
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de
Pombal, nº0002/CMP/14 de 17/01/2014

Aos dezassete dias do mês de Janeiro de dois mil e quatorze, nesta cidade de Pombal,
no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, pelas dez horas, teve lugar a Reunião
Ordinária da Câmara Municipal de Pombal, estando presentes, o Senhor Presidente da Câmara
Dr. Luís Diogo de Paiva Morão Alves Mateus, o Senhor Vereador Dr. António José Cardoso
Pires da Silva, a Senhora Vereadora Dr. Ana Cristina Jorge Gonçalves, o Senhor Vereador Dr.
Fernando Manuel Pinto Parreira, o Senhor Vereador Eng. Pedro Filipe da Silva Murtinho, a
Senhora Vereadora Dra. Catarina Pascoal da Silva, o Senhor Vereador Dr. Adelino Gonçalves
Mendes, o Senhor Vereador Eng. Jorge Marques dos Santos Claro e a Senhora Vereadora Dra.
Marlene Vaz Matias  comigo, Virgínia dos Santos Moderno, Técnica Superior, que secretariei.

De seguida entrou-se na discussão e votação dos seguintes pontos da ordem do dia,
relativamente aos quais abaixo se dá por reproduzido o teor das deliberações.

  1. Resumo diário da tesouraria

A Câmara tomou conhecimento do seguinte Resumo Diário da Tesouraria relativo ao
dia 16 de janeiro de 2014:

Em documentos, que apresentam um saldo de quatrocentos e catorze euros e cinquenta
e cinco cêntimos;
Da conta do Município, que apresenta um saldo de sete milhões cento e quinze mil
quinhentos e quarenta e nove euros e oitenta e um cêntimos; e,
Da conta de Operações de Tesouraria, que apresenta um saldo de dois milhões
quatrocentos e quarenta e três mil quinhentos e oitenta e três euros e um cêntimo.

  2. Pagamentos efetuados

O Senhor Presidente informou a Câmara que entre os dias 03 e 16 de janeiro, corrente,
inclusive, foram feitos:

Pagamentos/Operações Orçamentais no valor de € 927.465,85 (novecentos e vinte e
sete mil quatrocentos e sessenta e cinco euros e oitenta e cinco cêntimos); e,
Pagamentos/Operações de Tesouraria no valor de € 116.637,46 (cento e dezasseis mil
seiscentos e trinta e sete euros e quarenta e seis cêntimos).
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A Câmara ficou inteirada.

  3. Delegação de competências

  3.1. Comunicação de atos praticados no uso de delegação e subdelegação
de competências

A Câmara foi informada pelo Senhor Presidente de que entre 03 e 16 de janeiro, corrente,
inclusive, foram praticados atos de acordo com as relações que se anexam e dão como
reproduzidas, respeitantes a:

10 licenças de obras particulares;
0 alvará de licença para destruição de revestimento vegetal; e,  
3 horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais.

A Câmara ficou inteirada. 

  4. Loteamentos

4.1. - Manuel de Jesus Lopes - Receção definitiva das obras - alvará de
loteamento 6/93 

Foi presente à reunião um requerimento em nome de Manuel de Jesus Lopes, em que este
requer a receção definitiva das obras do loteamento, sito na Rua do Relógio Velho, em
Pombal, com o alvará de loteamento n.º 6/93.
A Câmara deliberou, por unanimidade, com base no auto de vistoria elaborado,
receber definitivamente as obras de urbanização, bem como proceder ao
cancelamento da garantia bancária no valor de € 1.418,38 (mil quatrocentros e dezoito
euros e trinta e oito cêntimos).   

  5. Obras Particulares

  5.1. Arquiteturas

5.1.1. - Artur Manuel Pereira Carreira

Foi presente à reunião o processo de obras n.º 1232/12(03.00), em nome de Artur
Manuel Pereira Carreira, em que solicita a aprovação do projeto de
arquitetura respeitante ao pedido de licenciamento de obras de edificação, sito na
Avenida Comendador Raul Tomé Feteira, freguesia da Guia, concelho de Pombal.
Junto encontra-se a informação n.º 14 da Divisão de Obras Particulares, cujo teor se
transcreve: "O pedido obteve os seguintes pareceres das entidades consultadas:

Parecer favorável do Médico Veterinário, infornação n.º 10 (folha 114 do
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processo).
Parecer favorável da Direcção Regional da Cultura do Centro, ref.ª DRC/2013/10-
15/140/POP/48564, de 26/02/2013 (folha 115, 116 do processo);
Parecer favorável da Unidade de Saúde Pública, ACES Pinhal Litoral, Serviços de
Saúde Pública, ref.ª N.º C-34/2013-USP, de 24/03/2013 (folha 117 do processo).

Seguere-se o indeferimento do pedido com os seguintes fundamentos:
De facto:

A parcela de terreno objecto deste pedido encontra-se inserido no plano de
Urbanização da área Urbana da Guia, publicado no Aviso n.º 25979/2008, de 29
de Outubro (PU), e verifica-se que o anexo de apoio à edificação principal excede
a área de bruta de construção máxima (50m2), de acordo com o n.º 1 do art. 24.º
do PU, assim como excede a cércea máxima de 3m, de acordo com o n.º 2 do art.
24.º do PU.

