6.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 31 de Março de 2005

Acta
Ordem de Trabalhos
Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações
Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
2.1. Licenciamento de Obras Particulares
Ponto 3. Apreciação da Proposta de Acta de 31.01.2005
Ponto 4. Educação – Ensino Secundário
. Projectos Escolares - Outros Apoios

. Escola Secundária Martinho Árias

Ponto 5. Cultura
. 25 de Abril de 1974 - Programa de Comemorações do XXXI Aniversário

Ponto 6. Desporto e tempos livres
. Conservação/Reparação de Polidesportivos
. Polidesportivo ao Ar Livre de Soure
. Ajuste Directo

Ponto 7. Desporto e tempos livres
. Conservação/Reparação de Polidesportivos
. Polidesportivo ao Ar Livre da Vinha da Rainha
. Ajuste Directo

Ponto 8. Desporto – Eventos/Provas Desportivas
. Apoio - 10.º Saurium T.T.

Ponto 9. Urbanização e Urbanismo
. Reabilitação de Largos e Praças
. Praça Miguel Bombarda - Soure
. Elementos Vegetais/Alteração

Ponto 10. Comunicações e Transportes – Rede Viária
. Outros Alcatroamentos Novos

. Arruamentos e Ligações na Freguesia de Soure - Simões
. Abertura de Concurso Limitado
Ponto 11. Comunicações e Transportes – Rede Viária
. Outros Alcatroamentos Novos

. Arruamentos e Ligações na Freguesia de Soure - Estrada do Sobral de Cima/Sobral
de Baixo/Torre do Sobral
. Abertura de Concurso Limitado
Ponto 12. Comunicações e Transportes – Rede Viária
. Outras Recargas

. Arruamentos e Ligações na Freguesia de Soure - Estrada EN 342 na Camparca
. Ajuste Directo
Ponto 13. Outros assuntos a incluir, se for caso disso, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º
169/99, de 18.09.

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

O Senhor Presidente deu início à reunião, prestando um conjunto de informações:
* Educação
Continuam a decorrer os investimentos descritos no P.A.O.D. da reunião anterior.
* Cultura
Estivémos presentes, como é hábito, em algumas iniciativas concelhias.
* Desporto

- Está, neste momento, a decorrer a reabilitação profunda das Piscinas Municipais ao
Ar Livre de Soure.
- Estão a decorrer as construções dos balneários dos Polidesportivos de Brunhós e da
Pouca Pena e já se iniciou a construção dos balneários do Polidesportivo das Degracias.
* Iluminação Pública
- Ficou, esta semana, concluído, em definitivo, o investimento na requalificação da
iluminação na Avenida Neuville de Poitou.
- Também a ligação, a entrada em Soure na estrada de quem vem dos Simões/Sobral,
passou a ter as últimas 15/16 luminárias amarelas de 150 KVA.
- Na zona da Escola Básica do 1.º Ciclo do Sobral, a exemplo do que tem vindo a ser
feito junto dos equipamentos colectivos, também já está toda essa zona iluminada com
luminárias amarelas de 150 KVA.
* Urbanização e Urbanismo
- Estão a decorrer as requalificações dos jardins públicos de Alfarelos e da Granja do
Ulmeiro.
- Estão concluídas as intervenções de pequenas requalificações urbanas na Valada,
Freguesia da Gesteira e na Alagoa, Freguesia de Samuel.

* Saneamento e Salubridade
- Está a decorrer, a bom ritmo, a obra da Etar de Figueiró do Campo que irá reforçar a
capacidade de prestar este serviço às Freguesias vizinhas de Granja do Ulmeiro e de
Alfarelos.
- Está a decorrer a obra da Rede de Esgotos, na zona do Casal dos Bacelos/Porto
Godinho - 1.ª Fase -, na Freguesia da Vinha da Rainha.
* Abastecimento Público
- Já se iniciou a construção do furo de Saca-Bolos. Com a construção do mesmo e a sua
operacionalização passamos a ter 12 dos 13 subsistemas que servem o Concelho, com
mais do que uma captação, portanto, ficaremos apenas com 1 ainda com dependência
exclusiva de uma só captação.
* Rede Viária
- Está a decorrer a empreitada de alcatroamentos novos no lugar de Vale Centeio,
Freguesia de Pombalinho.

