recepção provisória foi realizada em 05.02.2002.
Tendo decorrido o prazo de um ano após a realização da vistoria para efeitos de recepção provisória, sugiro,
para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 210.º do Decreto-Lei nº. 405/93, de 10 de Dezembro, a

homologação do presente auto para efeitos de extinção da caução prestada, bem como para a restituição das
importâncias eventualmente retidas como garantia.
À Consideração Superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
07.01.2005

O Senhor Presidente referiu que: “aqui trata-se da homologação do auto de vistoria de
um investimento que já foi realizado em 1997.
Aquilo que eu proponho é que se aprove a homologação do presente auto para efeitos
de extinção da caução prestada, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.”

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente
auto para efeitos de Extinção da Caução, conforme decorre da
informação
técnica
dos
serviços.--------------------------------------------------------------------------------Ponto 9. Urbanização e Urbanismo – Casas Mortuárias
. Das Freguesias
. Casa Mortuária do Casal do Redinho
. Adjudicação
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação :
Assunto: Urbanização e Urbanismo - Casas Mortuárias
das Freguesias
Casa Mortuária do Casal do Redinho
Adjudicação

Por deliberação de 29.10.2004, a Câmara Municipal decidiu recorrer à figura do concurso limitado sem publicação
de anúncio como procedimento prévio à adjudicação da empreitada acima mencionada.

Das cinco empresas consultadas apenas apresentaram propostas:
Empresa

Viegas & Viegas, Lda
Albino Nunes de Oliveira Guardado

Valor

Prazo

36.387,91 €
46.365,00 €

180 Dias
180 Dias

Tendo em conta o critério de adjudicação - o do preço mais baixo -, que a empresa respondeu ao solicitado e
que o valor da proposta embora superior ao estimado, continua a ser aceitável, os serviços sugerem a adjudicação

da presente empreitada à empresa Viegas & Viegas, Lda.
Não é obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o valor é inferior a 49.879,79 euros (10.000 contos)
- vide alínea a) do n.º 1 do artigo 59.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, aplicável por força do disposto
na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do mesmo diploma.
Foi efectuada a audiência prévia pela comissão de análise das propostas, não tendo qualquer das empresas
apresentado reclamações ou pedidos de esclarecimentos.
Conclusão

Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos:
1. A adjudicação da presente empreitada à empresa Viegas & Viegas, Lda;
2. Autorização para a realização da despesa no valor de 36.387,91 euros, acrescido de IVA.
À Consideração Superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
10.01.2005

O Senhor Presidente referiu que: “em 29 de Outubro de 2004, aprovámos o projecto e
abrimos concurso limitado sem publicação de anúncio.
Agora, aquilo que eu proponho é que aprovemos a adjudicação da presente empreitada
à empresa que apresentou a proposta mais favorável e autorizarmos a correspondente
realização da despesa, conforme decorre da informação técnica dos serviços.”

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo
Senhor Presidente, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.---------------Ponto 10. Saneamento e Salubridade – Rede de Esgotos
. Construção da Rede de Esgotos Domésticos da Pouca Pena e Lugares Limítrofes

. Adjudicação
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação :
Assunto: Saneamento e Salubridade - Rede de Esgotos
Construção da Rede de Esgotos Domésticos da pouca e lugares Limítrofes
Homologação
Adjudicação/Autorização para Realização de Despesa
Minuta do Contrato

Na sua reunião de 18.08.2004 a Câmara Municipal deliberou recorrer à figura do concurso público como
procedimento prévio à adjudicação da empreitada acima mencionada.