De direito:

Com base na alínea a)  do n.º 1 do art.º 24.º do Decreto-lei 555/99 de 16/12
alterado pelo Decreto-lei 26/2010 de 30/03."    

A Câmara deliberou, por unanimidade, notificar o requerente da intenção de
indeferimento e conceder-lhe o prazo de dez dias para dizer, por escrito, o que se lhe
oferecer. 

  5.2. Afastamentos

5.2.1. - Nuno Miguel Moreira Pascoal

Foi presente à reunião o processo de obras n.º 1371/13(03.00), em nome de Nuno Miguel
Moreira Pascoal, referente ao licenciamento de obras de construção de um muro de
vedação confinante com a via pública, no lugar de Valeirão, freguesia de Carnide,
Concelho de Pombal.
A Câmara, face à informação da Divisão de Obras Particulares constante do
processo e nos termos do n.º 4 do art.º 33.º do Regulamento Municipal de
Urbanização e Edificação, deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável aos
afastamentos propostos, atendendo aos condicionalismos presentes na informação. 

5.2.2. - Vítor Jorge Lopes Barreiro

Foi presente à reunião o processo de obras n.º 1607/13(03.00), em nome de Vítor Jorge
Lopes Barreiro, referente à legalização de obras de reconstrução com preservação das
paredes exteriores, subsequentes à demolição de parte de uma edificação existente, da
qual resulta uma moradia unifamiliar, totalmente remodelada no interior, com alteração da
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cércea e da forma de telhado, no lugar de Roubã, freguesia de São Simão de Litém,
Concelho de Pombal.
A Câmara, face à informação da Divisão de Obras Particulares constante do
processo e nos termos da alínea a) n.º 3 do art.º 31.º do Regulamento Municipal de
Urbanização e Edificação, deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável aos
afastamentos propostos, atendendo aos condicionalismos presentes na informação.

  5.3. Outros

5.3.1. - Maria Ferreira Lopes Junqueira

Foi presente à reunião o processo n.º 1750/13(12.00), em nome de Maria Ferreira Lopes
Junqueira, em que solicita o pedido de licenciamento de ocupação de via pública por
motivos de obras particulares, sito na Rua do Relógio Velho, freguesia e concelho de
Pombal.
A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de
licenciamento para ocupação da via pública de acordo com informação. 

  6. Relatórios, Pareceres, Plano de Atividades, Orçamentos, Instrumentos
Previsionais

6.1. - Mapa dos fluxos de caixa do ano económico de 2013 

Foi presente à reunião a informação n.º 2/DMF/14, da Divisão de Finanças Municipais, que
a seguir se transcreve:
"Nos termos definidos no ponto 2.3.4.4 do POCAL, aprovado pelo DL 54-A/99 de 22 de
Fevereiro, alterado pelo DL 84-A/2002 de 05 de Abril, o mapa de Fluxos de Caixa
apresenta os recebimentos e pagamentos associados à execução do orçamento e às
demais operações de tesouraria, com evidência para os correspondentes saldos (da
gerência anterior e para a gerência seguinte), desagregados de acordo com a sua
proveniência (execução orçamental e operações de tesouraria).
O Saldo da Gerência de Execução Orçamental resulta do diferencial apurado entre a
receita efectivamente cobrada e a despesa efectivamente paga e que, relativamente ao ano
de 2013, resultou num saldo final de Eur. 7.681.708,54.
A aprovação do mapa Fluxos de Caixa da gerência anterior, nos termos do ponto 2.6.1 do
POCAL, permite ao Município recorrer a esse saldo para:

integrar os fundos disponíveis nos termos da alínea a) do nº 3 do artº 5º do DL
127/2012 de 21 de Junho, que veio regulamentar a Lei 08/2012 de 21 de Fevereiro
(LCPA), e/ou;
propor uma revisão do Orçamento e das Grandes Opções do Plano ao Órgão
Deliberativo, nos termos da alínea a) do ponto 8.3.1.4 do POCAL.
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Nestes termos propõe-se ao Sr. Presidente, que submeta a presente proposta ao Órgão
Executivo, no sentido de:

Deliberar aprovar o Mapa dos Fluxos de Caixa do ano de 2013, em anexo, com um
saldo para a gerência seguinte, de Execução Orçamental, no montante de Eur.
7.681.708,54."

Junto se encontra anexo o Mapa de Fluxos de Caixa que se dá por integralmente
reproduzido e que fica arquivado no respetivo serviço.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Mapa de Fluxos de Caixa do ano
de 2013, com um saldo para a gerência seguinte, de execução orçamental, no
montante de € 7.681.708,54, de acordo com a informação supra transcrita.   
 