- Estão a decorrer recargas e alcatroamentos novos, nos lugares do Piquete e da
Gesteira, na Freguesia da Gesteira.
A Senhora Vereadora Dra. Maria de Jesus referiu que: “em relação à iluminação pública
e à quebra de luz por várias vezes, a semana passada foi um coisa impressionante, quer
dizer, a luz faltou várias vezes, uma delas por bastante tempo, por exemplo, quem
estivesse a trabalhar com um computador perdia os dados e tinha que voltar a repô-los,
mesmo em serviços públicos e os electrodomésticos, tudo isto vai ter os seus custos
pelas falhas de luz.
Se o Senhor Presidente nos puder adiantar alguma coisa sobre o que é que se passa,
agradecíamos.”
O Senhor Presidente referiu que: “constato que, designadamente na Sede do Concelho,
há a prestação de um serviço, por vezes, de má qualidade; a Câmara Municipal, não
apenas como cliente mas essencialmente enquanto Câmara, enquanto voz dos
Munícipes tem reivindicado o possível e o impossível, acreditamos, no entanto, que a
ambiência, a qualidade do serviço só melhorará substantivamente quando, de facto, o
investimento previsto na nova Subestação deixar de ser uma previsão para passar a ser
uma realidade operativa. Complementarmente, entendemos que devem os Munícipes,
na qualidade de clientes da EDP, nos termos da lei, naturalmente, promover a defesa
dos seus direitos no que toca a eventuais prejuízos .”
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 31.01.2005

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de acta.
-----------------Ponto 4. Educação – Ensino Secundário
. Projectos Escolares - Outros Apoios

. Escola Secundária Martinho Árias

O Senhor Presidente referiu que: “recordo que em Dezembro de 2003 já vos tinha sido
dito que a Escola Secundária Martinho Árias era participante num projecto em parceria
com Escolas de 3 países, Alemanha, Malta e Itália, projecto esse que, não por acaso, foi
denominado de Projecto Depomalita. Este projecto, de acordo com a proposta já na
altura, da Senhora Vereadora, tem várias acções previstas, tem objectivos muito
concretos que vão desde o intercâmbio entre as escolas, troca de conhecimentos e

informações diversas, melhoria do domínio das línguas estrangeiras e aquilo que,
normalmente, se denomina de reforço do espírito europeu, da coesão europeia.
Desta vez há mais uma acção concreta no âmbito da qual há uma visita ao Concelho de
Soure e aquilo que a Senhora Vereadora nos propõe é que, em resposta ao apoio que
mais uma vez a Escola Secundária Martinho Árias nos solicitou, no âmbito do apoio a
Projectos Escolares previstos nas Grandes Opções do Plano e Orçamento aprovados, é
que apoiemos a concretização do programa em causa, designadamente, no que se
refere à cedência de transporte para as deslocações previstas, a uma recepção dos
participantes nos Paços do Concelho e à oferta de um jantar de despedida destinado a
todos os participantes envolvidos no mesmo.
Aquilo que eu proponho é que se aprove apoiar este projecto, de acordo com a
proposta apresentada pela Senhora Vereadora.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora
Vereadora
Dra.
Ana
Maria
Treno.
-------------------------------------------------------------------------Ponto 5. Cultura
. 25 de Abril de 1974 - Programa de Comemorações do XXXI Aniversário