Todas as empresas que se apresentaram a concurso foram admitidas, pela comissão de abertura de concurso, na
fase do acto público - cf. Acta do acto público do concurso -.
De acordo com o relatório de qualificação dos concorrentes, elaborado pela referida comissão, os concorrentes
admitidos cumprem com os requisitos mínimos de ordem económico e financeira exigidos, pelo que também
nenhum foi excluído nesta fase - cf. Relatório de qualificação dos concorrentes -.
Tendo sido dado conhecimento, nos termos do n.º 5 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
do referido relatório de qualificação, nenhum dos concorrentes apresentou reclamação nos termos e para efeitos
do disposto no n.º 6 e 7 da citada disposição.
Elaborado o relatório de análise das propostas, para efeitos de adjudicação, tendo em conta os critérios
estabelecidos no anúncio e programa de concurso, a comissão designada para o efeito decidiu propor à Câmara
Municipal a adjudicação da presente empreitada à empresa JRSF - Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Lda, nos
termos constantes da proposta condicionada apresentada pelo mesmo - cf. Relatório de analise das propostas -.
Proposta/Concorrente

JRSF - Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Lda
Lena, Engenharia e Construções, S. A.
Aquino & Rodrigues, S. A
Centro Cerro - Empresa de Construção Civil e Obras Públicas, Lda
Comporto - Sociedade de Construções, S. A.
Rede Vias - Sociedade de Construções, S. A.
Condop - Construções e Obras Públicas, S. A.
Guilherme Varino e Filhos, Lda
OMS - Tratamento de Águas, Lda e Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda
Redáguas - Sociedade de Construções, Lda
Protecnil - Sociedade Técnica de Construções, Lda

Preço(euros)

Base

Cond.

339.993,74
397.456,00
369.433,24
398.591,36
336.372,15
438.772,43
433.489,17
406.515,79
400.058,69
427.049,09
484.810,01

240 Dias
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

77 Dias
84 Dias
175 Dias
150 Dias
180 Dias
90 Dias
180 Dias
150 Dias
240 Dias
180 Dias
“

Foi efectuada, pela comissão de análise das propostas, a audiência prévia escrita nos termos do disposto no artigo
101.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março não tendo qualquer dos concorrentes, notificados do projecto de
decisão final, apresentado reclamação ou solicitado pedidos de esclarecimento.
È obrigatório a realização de contrato escrito uma vez que o valor da despesa ultrapassa as 49.879,79 euros (10.000
contos) - cf. alínea a) do n.º 1 do artigo 59.º do Decreto-Lei n.º 196/99, e 08 de Junho aplicável às empreitadas
de obras públicas por força do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do referido diploma -.
Deste modo sugerimos:
1. Homologação da acta do acto público do concurso, dos relatórios de qualificação dos concorrentes e de
análise das propostas;
2. Adjudicação da presente empreitada à empresa JRSF - Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Lda pelo valor
de 329.993,74 euros , acrescido de IVA (proposta condicionada) e autorização para a realização da respectiva
despesa ;
3. Delegação no presidente da Câmara Municipal, com possibilidade de subdelegação, de competência para a
provação da minuta do contrato e outorga do mesmo.
À Consideração Superior,
O Director de Departamento

(Marcus Tralhão, Dr.)
10.01.2005

O Senhor Presidente referiu que: “em 18 de Agosto de 2004, abrimos concurso público
para a construção da Rede de Esgotos Domésticos da Pouca Pena e Lugares
Limítrofes.
Decorrido o concurso público, hoje trata-se de aprovarmos a homologação da acta do
acto público do concurso, os relatórios de qualificação dos concorrentes e de análise das
propostas, a adjudicação da presente empreitada à empresa indicada nesse relatório, de
autorizar a realização da respectiva despesa e a delegação no Presidente da Câmara
Municipal, com possibilidade de subdelegação de competência para aprovação da
minuta do contrato e outorga do mesmo.
Aquilo que eu proponho é que aprovemos a adjudicação desta obra, conforme decorre
da informação técnica dos serviços.”