  7. Contratos

7.1. - Proposta de celebração de um contrato de prestação de serviços de
coordenação e acompanhamento dos projetos e da execução das obras de
requalificação e reestruturação da área histórica de Pombal

Foi presente à reunião a informação n.º 12/UJ/14, da Unidade Jurídica, que a seguir se
transcreve: 
"ASSUNTO: Proposta de Celebração de um Contrato de Prestação de Serviços de
Coordenação e Acompanhamento dos Projetos e da Execução das Obras de
Requalificação e Reestruturação da Área Histórica de Pombal
Exmo. Senhor Presidente,
Em cumprimento das instruções que me foram dirigidas pelo Senhor Vereador do Pelouro
da Gestão de Obras Públicas, Eng.º Pedro Murtinho, cumpre expor a V. Exª o seguinte:
I. Do Fundamento da Necessidade
O Município de Pombal, no âmbito das Parcerias para a Regeneração Urbana, elaborou
um “Plano de Ação” dirigido para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de
Pombal, destinado, para além do mais, a suportar a candidatura ao Programa de
Regeneração Urbana – Programa Operacional Regional do Centro (2007-2013) para
apoio ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, composto por nove Projetos
Convergentes.
As operações foram levadas a cabo ao longo dos últimos três anos, tendo o Município de
Pombal, na qualidade de entidade adjudicante e dono de obra, recorrido à prestação de
serviços de apoio técnico, nomeadamente para prestação de esclarecimentos
considerados como necessários à execução de cada um dos projetos, junto de cada
adjudicatário, coordenar a interação dos vários projetos pugnando pela respetiva
compatibilização, de modo a cumprir com o Plano de Ação aprovado, bem como
acompanhar a realização e execução das obras.
Sucede porém que, ao contrário do que era expectável, a conclusão das obras não teve
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lugar em junho de 2013, como fora inicialmente previsto, nem mesmo em dezembro do
mesmo ano — conforme se havia conjeturado aquando da instrução do procedimento
conducente à celebração do contrato de prestação de serviços de apoio técnico, que
vigorou no período compreendido entre os meses de junho e dezembro de 2013 —,
estimando-se que venha a ter lugar no final do mês de abril do ano de 2014.
Significa, portanto, que o Município de Pombal se encontra perante uma necessidade
premente de proceder à celebração de um contrato de prestação de serviços de caráter
eminentemente técnico, no sentido de lhe continuar a ser prestado apoio nos termos em
que tem sucedido até ao presente, designadamente prestação de esclarecimentos que se
afigurem necessários à execução de cada um dos projetos, a coordenação da interação
dos vários projetos, pugnando pela compatibilização dos mesmos, de modo a cumprir
com o Plano de Ação aprovado, bem como acompanhar a realização e execução das
obras até ao seu termo.
Cumpre referir que a prestação dos mencionados serviços tem vindo a ser assegurada
pela sociedade Reis de Figueiredo, Arquitetos da Beira, Lda, pelo que se considera que
haverá toda a conveniência em que os serviços continuem a ser prestados pelos mesmos
profissionais, uma vez que se encontra estabelecida uma relação de confiança entre o
Município e os técnicos que laboram para a mencionada sociedade.
Em face do que antecede, afigura-se necessário proceder à instrução de um procedimento
de contratação pública, com vista à celebração de um contrato de prestação de serviços,
pelo período de quatro meses (janeiro e abril de 2014), cujo objeto consistirá, em traços
gerais, na prestação de apoio eminentemente técnico à execução dos projetos em curso,
no âmbito das operações de regeneração urbana do Centro Histórico de Pombal.
Nestes termos, e considerando que nos encontramos em face de uma necessidade
eminente, torna-se inevitável proceder, com a maior brevidade, à abertura de um novo
procedimento que legitime a mencionada contratação, sugerindo-se, desde já, que seja
solicitado à Secção de Aprovisionamento a adoção das diligências necessárias para o
efeito.
II. Do Objeto do Fornecimento ou Contratação
O objeto da contratação ora proposta consubstanciar-se-á na prestação de serviços de
caráter eminentemente técnico, designadamente prestação de esclarecimentos que se
afigurem necessários à execução de cada um dos projetos afetos às operações de
regeneração urbana do Centro Histórico de Pombal, coordenação da interação dos
vários projetos pugnando pela compatibilização dos mesmos, de modo a cumprir com o
Plano de Ação aprovado, bem como acompanhar a realização e execução das obras até
ao seu termo.
III. Da Estimativa do Valor do Contrato
O valor estimado da despesa ascenderá ao máximo de € 1.540,00 (mil quinhentos e
quarenta euros) mensais, perfazendo um encargo global de € 6.160,00 (seis mil cento e
sessenta euros), a que acrescerá o IVA à taxa legal em vigor.
Nos valores apresentados foi considerada a aplicação de uma redução remuneratória de
12%, por força das disposições conjugadas dos n.ºs 1 e2 do Artigo 73º e do n.º 1 do
Artigo 33º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (L.O.E.-2014), não podendo a mesma
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ser excluída por não se verificar o disposto nos n.ºs 8 e 9 do Artigo 73º do mesmo
diploma legal.
IV. Fundamento do Procedimento da Contratação
Nos termos do preceituado no n.º 4 do Artigo 73º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de
dezembro, “Carece de parecer prévio vinculativo do membro do Governo responsável
pela área das finanças (…), a celebração ou a renovação de aquisição de serviços por
órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril, alterado pela Lei nº 66/2013, de
27 de agosto, independentemente da natureza da contraparte, designadamente no que
respeita a:

a). Contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença;
b). Contrato de aquisição de serviços cujo objeto seja a consultadoria técnica.”