O Senhor Presidente referiu que: “como sabem, no Plano Plurianual de Investimentos,
na rubrica Cultura, está como rubrica autónoma considerada esta acção de
comemoração de mais um aniversário do 25 de Abril de 1974.
Em termos metodológicos, a Senhora Vereadora, que tem coordenado todo o
processo e fê-lo este ano mais uma vez, naturalmente, reunindo com uma equipa de
representantes eleitos pela Assembleia Municipal e também com Dirigentes de
Instituições que têm participado de forma mais directa, quer a Escola Secundária
Martinho Árias, quer a EB 2/3, quer o Instituto Pedro Hispano e o Intep. No fundo, o
que se propõe é que a proposta de programa resultante desse processo de trabalho
coordenado pela Senhora Vereadora e as despesas de investimento daí decorrentes
sejam aprovadas.
Quanto ao programa, no dia 22 de Abril haverá a abertura ao público da exposição
sobre o tema “Lembrar Abril”, que decorrerá no átrio da Câmara Municipal.
No dia 24 de Abril, a partir das 22 horas, aqui também no átrio da Câmara Municipal,
haverá um espectáculo musical subordinado ao tema “Cantar Abril”, que contará com o
Grupo Coral da Escola de Música de Pombalinho, dirigido por Francisco Carriço e
também com a colaboração de Carlos Antunes, José Lucas e Nuno Abreu, sendo os
dois últimos da Câmara Municipal e à meia-noite o tradicional “Fogo Preso”, aqui no
Largo do Município.
No próprio dia 25 de Abril, a partir das 9 horas, desenvolver-se-á o Torneio da
Liberdade/Escolinhas - Futsal, que terá dimensão concelhia, no Pavilhão da Encosta do
Sol; às 10 horas arruada pela Banda de Soure; às 10,30 horas Guarda de Honra do
Corpo Activo dos Bombeiros Voluntários de Soure; às 10,45 horas Hastear da Bandeira
com a presença da Banda e do Corpo Activo dos Bombeiros; às 11 horas Sessão

Extraordinária da Assembleia Municipal, comemorativa dos 31 anos do 25 de Abril,
sendo que no âmbito da mesma, para além das intervenções solenes teremos a
possibilidade de ouvir “Canções de Abril”, interpretadas por alunos do “ATL” da Casa da
Criança de Soure; ocorrerá também, como é hábito, a entrega de prémios relativos ao
concurso “Conhecer Abril”, aberto a todas as Escolas do 1.º CEB do Concelho de Soure;
às 17 horas haverá o encerramento do Torneio da Liberdade/Escolinhas - Futsal, no
Pavilhão da Encosta do Sol, com a entrega de prémios.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de programa
apresentada, bem como a autorização para as correspondentes
despesas. ---------------------------------Ponto 6. Desporto e tempos livres
. Conservação/Reparação de Polidesportivos
. Polidesportivo ao Ar Livre de Soure
. Ajuste Directo

Do Departamento de Obras e Urbanismo foram presentes as seguintes informações:
Assunto: Desporto e Tempos Livres
Conservação/Reparação de Polidesportivos
Polidesportivo ao Ar Livre de Soure
Ajuste Directo
Com vista à execução da empreitada em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. Escolha de Procedimento Prévio à Contratação:
Relativamente à empreitada em epígrafe sugiro a adopção da modalidade de ajuste directo (com consulta
obrigatória), uma vez que o valor estimado para as obras é de 24.460,80 euros, superior ao limite máximo de
4.987,98 euros estabelecido para o recurso ao ajuste directo sem consulta obrigatória (vide alínea e) do n.º 2 do
artigo 48º do Decreto-Lei .º 59/99, de 02.03).
A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros - (vide alínea a) do n.º
1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, aplicável por força da alínea a) do n.º 1 do artigo 4º
do mesmo diploma).
O encargo previsto para a presente empreitada tem em parte cabimento no orçamento para o presente ano de
2005 pela rubrica 02.02.07.01.04.06 e trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a
classificação de 02.002 2005/59.
2. Processo
Aprovar alteração ao projecto e documento em anexo.
3. Consultar a(s) Seguinte(s) Entidade(s)