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo
senhor Presidente, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.---------------Ponto 11. Saneamento e Salubridade
. Resíduos Sólidos e Higiene Pública - Rede Complementar

. Prestação de Serviços/2005

. Adjudicação
Do Departamento de Obras e Urbanismo foram presentes as seguintes informações :
Assunto: Saneamento e Salubridade
Resíduos Sólidos e Higiene Pública - Rede Complementar
Prestação de Serviços /2005
Adjudicação

Com vista a contratação do fornecimento do serviço constante da informação em anexo, para o corrente ano de
2005, proponho a V. Exª, com fundamento no disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º
197/99, de 08.06, a adjudicação do mesmo à Ersuc-Resíduos Urbanos, S. A, nos termos da proposta
apresentada, uma vez que esta empresa detém a concessão da exploração do sistema multimunicipal de triagem,
recolha selectiva, valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos do litoral centro de acordo com o
Decreto-Lei n.º 166/96, de 5 de Setembro.
Tendo em conta o aumento do número de contentores e o número estimado de recolhas, de acordo com a
localização constante do mapa em anexo, o valor estimado destes serviços é de 42.000,00 euros .
A competência para a recolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da

presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa inferior a 149.639,36 euros - cf. alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho -.
À Consideração Superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
10.01.2005
e
Assunto: Saneamento e Salubridade
- Resíduos Sólidos – Rede Complementar
- Prestação de Serviço / 2005

Considerando que se mantém a aposta nos principais objectivos subjacentes à criação
complementar:

de uma rede

•

Assegurar o encaminhamento dos chamados “monos”;
• Evitar o aparecimento e/ou consolidação de lixeiras clandestinas;
• Lutar por um ambiente limpo.
Recomendamos a colocação de mais um contentor na freguesia de Pombalinho, concretamente para servir as
localidades de Sabugueiro, Malavenda e Cabeça da Corte.
Desta forma, o número de contentores de “Monos”, para já, passaria de 14 para 15.
Assim, sugere-se a contratação do serviço para 2005, estimando-se o seu custo em sensivelmente 42.000,00 euros.
À Consideração Superior,
(Cristina Madeira, Eng.ª)
27.12.2004

O Senhor Presidente referiu que: “como sabem, nós temos vindo, de há anos a esta
parte, a apostar numa rede complementar de contentores gigantes com o objectivo de
que os munícipes possam assegurar o encaminhamento dos chamados “monos”,
evitando-se assim o aparecimento e a consolidação de lixeiras clandestinas, no fundo,
uma luta por um ambiente mais limpo.
Em 2004 já tínhamos 14 contentores: 1 na Freguesia de Alfarelos entre Alfarelos e Casal
do Redinho; 1 na Freguesia de Degracias próximo do Cemitério das Degracias; 1 na
Freguesia de Figueiró do Campo junto à ponte na entrada para os Casais Velhos; 1 na
Freguesia da Gesteira no cruzamento do cemitério da Gesteira; 1 na Freguesia da
Granja do Ulmeiro no estaleiro da Junta de Freguesia junto à 1.ª rotunda em direcção à
Painça; 1 na Freguesia de Pombalinho num baldio nas Cotas; 1 na Freguesia de Samuel
no cruzamento da EN 348/Azenha; 4 na Freguesia de Soure, 2 na Zona dos Bacelos, 1
no cruzamento do Casal da Charneca e 1 no cruzamento da estrada dos Bonitos/Casal
do Justo; 1 na Freguesia de Tapeus a seguir à Associação na Estrada de Carvalhal de
Tapeus; 1 na Freguesia de Vila Nova de Anços junto ao reservatório de água e 1 na
Freguesia de Vinha da Rainha à saída da mesma no sentido Soure/Vinha da Rainha.
A técnica que tem acompanhado este processo recomendou a colocação de mais 1
contentor na Freguesia de Pombalinho, concretamente para servir Sabugueiro,
Malavenda e Cabeça da Corte; assim, este ano passaremos a ter não 14, mas 15

contentores.
Só para ficarem com uma ideia da utilidade social deste investimento, em 2004, e estes
são dados apenas até final de Novembro, tinham sido feitas nos 14 contentores 424
recolhas.
Parece-me que esta é uma opção, em termos ambientais, indiscutivelmente correcta,
quando muito poderíamos ainda achar que devemos ter mais, mas vamos alargando a
rede, recordo que começámos com 5 contentores e temos vindo, ano após ano,
gradualmente a alargar a rede de cobertura.
Aquilo que eu proponho agora é que para garantir a continuação do fornecimento
deste serviço, nos mesmos moldes, mas com mais um contentor em Pombalinho,
aprovemos a correspondente adjudicação junto da ERSUC de acordo com a legislação
aplicável, isto para um investimento que deverá rondar os 42.000,00 euros.”