Definindo o n.º 11 do mesmo preceito legal que“nas autarquias locais, o parecer previsto
no n.º 4 é da competência do órgão executivo e depende da verificação dos requisitos
previstos nas alíneas a) e c) do n.º 5, bem como da alínea b) do mesmo número, com as
devidas adaptações, sendo os seus termos e tramitação regulados pela portaria referida
no n.º 1 do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pelas Leis
n.º 3-B/2010, de 28 de abril, e 66/2012, de 31 de dezembro”.
O referido parecer vinculativo deverá obedecer aos termos e tramitação definidos na
Portaria n.º 16/2013, de 17 de janeiro, nomeadamente sempre que estejam em causa
contratos de aquisição de serviços de consultadoria técnica (cfr. Artigo 2º),
designadamente arquitetónica, como sucede no caso vertente.
No que se refere à demonstração da inexistência de pessoal em situação de mobilidade
especial, e salvo o devido respeito por opinião contrária, considera-se que nos
encontramos em face de um objeto contratual que não se compadece com este tipo de
exigência legal, carecendo de sentido o cumprimento deste requisito no caso em apreço.
Na verdade, a necessidade que o Município de Pombal pretende ver suprida é a de
acompanhamento e tratamento de questões eminentemente técnicas, designadamente do
foro arquitetónico, necessidades que apenas serão cabalmente satisfeitas mediante o
recurso a um prestador de serviços que tenha acompanhado o decurso das operações
desde o seu início.
Acresce que estamos em face de uma relação intuitu personae, que se baseia numa
relação de confiança estabelecida entre a parte contratante e a parte contratada, não
sendo indiferente a identidade do prestador de serviços a contratar.
Assim, considerando o cumprimento de todos os condicionalismo legais, nomeadamente
dos que decorrem das disposições conjugadas da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro
(nomeadamente do Artigo 73º) e da Portaria n.º 16/2013, de 17 de janeiro, e uma vez
aferida a especificidade técnica dos serviços a prestar, bem como a natureza intelectual
dos mesmos, propõe-se, ao abrigo do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 24º do
Código dos Contratos Públicos, a adoção do procedimento de ajuste direto (critério
material).
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 5 do citado Artigo 73º da Lei n.º 83-
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C/2013, de 31 de dezembro (LOE), e nos termos do n.º 1 do mesmo artigo, com remissão
para o Artigo 33º do mesmo diploma legal, o preço base máximo admitido para a
prestação dos serviços em causa terá de ser alvo de uma redução remuneratória de 12 %,
calculada sobre o valor total do contrato de aquisição de serviços vigente em 2013.
V. Da Fundamentação para adoção do Procedimento de Ajuste Direto, de valor igual
ou superior a € 5.000,00, nos termos do disposto no Artigo 24º do C.C.P., na sua redação
atual.
Atento o objeto contratual, entende-se que o exposto nos pontos I e IV da presente
informação, respetivamente com as epígrafes Fundamento da Necessidade e Fundamento
do Procedimento da Contratação, alicerça, por si só, a adoção do procedimento de ajuste
direto nos termos propostos.
Acresce ainda que o mapa de pessoal do Município de Pombal, ou o de qualquer outro
Município, não poderia dispor de trabalhadores passíveis de ser afetos à prestação de
serviços atrás mencionados.
Na verdade, a prestação de serviços a que ora nos reportamos tem necessariamente de
ser executada com caráter de independência, sem qualquer subordinação jurídica, na
medida em que se pretende apenas alcançar um resultado, ficando ao critério do
profissional competente a definição do método através do qual pretende atingir o objetivo
final.
Em face de tudo o que se acaba de valorar, considera-se inconveniente o recurso a
qualquer modalidade de relação jurídica de emprego público.
VI. Inscrição nos Documentos Previsionais
A despesa decorrente da celebração de contrato ora proposta tem adequado
enquadramento no Plano Plurianual de Investimentos no objetivo 2.4.2.2 – Projeto/Acção-
0904, com a classificação orgânica/económica 02/07010413.
No que respeita à assunção do compromisso da despesa, deverá a Secção de
Aprovisionamento diligenciar pelo cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 127/2012,
de 21 de junho (Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso).
VII. Proposta da entidade a convidar
Para a prestação dos mencionados serviços, propõe-se que, caso V. Exª assim o entenda,
seja convidada a apresentar proposta a sociedade Reis de Figueiredo, Arquitetos da
Beira, Lda, com sede na Rua D. José I, n.º 39, r/c dtº, 3080-202 Figueira da Foz, com o
NIF. 502 482 745.
VIII – Proposta de critérios de adjudicação
Não aplicável.
IX. Prazo de execução
O prazo de execução do contrato de prestação de serviços será de quatro meses, a contar
a partir da data da adjudicação.
X.  Sessão de negociação
Não aplicável.
XI. Especificação do Caderno de Encargos
Junta-se proposta do Caderno de Encargos.
Em suma, propõe-se a V. Exª que:
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a). Ao abrigo do disposto na alínea e) do n.º 1 artigo 24º do Código dos Contratos
Públicos, seja adotado o procedimento de ajuste direto, por se considerar o procedimento
mais adequado ao interesse público a prosseguir;
b). Seja dirigido à sociedade Reis de Figueiredo, Arquitetos da Beira, Lda, com sede na
Rua D. José I, n.º 39, r/c dtº, 3080-202 Figueira da Foz, um convite para apresentação de
proposta para a prestação dos serviços em apreço;
c). Submeta a presente proposta de abertura de procedimento à apreciação da Câmara
Municipal para que emita o parecer favorável a que alude o n.º 4 do Artigo 73º da Lei n.º
83-C/2013, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento de Estado para 2014),do qual a lei faz
depender a aquisição de serviços cujo objeto seja a consultadoria técnica."
Encontra-se aposto na informação o parecer do Vereador do Pelouro que a seguir se
transcreve:
"Sr. Presidente, tal como consta no teor da Informação, as obras de regeneração urbana
necessitam de apoio técnico permanente na execução das diversas empreitadas em curso,
tal como tem vindo a suceder. Ora acontece que as obras de Regeneração Urbana vão
prolongar-se até final do mês de Abril deste ano, data limite imposta ao empreiteiro
Arquijardim (contrariamente ao prazo inicialmente estabelecido – Junho 2013 e
posteriormente Dezembro 2013), sendo que o contrato celebrado com o prestador de
serviços, terminou em Dezembro de 2013, pelo que se torna necessário garantir os
serviços do mesmo até ao termo das obras – 30 de Abril 2014 (com as obras a decorrer
no Largo 25 de Abril, Rua Almirante Reis, Rua Maria Justina, Rua de Albergaria dos
Doze e Rua João de Barros). Pelo exposto, propõe-se a referida contratação, operando as
reduções nos valores do contrato de prestação de serviços de acordo com a lei. À
consideração superior!"
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de um contrato de
prestação de serviços em regime de ajuste direto, de harmonia com a informação
supra transcrita.  