Sugerimos a consulta, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 48º do Decreto-lei n.º 59/99, de 2 de Março, às
seguintes empresas:
. Construténis, Lda;
. João Batista dos Santos, Lda;
. Euroténis - Equipamentos Desportivos, Lda.
À Consideração Superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
24.03.2005
e
Assunto: Desporto e Tempos Livres
Conservação/Reparação de Polidesportivos
Polidesportivo ao Ar Livre de Soure
O Polidesportivo em epígrafe necessita de obras de conservação/reparação, tanto no seu pavimento como na
vedação exterior, pois ambos evidenciam já deficiências que carecem de rápida resolução.
Foi elaborada, por indicação superior, uma proposta de intervenção, cujos trabalhos e estimativa orçamental se
encontram em anexo, totalizando esta 24.460,80 € .
Sugere-se a sua concretização por Ajuste Directo.
À Consideração Superior.
(Mário Monteiro, Eng.º Civil)
2005.03.22

O Senhor Presidente referiu que: “no Polidesportivo ao Ar Livre junto ao Castelo,
depois de termos adjudicado a nova iluminação e de uma intervenção profunda já
desenvolvida nos balneários, falta apenas a pintura exterior. O que está em causa hoje é
a questão da rede e do piso.
Portanto, o que eu proponho é que se aprove o ajuste directo com consulta para a
realização desta intervenção.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de
ajuste directo, conforme decorre das informações técnicas dos
serviços. --------------------------------Ponto 7. Desporto e tempos livres
. Conservação/Reparação de Polidesportivos
. Polidesportivo ao Ar Livre da Vinha da Rainha
. Ajuste Directo

Do Departamento de Obras e Urbanismo foram presentes as seguintes informações:
Assunto: Desporto e Tempos Livres

Conservação/Reparação de Polidesportivos
Polidesportivo ao Ar Livre da Vinha da Rainha
Ajuste Directo
Com vista à execução da empreitada em causa, segure-se a V. Exa a aprovação dos seguintes pontos:
1. Escolha de Procedimento Prévio à Contratação:
Relativamente à empreitada em epígrafe sugiro a adopção da modalidade de ajuste directo (com consulta
obrigatória), uma vez que o valor estimado para as obras é de 18.736,80 euros, superior ao limite máximo de
4.987,98 euros estabelecido para o recurso ao ajuste directo sem consulta obrigatória (vide alínea e) do n.º 2 do
artigo 48º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02.03).
A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros - (vide alínea a) do n.º
1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, aplicável por força da alínea a) do .º 1 do artigo 4º do
mesmo diploma).
O encargo previsto para a presente empreitada tem em parte cabimento no orçamento para o presente ano de
2005 pela rubrica 02.02.07.01.04.06 e trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a
classificação de 02.002 2005/59.
2. Processo
Aprovar alteração ao projecto e documento em anexo.
3. Consultar a(s) Seguintes(s) Entidade(s)
Sugerimos a consulta, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 48º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, às
seguintes empresas:
. Construténis,

Lda;
. João Batista dos Santos, Lda;
. Euroténis - Equipamentos Desportivos, Lda.
À Consideração Superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
24.03.2005
e
Assunto: Desporto e Tempos Livres
Conservação/Reparação de Polidesportivos
Polidesportivo ao Ar Livre da Vinha da Rainha
O polidesportivo em epígrafe necessita de obras de conservação/reparação, tanto no seu pavimento, como no
seu equipamento (balizas e redes de ténis).
Foi elaborada, por indicação superior, uma proposta de intervenção, cujos trabalhos e estimativa orçamental se
encontram em anexo, totalizando esta 18.736,80 € .
Sugere-se a sua concretização por Ajuste Directo.
À Consideração Superior.
(Mário Monteiro, Eng. Civil)
2005.03.22

O Senhor Presidente referiu que: “o Polidesportivo ao Ar Livre da Vinha da Rainha, no
canto esquerdo, para quem está virado para os campos do Mondego, houve, desde o
início, uma situação que terá ficado menos bem compactada e que, curiosamente,
nunca ficou completamente resolvida que foram as placas do campo terem um pequeno
desnível que poderia provocar alguma perigosidade.
Aquilo que importa é resolver de vez esse problema que existiu desde sempre e foi
tecnicamente mal resolvido e ao mesmo tempo colocar um piso novo.
Portanto, o que eu proponho é que se aprove o ajuste directo com consulta para
conservação/reparação deste equipamento.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de
ajuste directo, conforme decorre das informações técnicas dos
serviços. --------------------------------Ponto 8. Desporto – Eventos/Provas Desportivas
. Apoio - 10.º Saurium T.T.