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo
senhor Presidente, conforme decorre das informações técnicas dos
serviços.-------------Ponto 12. Saneamento e Salubridade
. Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território

- Tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos na Região Centro

O Senhor Presidente referiu que: “dar-vos conhecimento que o Ministério do
Ambiente e do Ordenamento do Território mandou um ofício às Câmaras Municipais
da Região Centro que são accionistas da ERSUC em que basicamente, quer o Ministro,
quer o Secretário de Estado, dizem o seguinte: que a solução tecnológica que
preconizam para o tratamento e destino final dos resíduos urbanos é o tratamento
mecânico e biológico... e que assim sendo, que deverão a EGF, ERSUC e SULDOURO ,
mas no nosso caso a ERSUC , em consonância com todos os municípios apresentar um
projecto para dar corpo à decisão. O que isto quer dizer é que a aposta que estava em
andamento na ERSUC volta atrás e pelos vistos terá que cumprir esta orientação.
Curiosamente isto entrou na Câmara Municipal no dia 30 de Dezembro e nesse mesmo
dia, na Assembleia Municipal, uma proposta da CDU, depois de um bocadinho
ajustada, foi aprovada por unanimidade e dizia assim: “a Assembleia Municipal de Soure
decidiu recomendar a recusa de qualquer opção que passe por incinerar os resíduos sólidos urbanos... e
por outro lado, deveríamos optar pela valorização dos resíduos orgânicos por tratamento mecânico e
biológico”. Uma coisa curiosa é que esta proposta do Senhor Ministro está em sintonia
com a proposta apresentada pela CDU na Assembleia Municipal, ou seja, o ambiente,
neste momento, é transversal.”

Foi

tomado

conhecimento.

----------------------------------------------------------Ponto 13. Abastecimento Público – Água
. Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano e das Águas Residuais

. Sistemas Público e Privado
. Adjudicação
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação :
Assunto: Abastecimento Público - Água
Controlo da qualidade da água para Consumo Humano e das àguas Residuais
Sistemas público e Privado
adjudicação

Por deliberação de 06.12.2004, foi decidido recorrer à figura da consulta prévia com vista à adjudicação do
fornecimento acima referido.
Das cinco empresas consultadas apenas três apresentaram propostas. Tendo em conta o critério de adjudicação o da proposta economicamente mais vantajosa -, o projecto de decisão final, elaborado pela comissão, aponta
para a adjudicação do presente fornecimento à empresa CESAB - Centro de Serviços do Ambiente.
Não é obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o valor é inferior a 49.879,79 euros - vide alínea a)
do n.º 1 do artigo 59.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
De acordo com o disposto no artigo 154.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, o presente procedimento
encontra-se dispensado de audiência prévia dos interessados, uma vez que se trata de uma aquisição de valor
inferior a 24.939,89 euros .
Tendo em conta o valor da adjudicação, poderá ser dispensada a exigência de caução, prevista no artigo 69.º do
citado diploma, como forma de garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigações assumidas na proposta.
Sugerimos,
1. A adjudicação do presente fornecimento à empresa CESAB - Centro de Serviços do Ambiente ;
2. Autorização para a realização de despesa no valor de 24.620,49 euros , acrescido de IVA.
À Consideração Superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
12.01.2005