  8. Regulamentos, Normas de Controlo, Normas de Funcionamento e Planos
de Prevenção

8.1. -  Relatório Semestral da Atividade da Unidade Jurídica em matéria
contraordenacional - 2.º Semestre de 2013

Foi presente à reunião a informação n.º 4/UJ/14, da Unidade Jurídica, que a seguir se
transcreve:
"ASSUNTO: Relatório Semestral da Atividade da Unidade Jurídica em matéria
contraordenacional
Exmº. Senhor Presidente,
Nos termos do disposto na Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro, e em cumprimento do Plano
de Prevenção de Riscos de Gestão (incluindo os de corrupção e infrações conexas) deste
Município, vem a Unidade Jurídica apresentar, junto da Câmara Municipal, o relatório
semestral de acompanhamento da atividade de risco em matéria contraordenacional,
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correspondente ao segundo semestre do ano de 2013, elaborado mediante a extração da
informação constante dos mapas mensais que servem de suporte a esta Unidade."
Junto se encontra um Relatório Semestral da Atividade em Matéria Contraordenacional que
se dá por integralmente reproduzido e que fica arquivado no respetivo serviço.
A Câmara tomou conhecimento. 
 

  9. Protocolos, Parcerias, Acordos, Declarações de Compromisso e Cedência de
Domínio Público

9.1. - Protocolo com a ADAL 2014

Foi presente à reunião a informação n.º 1/UDJ/14, da Unidade de Desporto e Juventude,
que a seguir se transcreve:
"ASSUNTO: Protocolo com a ADAL 2014
Sr. Presidente,
Na sequência da primeira proposta de Protocolo apresentada pela ADAL, foi solicitado
que ficasse patente neste protocolo a obrigatoriedade da ADAL colaborar com uma nova
iniciativa do Município. Esta será uma atividade desenvolvida na rua, com a designação
de “Pombal Athletics”, com calendário eventual para início de junho. Esta
responsabilidade ficou consagrada na cláusula 2, ponto 13, indo ao encontro da
reivindicação do Município.
Desta forma, julgo que agora estão reunidas as condições para que este protocolo possa
ser submetido à Reunião de Câmara, no próximo dia 17 de janeiro.
Em simultâneo, poderíamos no final desta Reunião de Câmara, efetuar uma Conferência
de Imprensa com a ADAL e a Federação Portuguesa de Atletismo para divulgar:
- Protocolo com ADAL
- Calendário de Provas de Pista Coberta
- Corta Mato Nacional
- E, hipoteticamente, protocolo com a Federação para a aquisição do sistema de
cronometragem."
A minuta do Protocolo a celebrar entre a Associação Distrital de Atletismo de Leiria e o
Município de Pombal, é do seguinte teor:
"Protocolo entre a Associação Distrital de Atletismo de Leiria e a Câmara Municipal de
Pombal
Considerando que:
A montagem da pista coberta no concelho de Pombal tem vindo a revelar-se uma mais-
valia para o Atletismo do Concelho, do Distrito, da Zona Centro (Beiras) e do País;
A montagem da mesma estrutura veio trazer a possibilidade da realização de um conjunto
de actividades atléticas em pista coberta pela Associação Distrital de Atletismo de Leiria,
pela Federação Portuguesa de Atletismo e pelo Desporto Escolar;
A construção da pista sintética de ar livre no Estádio Municipal de Pombal, inaugurada
no passado dia 18 de Junho de 2011, representa a possibilidade do atletismo pombalense
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dar mais um salto quantitativo e qualitativo;
A necessidade de elevar os padrões de qualidade na promoção e organização de
competições de nível Escolar, Nacional, Regional e Distrital na Expocentro;
A Associação Distrital de Atletismo de Leiria (ADAL) tem contribuído para a promoção da
modalidade no Concelho, através do apoio aos eventos escolares e federados, aos
professores das escolas e aos técnicos dos clubes do concelho de Pombal;
A ADAL tudo tem feito para a existência de mais e melhores clubes ligados ao atletismo
no Concelho;
Toda esta dinâmica pode catapultar o atletismo para uma maior expansão no Concelho de
Pombal, sendo já o segundo do distrito de Leiria em número de atletas federados e em
qualidade, mas podendo ir ainda mais longe tornando-o numa referência do atletismo em
pista coberta;
A ADAL é uma das Associações com maior número de atletas filiados e com grande
dinâmica na formação desportiva dos jovens, querendo consolidar estas posições.
Impõe-se que:
As Instituições que de alguma forma têm responsabilidades nesta área, promovam acções
que qualifiquem cada vez mais o âmbito das suas intervenções;
A necessidade de consolidar uma estratégia de desenvolvimento da modalidade que
privilegie uma maior interacção com os jovens, facultando-lhes os meios indispensáveis a
uma natural formação básica no atletismo como modalidade multidisciplinar, como factor
integrante e indispensável a uma educação global.
Porque:
A Associação Distrital de Atletismo de Leiria, entidade de utilidade pública, com largo
prestígio e tradição no Atletismo, é a representante de todos os Clubes e Colectividades
que no Distrito de Leiria praticam a Modalidade no âmbito federado;
Pelo papel preponderante que tem desempenhado no fomento e desenvolvimento do
Atletismo, quer nos escalões etários mais jovens quer no apoio aos que se mais se
destacam e representam as selecções distrital e nacional;
A Câmara Municipal de Pombal, no âmbito das atribuições legais que lhe estão
cometidas, tem procurado, a nível do desporto e tempos livres, dar resposta às
aspirações, necessidades e motivações da população do seu Concelho, colaborando com