O Senhor Presidente referiu que: “em Fevereiro de 2004, tínhamos aprovado um apoio
de 1.250,00 euros para o Saurium TT/2003.
Agora, trata-se do Saurium TT/2004 que teve uma significativa participação e voltou a
ser um eficaz veículo de divulgação turística do Concelho de Soure.
Aquilo que eu proponho é que, para o 10.º Saurium TT, seja aprovado o apoio habitual
de 1.250,00 euros, uma vez que a diferença entre receita e despesa do certame é bem
superior.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio de
1.250,00 euros.Ponto 9. Urbanização e Urbanismo
. Reabilitação de Largos e Praças
. Praça Miguel Bombarda - Soure
. Elementos Vegetais/Alteração

O Senhor Presidente referiu que: “ esta proposta surge, basicamente, pelo seguinte:
depois de termos resolvido intervir, em termos de requalificação, nas principais Praças
da Sede do Concelho, não se perceberia que não mexêssemos também na Praça Miguel
Bombarda que é uma Praça histórica, quanto mais não seja porque está defronte do
primeiro edifício mandado fazer por D. Manuel, ainda não era Rei de Portugal mas
Duque de Beja e porque todas as casas que envolvem essa Praça são casas com “traça”
à antiga; portanto, não faria sentido que uma Praça deste género não fosse objecto de
alguma intervenção.
Agora, o que acontece é que qualquer que venha a ser a intervenção, substituição do
mobiliário urbano, de valorização da calçada que lá existe, ou requalificação, de melhoria
do tipo de sinaléctica proibitiva de estacionamento que circunda quer a Biblioteca, quer
a Igreja... há uma questão que eu não posso ignorar que é a das quatro árvores que lá

estão, que foram plantadas há alguns anos, que são claramente elementos vegetais
inadequados.
Em meados de Setembro do ano passado, curiosamente ou não, a Câmara Municipal
recebeu uma carta da Paróquia de S. Tiago subscrita pelo Reverendo Pároco José da
Cunha Ferreira e uma outra da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Soure subscrita pelo seu Comandante, onde aquilo que se percebe é uma grande
insistência na substituição de árvores por outras ou arbustos de porte ajustado à
dimensão da Praça que existe e que não prejudique minimamente a visualização das
fachadas dos edifícios que lá estão e, designadamente, da Igreja Matriz.
Entretanto, quero-vos dizer que também tive o cuidado, quando isto começou a surgir,
de perguntar ao Prof. Joaquim Ramos de Carvalho, que realizou uma Tese sobre
questões históricas ligadas ao Concelho de Soure, se as árvores tinham qualquer tipo de
valia histórica ou cultural ao que me foi dito que as mesmas eram recentes, portanto,
nem sequer há a questão de serem espécies a preservar. Também tive o cuidado de falar
com o Dr. Mourão de Paiva que me facultou uma série de fotografias para que eu
pudesse perceber como é que era o Largo no início do século. Se olharmos para essas
fotografias o que se verifica é que lá havia, no sítio onde estão as quatro árvores, quatro
pequeníssimas árvores. Em resumo, parece que não há a menor dúvida de que
deveremos manter elementos vegetais na Praça Miguel Bombarda, mesmo que a
requalifiquemos com a colocação de mobiliário adequado, mesmo que, eventualmente,
haja qualquer mexida no jogo de água que lá está, mesmo que mexamos na demarcação
das zonas de estacionamento com elementos demarcadores que não aqueles que estão
em frente à Biblioteca.
Devo dizer que estou inteiramente de acordo com a proposta deste Engenheiro
porque, para além de todos estes argumentos que aqui invoca, de que são árvores cuja
raiz está a partir aquilo tudo, que têm uma altura monstra e que para não criar
problemas são podadas por baixo, ainda coloquei uma questão, porque não a
transladação das árvores para um outro local, apesar de a espécie não ter qualquer valia
em termos de raridade que justifique a sua salvaguarda, agora o que é que ele nos está a
sugerir? É que na zona das árvores apareça como que um pequeno canteiro em lancil
com uma grelha de ferro no meio e que depois, em vez de aparecerem árvores surjam
grupos de arbustos que têm um diâmetro e uma altura de 2/2,5 metros que,
normalmente, têm um folheado vermelho/verde que são exactamente os grupos de
arbustos que se colocaram na requalificação que fizemos na Capela do Senhor dos
Aflitos, isto sem prejuízo de a qualquer altura podermos escolher qualquer espécie
vegetal.
Neste contexto de recomendação, quer em termos históricos ou culturais da paróquia,
quer em termos de Protecção Civil da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Soure, quer em termos de alteração de elementos vegetais pelas razões
que decorrem de um parecer de um especialista na matéria, proponho que aprovemos
uma proposta de alteração que passe pela substituição das árvores que lá estão por
elementos vegetais adequados e que deverão ter este tipo de características.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo

Senhor
-----------------------------------------------------------------------------------

Presidente.

Ponto 10. Comunicações e Transportes – Rede Viária
. Outros Alcatroamentos Novos

. Arruamentos e Ligações na Freguesia de Soure - Simões
. Abertura de Concurso Limitado
Do Departamento de Obras e Urbanismo foram presentes as seguintes informações:
Assunto: Comunicações e Transportes - Rede Viária
Outros Alcatroamentos Novos
Arruamentos e Ligações na Freguesia de Soure
Arruamentos nos Simões
Escolha de Procedimento Prévio
Com vista à execução da empreitada em causa, sugere-se a V. Exa a aprovação dos seguintes pontos:
1. Escolha de Procedimento Prévio à Contratação
Relativamente à empreitada em epígrafe sugiro a adopção da modalidade de concurso limitado sem
publicação de anúncio (vide artigo 129.º e segs do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02.03, com a redacção dada pela
Lei n.º 163/99, de 14.09), uma vez que o valor estimado para as obras é de 28.275,00 euros (vide n.º 2 do artigo
48º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02.03, com a redacção dada pela Lei n.º 163/99, de 14/09).
A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros - vide alínea a) do n .º
1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, aplicável por força da alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º
do mesmo diploma -.
O encargo previsto para a presente empreitada tem em parte cabimento no orçamento para o presente ano de
2005 pela rubrica 03.04.07.03.03.01 e trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a
classificação de 09.001 2005/149.
2. Processo de Concurso
Do projecto, do caderno de encargos, programa de concurso e convites a enviar às entidades.
3. Consultar as Seguintes Entidades
De acordo com o n.º 3 do artigo 121.º do referido diploma, torna-se obrigatória a consulta a pelo menos cinco
entidades.
Tendo em conta as consultas efectuadas no âmbito de outros procedimentos e as obras já executadas pelas
mesmas, sugiro a consulta às seguintes empresas:
. Redevias - Sociedade de Construção e Vias, SA;
. José França - Construções, SA;
. Leirislena - Sociedade de Construções, SA;
. Manuel Dias Martins & Martins, Lda;
. Pinto & Braz, Lda.
4. Nomeação de Comissões
Nomeação dos elementos a integrar a comissão de abertura do concurso
1. Presidente: João Gouveia, Dr, Presidente;
2. Vogal: Américo Nogueira, Vereador;
3. Vogal: Marcus Tralhão, Dr.

Suplentes: Mário Monteiro, Eng.
Nomeação dos elementos a integrar a comissão de análise das propostas
Presidente: Américo Nogueira, Vereador;
2. Vogal: Ana Maria Treno, Dra., Vereadora;
3. Vogal: Evaristo Duarte.
1.