O Senhor Presidente referiu que: “no início de Dezembro, aprovámos o recurso à
figura da consulta prévia para o fornecimento do controlo da qualidade de água para
consumo humano e das águas residuais, nos sistemas público e no privado ainda em
funcionamento.
Nós já há uns anos que instituímos este tipo de prática, todas as águas dos nossos 13
subsistemas em que assenta o Abastecimento Público de Água ao Concelho são

avaliadas periódica e regularmente, de forma sistemática, em termos químico
bacteriológicos, realizando-se todas as análises exigidas por lei e outras que o não são.
Este ano também há mais umas análises que a lei passou a exigir e que, naturalmente, já
foram incluídas no caderno de encargos.
Aquilo que eu proponho é que se aprove o presente fornecimento à empresa que
apresentou a proposta mais favorável, conforme decorre da informação
técnica/jurídica.”

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo
senhor Presidente, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.---------------Período de Intervenção do Público

Usou da palavra o advogado dos Munícipes João Duarte Pereira e Maria Aldina
Monteiro, dizendo: “em 03 de Janeiro deste ano, foi apresentada uma exposição
dirigida a V. Exa., mas certamente para o Departamento específico que seria a área de
urbanismo, referente ao início de uma construção cujo processo de licenciamento é o
número 183/04. O que é que se passava? Na altura, este processo da forma como ele
está identificado e aqui citei o número 183/04, estava em fase de apreciação. Contudo,
a obra já está a ser executada
Nessa altura, os meus constituintes entenderam que havia ali situações que poderiam vir
prejudicá-los no futuro, porquê? Eles são confinantes com a referida obra e
preocupa-lhes o facto de a mesma estar muito próxima do seu prédio, não cumprir
com os afastamentos impostos por lei e também há ali uma questão que se coloca, que
é a mais premente para eles, que é a questão da drenagem das águas pluviais e outros
efluentes que possam ser originários dessa obra em execução.
E, nesse sentido, receosos de que aquela questão pudesse vir a colidir com os seus
interesses, com os seus direitos de propriedade, contactaram com o Engenheiro Daniel
Santos, da Figueira da Foz, uma pessoa já conceituada nestas áreas, que veio aqui
verificar o que é que se passava e então apoiar o que viu e da forma como foi
transmitido pelos meus constituintes, fez então essa tal exposição. Sucede que não
houve qualquer tipo de resposta por parte da Câmara Municipal, na qual então eu já
depois de ter sido consultado pelos Senhores, enviei um fax no dia 12 deste mês e a
primeira questão que eu colocava, depois de ter feito esta abordagem sucinta, era saber,
porque não sei se mantêm os mesmos pressupostos, mas como ainda há uma semana
atrás a única placa que lá existia era que o projecto estava em fase de apreciação, queria
saber, se porventura, já foram tomadas medidas por parte dos serviços e que nos
informem se entretanto a obra foi licenciada e se não foi licenciada, se já foi tomado as
devidas demarches para o caso e para o efeito de embargar a mesma, até que o processo
seja devidamente apreciado, licenciado e autorizado a sua construção.
Depois a questão que se coloca ao nível técnico, ou seja, aproveitar este momento para
apelar a sensibilidade de V. Exa. e de todos os presentes, no sentido de que, quando for
ponderado o licenciamento daquela obra, haja essa tal sensibilidade, esse empenho de