outras entidades, complementando de forma adequada as suas acções e actividades, de
forma a rentabilizarem os seus meios e recursos.
Razão:
Entre o Município de Pombal, com sede Praça Largo do Cardal, 3100-440 Pombal,
representado pelo Presidente da Câmara Municipal Dr. Diogo Mateus;
e
A Associação Distrital de Atletismo de Leiria, com sede no Estádio Municipal de Leiria,
2401-976, N.I.P.C. 501 877 681, representada pelo Presidente da Direcção, Sr. Aníbal
Silva Carvalho, é celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual se passará a
reger pelas seguintes cláusulas:
O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de procedimentos
destinados à boa colaboração entre o Município de Pombal e a Associação Distrital de
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Atletismo de Leiria, com vista ao cumprimento dos seus objectivos.
CLÁUSULA 1 (Objectivos)
1. Proporcionar uma continuidade no desenvolvimento sustentado do Atletismo no
concelho de Pombal.
2. Proporcionar formação permanente aos agentes desportivos e escolares do concelho de
Pombal.
3. Promover e apoiar a utilização da pista coberta de Pombal para a realização de
estágios, treinos, cursos e acções de formação de âmbito distrital, zonal e nacional.
4. Promover e apoiar a realização de eventos de grande nível, no âmbito do atletismo na
pista coberta de Pombal.
5. Promover e dar apoio à realização de diversos tipos de eventos escolares no âmbito do
atletismo, incentivando a captação de mais praticantes para os clubes do concelho de
Pombal.
6. Promover a existência de novas secções de atletismo federado e de novos grupos de
desporto escolar atletismo nas escolas e colégios do concelho de Pombal.
7. Potenciar a utilização da pista sintética (ar livre) do Estádio Municipal de Pombal com
a implementação de actividades de promoção da modalidade, promover a realização de
competições de âmbito distrital, regional e nacional.
CLÁUSULA 2 (Competências da ADAL)
1. Colaborar com o Município de Pombal na operacionalização de algumas actividades
de iniciativa municipal, nomeadamente ao nível escolar, na modalidade de Atletismo (Km
Jovem na Escola, Mega Sprinter e Mega Salto).
2. Organizar eventos desportivos, no âmbito do calendário de competições, de nível
Distrital, Zonal e Nacional, assim como o Meeting “Cidade de Pombal”, o Meeting
Jovem “Cidade de Pombal” e o Meeting “António Monteiro”.
3. Apoiar o aparecimento de novas secções de atletismo em clubes do concelho de
Pombal.
4. Apoiar tecnicamente, os clubes com secção de atletismo do concelho de Pombal, com
especial incidência para os de filiação mais recente.
5. Divulgar, através da comunicação social, a realização de todas as acções a efectuar,
assim como a promoção deste protocolo.
6. Divulgar, junto dos clubes do Distrito, a disponibilidade de utilização para treinos da
pista coberta de Pombal.
7. Promover a realização de algumas sessões de formação dos cursos de treinadores de
atletismo no concelho de Pombal.
9. Incentivar e apoiar a realização de Provas Jovens para os escalões de benjamins e
infantis de modo a poder dar uma resposta adequada às necessidades competitivas dos
jovens desta faixa etária.
10. Incentivar e apoiar os clubes do Concelho a organizarem competições na Pista
Coberta e Ar Livre, promovendo mais oportunidades competitivas e melhorando o
calendário distrital.
12. Apoiar tecnicamente as competições de estrada organizadas pelo Município, como a
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12ª Milha Urbana “Cidade de Pombal” e a 32ª Prova do Bodo.
13. Colaborar com o Município na preparação e realização de um Evento Atlético de Rua
“PombalAthletics” no Largo do Cardal, sensibilizando a população pombalense para a
prática das disciplinas atlética e convidando alguns dos melhores especialista portugueses
a participarem.
14. Proceder à distribuição do valor atribuído pela Autarquia, para o Meeting em pista
coberta “Cidade de Pombal”. 
CLÁUSULA 3 (Competências do Município)
1. Garantir a disponibilidade das instalações municipais necessárias para a
operacionalização das actividades, no Expocentro (pista coberta) e no Estádio Municipal
(pista ao ar livre), para a realização das acções do presente protocolo.
2. Assumir os encargos referentes à montagem e utilização da pista coberta e da pista ao
ar livre, para a realização das acções do presente protocolo.
3. Garantir a disponibilidade das pistas (coberta e ar livre) para treinos dos atletas
representantes dos Clubes filiados na ADAL e de todo o país.
4. Colaborar na promoção e divulgação das actividades e das acções de formação do
presente protocolo.
5. Apoiar financeiramente a Associação Distrital de Atletismo de Leiria, com a verba de
sete mil e duzentos euros (7.200,00€), no sentido de minimizar as despesas decorrentes da
realização de eventos Nacionais, Zonais e Distritais nas pistas coberta e ao ar livre de
Pombal, sendo o valor de 2.000,00€ para atribuição de prémios no Meeting “Cidade de
Pombal”
CLÁUSULA 4 (Vigência e caducidade)
O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e tem o seu termo após o
final da época 2013/2014, podendo ser renovado.
CLÁUSULA 5 (Casos omissos)
Os casos omissos a este protocolo serão resolvidos conjuntamente pelo Município de
Pombal e a Direcção da ADAL."
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo supra
transcrita e dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substituir para
o outorgar e assinar. 