À Consideração Superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
29.03.2005
e
Assunto: Comunicações e Transportes/Rede Viária
Outros Alcatroamentos Novos
Arruamentos e Ligações na Freguesia de Soure
Arruamentos nos Simões
Alguns arruamentos existentes na localidade de Simões apresentam um pavimento em tout-venant bastante
danificado e irregular, que necessita de uma intervenção rápida.
Para a sua reparação é necessário proceder à aplicação de uma camada de desgaste betuminoso com seixo
britado e uma espessura de 0.07 m após compactação.
Esta intervenção encontra-se incluída no Plano de Actividades para o ano 2005 e tem um valor que se estima em
aproximadamente 28.275,00 euros + Iva.
À Consideração Superior,
O Técnico
(Evaristo Duarte)
29.03.2005

O Senhor Presidente referiu que: “fez-se recentemente uma pequena intervenção de
alargamento de uma estrada que vem da Capela dos Simões para a estrada dos
Simões/Netos e importa, naturalmente, urbanizar, complementar em termos viários,
esse alargamento. Por outro lado, há uma ligação interna que vem dos Lourenços aos
Simões, de há muito reclamada, que, inclusivamente, causa alguns transtornos. Depois
dos nossos serviços técnicos terem promovido a medição desses trabalhos e elaborado
o correspondente caderno de encargos, proponho que se aprove a abertura de
concurso limitado para a realização destas intervenções.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura de concurso
limitado, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.
-------------------------------------------Ponto 11. Comunicações e Transportes – Rede Viária
. Outros Alcatroamentos Novos

. Arruamentos e Ligações na Freguesia de Soure - Estrada do Sobral de Cima/Sobral de
Baixo/Torre do Sobral

. Abertura de Concurso Limitado
Do Departamento de Obras e Urbanismo foram presentes as seguintes informações:
Assunto: Comunicações e Transportes - Rede Viária
Outros Alcatroamentos Novos
Arruamentos e Ligações na Freguesia de Soure
Estrada do Sobral de Cima/Sobral de Baixo/Torre do Sobral
Escolha de Procedimento Prévio
Com vista à execução da empreitada em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. Escolha de procedimento prévio à contratação
Relativamente à empreitada em epígrafe sugiro a adopção da modalidade de concurso limitado sem
publicação de anúncio (vide artigo 129.º e segs do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02.03, com a redacção dada pela
Lei n.º 163/99, de 14.09), uma vez que o valor estimado para as obras é de 28.550,00 euros (vide n.º 2 do artigo
48º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02.03, com a redacção dada pela Lei n.º 163/99, de 14.09).
A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros - vide alínea a) do n.º 1
do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, aplicável por força da alínea a) do n.º 1 do artigo 4º do
mesmo diploma -.
O encargo previsto para a presente empreitada tem em parte cabimento no orçamento para o presente ano de
2005 pela rubrica 03.04.07.03.03.01 e trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a
classificação de 09.001 2005/149.
2. Processo de concurso
Do projecto, do caderno de encargos, programa de concurso e convites a enviar às entidades.
3. Consultar as Seguintes Entidades
De acordo com o n.º 3 do artigo 121º do referido diploma, torna-se obrigatória a consulta a pelo menos cinco
entidades.
Tendo em conta as consultas efectuadas no âmbito de outros procedimentos e as obras já executadas pelas
mesmas, sugiro a consulta às seguintes empresas:
. Redevias - Sociedade de Construção e Vias, SA;
. José França - Construções, SA;
. Leirislena - Sociedade de Construções, SA;
. Manuel Dias Martins & Martins, Lda;
. Pinto & Braz, Lda.
4. Nomeação de Comissões
Nomeação dos elementos a integrar a comissão de abertura do concurso
1. Presidente: João Gouveia, Dr, Presidente;
2. Vogal: Américo Nogueira, Vereador;
3. Vogal: Marcus Tralhão, Dr.
Suplentes: Mário Monteiro, Eng.
Nomeação dos elementos a integrar a comissão de análise das propostas
1. Presidente: Américo Nogueira, Vereador;
2. Vogal: Ana Maria Treno, Dra., Vereadora;