apreciar a questão do terreno e ver até que ponto é que podemos encontrar uma
solução de natureza técnica que possa ir de encontro a todos os interesses, ou seja, o
dos meus constituintes, de quem lá está a construir e da própria Câmara, porque
também tem uma postura de intervenção em todas estas matérias.
Era nesse sentido, com abertura, com franqueza, numa solução que fosse do agrado de
todos se possível, criarem-se ali condições para permitir que as pessoas sejam
salvaguardadas das infiltrações de águas, que é o que eles receiam, porquê? Porque, há
pouco não expliquei na exposição do problema, o nível onde assenta a obra em
questão, a obra em causa, está a uma quota superior do nível onde está o prédio dos
meus constituintes e por força da ordem gravitacional, certamente que as águas
acabaram por escoar para dentro do prédio. A questão que se coloca, era encontrar
uma solução de natureza técnica que pudesse salvaguardar as infiltrações de águas.
Primeira questão, saber em que estado é que está o processo no que concerne ao
embargo, se a obra foi ou não licenciada, e se foi licenciada que nos informem, se não
está licenciada se já foram tomadas as medidas para a embargar porque ela estava a ser
executada.
Por último, aproveitar esta intervenção e facto de nos ter cedido esta possibilidade de
intervirmos, para também perguntar acerca do que se passa em redor do prédio dos
meus constituintes porque há ali uma movimentação “exagerada” de terras. Andam ali
a depositar terras e serão pessoas ligadas às construções que estão ali em redor,
portanto, há ali um movimento de terras que também nos preocupa e não sabemos até
que ponto é que as mesmas estão devidamente autorizadas, e porquê? Estão a
desnivelar por completo toda aquela zona e os meus constituintes começam-se a
encontrar numa situação de serem eles que estão num nível muito mais inferior em
relação aos demais e com todas as consequências nefastas que daí possam resultar,
designadamente, de questões de infiltrações de águas e que depois possam pôr em
causa também, a própria construção que eles lá têm.
Dizer ainda que, na altura que foi feita a exposição foi acompanhada de uma planta
topográfica, planta de localização, parece que é fácil de localizar o espaço, a área em si e
a obra também foi identificada, a obra em crise.”
O Senhor Presidente referiu que: “é evidente que o Departamento de Obras e
Urbanismo, certamente irá dar resposta, quer à exposição, quer às questões
complementares - a exposição é de 3 de Janeiro e o fax que apresenta as questões
complementares é de 12 de Janeiro -.
De qualquer forma alerto para o seguinte: tanto quanto pude constatar há aqui, pelo
menos, três questões completamente diferentes. Uma primeira questão tem a ver com
isto: há um processo na Câmara Municipal, tanto quanto o Senhor Dr. disse, em fase
de apreciação e a obra já começou, o que a ser assim configura uma irregularidade; está
aqui o Senhor Dr. Marcus Tralhão, Director de Departamento de Obras e Urbanismo e
a Senhora Eng.ª Maria José, Chefe de Divisão de Obras Particulares, e não sei se estão
em condições de clarificar o que é que se passa; se estão, permitam-me que lhes passe já
a palavra.”

Usou da palavra o Senhor Director de Departamento de Obras e Urbanismo, Dr.
Marcus Tralhão, dizendo: “a obra já se encontra embargada.”
O Senhor Presidente referiu que: “ tal significa que, de facto, há um processo de
licenciamento ainda em apreciação, em que fase?”
O Senhor Director de Departamento de Obras e Urbanismo, respondeu dizendo: “foi
aprovado o projecto de arquitectura e está a decorrer a avaliação dos de
especialidades.”
O Senhor Presidente referiu que: “ trata-se de um caso em que o processo de
arquitectura, já está aprovado e houve um início de obra abusivo, dado não ter ocorrido
ainda a aprovação dos projectos de especialidades. Quando foi determinado o
embargo?”
O Senhor Director de Departamento de Obras e Urbanismo, respondeu dizendo:
“salvo erro no dia 10 de Janeiro.”
O Senhor Presidente referiu que: “a resposta à primeira questão está dada e, de facto, o
processo de licenciamento continua em apreciação, tem o projecto de arquitectura
aprovado e tem a especialidade em apreciação. A Câmara Municipal, ou porque recebeu
a carta de 03 de Janeiro ou porque disso deram nota ao serviço de fiscalização,
determinou o embargo da obra no dia 10 de Janeiro.
Depois há mais duas questões distintas que são as seguintes: referiu que pretendia
sensibilizar a Câmara Municipal para que em sede de licenciamento de obra
avaliássemos, designadamente, a questão dos afastamentos impostos por lei; ... eu isso
julgo que, embora perceba a preocupação, os serviços não devem ter que precisar que
os sensibilizem, se são afastamentos impostos por lei, naturalmente, que devem ser
verificados.
A outra questão que lhe estava a levantar mais preocupações é a questão técnica de
drenagem. Aí, sendo economista e não sendo propriamente o homem das obras
particulares dou, de novo, a palavra ao Senhor Director de Departamento, se o
entender.”
O Senhor Director de Departamento de Obras e Urbanismo, referiu que: “há aqui um
campo que é aquilo que são competências da Câmara e aquilo que são responsabilidades
pela execução da obra, que são responsabilidades perante terceiros, são questões de
direito civil e aqui são os tribunais civis a decidir e não, em princípio, a Câmara
Municipal.”
O Senhor Presidente referiu que: “descodificando o que o Senhor Director de
Departamento, Dr. Marcus Tralhão, está a dizer é que pode eventualmente a Câmara
licenciar um projecto, uma obra, no fundo, porque cumpre com o previsto no
Regulamento Geral de Edificações Urbanas e no Plano Director Municipal, porque o