9.2. - Protocolo de Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições
com os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico celebrado entre o Município e a
Junta de Freguesia de Pombal - Alteração

Foi presente à reunião a informação n.º 2/SE/14, da Secção de Educação, que a seguir se
transcreve:
"ASSUNTO: Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos Alunos do 1º
Ciclo do Ensino Básico - Alteração ao Protocolo
Exmo. Senhor Presidente,
No seguimento da informação facultada pela DGEstE, dando conta da alteração do custo
das refeições confecionadas no refeitório da escola Gualdim Pais, refeitório
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concessionado à empresa Gertal, existe a necessidade de se efetuar uma alteração ao
protocolo de colaboração celebrado com a Junta de Freguesia de Pombal.
Neste sentido, proponho a V. Ex.ª que seja levado à próxima reunião de câmara, para
aprovação, a minuta da alteração ao protocolo celebrado entre o Município de Pombal e
a Autarquia acima mencionada, com efeito a partir de 6 de janeiro."
A alteração à minuta de protocolo supra mencionada, é do seguinte teor:
"Protocolo de Cooperação do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições
Escolares aos Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico - Alteração ao n.º 1 da Cláusula 4.ª

Minuta
Considerando, através de comunicação da DGEstE, a alteração ao custo das refeições
servidas às crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico a usufruir do Programa de
Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares, há necessidade de alterar o n.º 1
da cláusula 4.ª do protocolo celebrado entre o Município de Pombal e a Junta de
Freguesia de Pombal
Assim, as partes acordam que o n.º 1 da referida cláusula passe a ter a seguinte redação:

Cláusula 4ª
1- A Junta de Freguesia de Pombal define o preço de custo por cada refeição de 1,60 €
para a escola de Vicentes, Barrocal, Pombal nº1 e Conde Castelo Melhor, e define o preço
de 1,72€ para as escolas de Escoural, Fonte Nova, Casal Fernão João, Travasso,
Casalinho e Gualdim Pais, a estes montantes acresce o valor do transporte, bem como o
valor das despesas inerentes à confeção das refeições, conforme mapa abaixo."
 