3. Vogal: Evaristo Duarte.
À Consideração Superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
29.03.2005
e
Assunto: Comunicações e Transportes - Rede Viária
Outros Alcatroamentos Novos
Arruamentos e Ligações na Freguesia de Soure
Estrada do Sobral de Cima/Sobral de Baixo/Torre do Sobral
A estrada que liga o Sobral de Cima a Sobral de Baixo e transversal para a Torre do Sobral, apresentam um
pavimento em tout-venant com alguns buracos.
Com vista à sua reparação é necessário proceder à aplicação de uma camada de desgaste betuminoso com seixo
britado e uma espessura de 0.07 m após compactação.
Esta intervenção encontra-se incluída no Plano de Actividades para o ano de 2005 e tem um valor que se estima
em aproximadamente 28.550,00 euros + Iva.
À Consideração Superior
O Técnico
(Evaristo Duarte)
29.03.2005

O Senhor Presidente referiu que: “como sabem, está praticamente concluído o novo
cemitério do Sobral e não fazia o menor sentido que criássemos aquele novo
equipamento que vem dar resposta a uma lacuna existente e que, em termos de
acessibilidades, deixássemos essa zona sem ligação às zonas residenciais mais próximas.
Aquilo que eu proponho é que se aprove a abertura de concurso limitado para a
realização desse investimento.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura de concurso
limitado, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.
-------------------------------------------Ponto 12. Comunicações e Transportes – Rede Viária
. Outras Recargas

. Arruamentos e Ligações na Freguesia de Soure - Estrada EN 342 na Camparca
. Ajuste Directo
Do Departamento de Obras e Urbanismo foram presentes as seguintes informações:
Assunto: Comunicações e Transportes - Rede Viária
Outras Recargas
Arruamentos e Ligações na Freguesia de Soure
Estrada EN 342 na Camparca
Ajuste Directo
Com vista à execução da empreitada em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. Escolha de Procedimento Prévio à Contratação:
Relativamente à empreitada em epígrafe sugiro a adopção da modalidade de ajuste directo (com consulta
obrigatória), uma vez que o valor estimado para as obras é de 14.590,75 euros, superior ao limite máximo de
4.987,98 euros estabelecido para o recurso ao ajuste directo sem consulta obrigatória (vide alínea e) do n.º 2 do
artigo 48º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02.03).
A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer o Presidente
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros - (vide alínea a) do n.º
1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, aplicável por força da alínea a) do n.º 1 do artigo 4º
do mesmo diploma).
O encargo previsto para a presente empreitada tem em parte cabimento no orçamento para o presente ano de
2005 pela rubrica 03.04.07.03.03.01 e trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a
classificação de 09.001 2005/149.
2. Processo
Aprovar alteração ao projecto e documento em anexo.
3. Consultar a(s) Seguinte(s) Entidade(s)
Sugerimos a consulta, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 48º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, às
seguintes empresas:
. Redevias - Sociedade de Construção e Vias, SA;
. José França - Construções, SA;
. Manuel Dias Martins & Martins, Lda.
À Consideração Superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
11.03.2005
e
Assunto: Comunicações e Transportes/Rede Viária
Outras Recargas
Arruamentos e Ligações na Freguesia de Soure
Estrada EN 342 na Camparca
A estrada EN 342 que atravessa a localidade de Camparca sofreu alargamento e correcção de traçado junto ao
entroncamento para os Lousões. Tal situação origina uma degradação frequente do piso em tout-venant, que
obriga a periódicas intervenções para a sua reparação.
Por forma a melhorar o trânsito e a segurança no local, será aplicada uma camada de desgaste betuminosa em
seixo britado, com uma espessura de 0.07 m após compactação.
Esta intervenção encontra-se incluída no Plano de Actividades para o ano 2005 e tem um valor que estima em
aproximadamente 14.590,75 euros + Iva.
À Consideração Superior
O Técnico
(Evaristo Duarte)
10.03.2005

O Senhor Presidente referiu que: “aquilo que eu proponho é que se aprove o ajuste

directo com consulta, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de
ajuste directo, conforme decorre das informações técnicas dos
serviços. ---------------------------------