seu responsável técnico diz que tudo está a ser feito em termos de materiais como deve
ser, mas não evitar que possa haver problemas de vizinhança a nível de drenagem.
Isto é, a Câmara Municipal avalia se o projecto está de acordo com o RGEU, se está de
acordo com o PDM e depois parte do princípio que as pessoas são civilizadas, e que a
ideia não é propriamente drenar para cima do outro, ainda que a experiência nos diga
que de vez em quando aparecem casos destes. O que o Dr. Marcus Tralhão nos está a
dizer é que se não houver bom senso entre vizinhança, pode haver aí uma área cujo
poder arbitral não é bem da competência da Câmara.”
Usou da palavra o advogado dos Munícipes João Duarte Pereira e Maria Aldina
Monteiro, dizendo: “a intervenção no que refere a esta questão da drenagem, penso eu,
e posso estar errado, mas também estou sustentado com um entendimento de
natureza técnica por alguém a quem também reconheço valor nessa questão, que me
diz que naquela situação em particular deveria estar previsto, mas também como o
processo ainda não está devidamente licenciado também desconhecemos qual vai ser o
desfecho do mesmo. Esta minha intervenção é mais também para sensibilizar os
serviços para que depois, na altura, na apreciação global do projecto, ele também seja
visto, é só nesse sentido.”
O Senhor Presidente referiu que: “está tomada a devida nota da preocupação. Há uma
última questão que foi colocada pelo Senhor Dr. que diz que em redor do prédio há
movimento de terras..., os serviços têm conhecimento disso?”
O Senhor Director de Departamento de Obras e Urbanismo, respondeu dizendo:
“salvo erro, existe outro edifício que já está licenciado e é capaz de estarem a fazer
movimento de terras para fazerem as caves.”
O Senhor Presidente perguntou: “estão autorizados esses movimentos de terras?”
O Senhor Director de Departamento de Obras e Urbanismo, respondeu dizendo:
dentro do âmbito dos licenciamentos estão.”
Usou da palavra o advogado dos Munícipes João Duarte Pereira e Maria Aldina
Monteiro, dizendo: “é o movimento e depois a colocação dessas terras que parece que
está a ser feita de uma forma arbitrária, ou seja, daí também a nossa intervenção para
saber se, de facto, aquilo está ou não está autorizado, para que a colocação da terra seja
feita daquela forma.”
O Senhor Director de Departamento de Obras e Urbanismo, respondeu dizendo: “há
questões que a Câmara licenciou, agora se ele está a pôr terras em cima do terreno da
sua cliente junto ao muro, são questões já de responsabilidade civil que creio que não é
aqui a sede. Se a obra estivesse clandestina e não licenciada, tudo bem, nós tínhamos
que apelar, agora se ele está a causar prejuízos a terceiros na sua opinião, isso é uma
questão que nós não podemos solucionar aqui.”

Usou da palavra o advogado dos Munícipes João Duarte Pereira e Maria Aldina
Monteiro, dizendo: “não era a questão de estar a colocar as terras no interior do espaço
que é da propriedade dos meus constituintes, mas ao lado e, ao que julgo saber, ainda
há ali áreas de terrenos pertencentes à Câmara Municipal.”
O Senhor Director de Departamento de Obras e Urbanismo, respondeu dizendo: “há
ali uma serventia, salvo erro, que a Câmara Municipal, na altura, constituiu para dar
acesso a esse imóvel que está a ser construído.”
O Senhor Presidente referiu que: “a preocupação é que o desnivelamento que
porventura pudesse ocorrer em toda aquela zona viesse também criar alguns problemas.
Mas os movimentos de terras estão autorizados?”
O Senhor Director de Departamento de Obras e Urbanismo, respondeu dizendo: “está
autorizado o licenciamento e estão a fazer movimentos de terras para a execução da
cave.”
O advogado dos Munícipes João Duarte Pereira e Maria Aldina Monteiro, respondeu
dizendo: “porque como o Senhor Dr. Marcus Tralhão sabe, aquelas áreas ali eram
terrenos da Câmara e que foram alvo de permuta, designadamente, é o exemplo e o que
acontece com os meus constituintes. Aquilo na altura, quando foram feitas as permutas,
foi feito um levantamento, estão devidamente identificados/cadastrados e, portanto, o
que acontece é que o que concerne ao terreno dos meus constituintes, o muro não
define os limites, ainda tem o marco para lá dos limites e era nessa questão, e nos
sabemos muitas vezes que os construtores por vezes não dão a conhecer os limites da
propriedade confinante e depois os serviços também têm dificuldade em apreciar onde
é que está a implantação da obra.”
O Senhor Director de Departamento de Obras e Urbanismo, interveio dizendo: “a
questão de definição de direito de propriedade, isso também não é questão que se trata
aqui na Câmara Municipal.”
Usou da palavra o advogado dos Munícipes João Duarte Pereira e Maria Aldina
Monteiro, dizendo: “era saber se a Câmara até que ponto está ciente da área e do local
de implantação da obra em crise em relação ao prédio confinante, porque às vezes os
construtores, os projectistas, não dão a conhecer a margem confinante, e depois aí
pode-se levantar está questão, porque é importante ao nível de licenciamento.”
O Senhor Director de Departamento de Obras e Urbanismo, interveio dizendo: “é
importante, mas aqui a gente faz uma análise formal da legitimidade, questões de se está
a ocupar terrenos de terceiros é uma questão de direito civil. Sobre isto, dá-me
impressão que a propriedade da sua cliente está devidamente limitada pelo muro, salvo
erro, ouvi dizer que ela tem mais dez centímetros.”

Usou da palavra o advogado dos Munícipes João Duarte Pereira e Maria Aldina
Monteiro, dizendo: “quando foi feita a permuta, e aliás os terrenos eram da Câmara,
houve um levantamento na altura.”
O Senhor Director de Departamento de Obras e Urbanismo, interveio dizendo: “se o
marco está bem ou está mal, também não é uma questão para nós estarmos aqui a
discutir.”
Usou da palavra o advogado dos Munícipes João Duarte Pereira e Maria Aldina
Monteiro, dizendo: “não estou a trazer nem vinha agora aqui atrasar os vossos
trabalhos para falar de questões de direito de propriedade. O meu receio é que a análise
da implantação da obra em crise, possa não estar devidamente identificada no projecto
apresentado à Câmara Municipal.”
O Senhor Presidente referiu que: “em resumo, as questões que colocou ficaram
relevadas em acta e delas tomámos a devida nota.”
Usou da palavra o advogado dos Munícipes João Duarte Pereira e Maria Aldina
Monteiro, dizendo: “agradeço em meu nome e em nome dos meus constituintes a
possibilidade que nos foi dada para expormos estas preocupações.”