Escola Custos Transporte Valor

Vicentes

luz / àgua  0,10 
Distribuição e lavagem loiça  0,67 

limpeza refeitório  0,03 
transporte 6*0,11€/27 0,02 

Total 0,82 

Pombal nº 1

luz / àgua  0,10 
Distribuição e lavagem loiça  0,31 

limpeza refeitório  0,02 
transporte 2*0,11€/115 0,00 

Total 0,43 

Conde Castelo Melhor

luz / àgua  0,10 
Distribuição e lavagem loiça  0,30 

limpeza refeitório  0,02 
transporte  0,00 

Total 0,42 
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Total 0,42 

Barrocal

luz / àgua  0,10 
Distribuição e lavagem loiça  0,39 

limpeza refeitório  0,03 
transporte 8*0,11€/70 0,01 

Total 0,53 

Casalinho

luz / àgua (pago à Gualdim Pais)  0,10 
Distribuição e lavagem loiça  0,53 

limpeza refeitório  0,03 
transporte 10*0,11€/34 0,03 

Total 0,69 

Casal Fernão João

luz / àgua (pago à Gualdim Pais)  0,10 
Distribuição e lavagem loiça  1,29 

limpeza refeitório  0,04 
transporte 6*0,11€/7 0,09 

Total 1,52 

Escoural

luz / àgua (pago à Gualdim Pais)  0,10 
Distribuição e lavagem loiça  0,64 

limpeza refeitório  0,03 
transporte 8*0,11€/28 0,03 

Total 0,80 

Fonte Nova

luz / àgua (pago à Gualdim Pais)  0,10 
Distribuição e lavagem loiça  0,33 

limpeza refeitório  0,02 
transporte 5*0,11€/108 0,00 

Total 0,45 

Gualdim Pais
luz / àgua (pago à Gualdim Pais)  0,10 

Total 0,10 

Travasso

luz / àgua (pago à Gualdim Pais)  0,10 
Distribuição e lavagem loiça  0,60 

limpeza refeitório  0,03 
transporte 8*0,11€/30 0,03 

Total 0,76 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração à minuta de protocolo
supra transcrita e dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o
substituir para o outorgar e assinar.  

  10. Equipamentos e Espaços Públicos

  10.1. Cemitérios

  10.1.1. Prestações

10.1.1.1. - Ricardina Maria da Cunha Perdigão

Foi presente à reunião um requerimento em nome de Ricardina Maria da Cunha
Perdigão, residente na Rua da Bela Vista, n.º 1, no lugar da Ranha de Baixo, freguesia e
concelho de Pombal, em que solicita o pagamento da sepultura n.º 5, Fila 6, Talhão C,
no Cemitério Municipal de Ranha de Baixo, em oito prestações mensais.
A Câmara, atenta à situação económica da requerente, deliberou, por
unanimidade, deferir o pedido. 

  10.2. Feira Municipal 

10.2.1. -  Maria Etelvina Dias Almeida

Foi presente à reunião um requerimento em nome de Maria Etelvina Dias Almeida,
residente na Rua Marquês de Pombal, n.º 44, Carvalhais, freguesia e concelho de
Pombal, em que solicita o averbamento do titular da concessão do Lote C4 na feira
semanal, para seu nome, dado que iniciou atividade em 05/02/2013.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o averbamento em nome da
requerente, relativo à concessão do lote C4, na feira semanal.   

  11. Ação Social

11.1. -    Vitaly Muzyca - Atribuição de escalão e concessão de apoio para
pagamento de refeições  

Foi presente à reunião a informação n.º 193/DASO/13, da Divisão de Ação Social, que a
seguir se transcreve:
"Assunto: VITALY MUZYCA
Rua Adoradores do Sol Lt1, R/C Dto.
Requerimento E-008205/FM/13 de 23 de outubro
ASE 1º. CEB - Situações excecionais.
Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe cumpre-me informar que:
1 – Vitaly Muzika, encarregado de educação de Iryna Trygub, a frequentar o 4º ano da
EB1 de Pombal, do Agrupamento de Pombal, solicitou ação social escolar em 23 de
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outubro último, ou seja, após o prazo de reclamação das Listas Nominais Provisórias,
que decorreu durante 5 dias a contar do primeiro dia de aulas;
2 – Conforme o disposto no nº4 do artigo 10º, do Regulamento Geral de Atribuição de
Apoios Diversos no Âmbito das Áreas da Ação Social, foi apresentado o respetivo
requerimento, instruído com documentos elencados no nº 5 do mesmo Regulamento;
3 – Assim, verificados os pressupostos do artigo 8º, uma vez que o agregado familiar do
aluno está posicionado no escalão 1 de rendimentos determinados para efeitos de abono
de família, corroborados pela alínea a) do artigo 6º,  propõe-se, em sede de reunião de
câmara, deferimento simultaneamente, para:
3.1 – A atribuição do escalão A e a concessão do apoio para pagamento de refeições, de
acordo com o estabelecido no nº 5 do artigo 20º, com efeitos retroativos a 1 de novembro;
3.2 – A aprovação do montante total 194,18€ para o ano letivo de 2013/2014,
correspondente a 46,72€ previstos até 31 de Dezembro de 2013 e 147,46€ até ao final do
ano letivo."
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o Escalão A à aluna Iryna Trygub,
para efeitos de fornecimento de refeições, com efeitos retroativos ao dia 1 de
novembro de 2013, nos termos da informação supra transcrita. 

11.2. -   Liliya Spadartseva - Atribuição de escalão e concessão de apoio para
pagamento de refeições

Foi presente à reunião a informação n.º 194/DASO/13, da Divisão de Ação Social, que a
seguir se transcreve:
"Assunto: LILIYA SPADARTSEVA
EN 1 1º Dto - Colmeias
Requerimento E-007848/FM/13 de 8 de outubro
ASE 1º. CEB - Situações excecionais.
Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe cumpre-me informar que:
1 – Liliya Spadartseva, encarregada de educação de António Spadartsev, a frequentar o
4º ano da EB1 de Meirinhas, do Agrupamento de Gualdim Pais, solicitou ação social
escolar em 8 de outubro último, ou seja, após o prazo de reclamação das Listas Nominais
Provisórias, que decorreu durante 5 dias a contar do primeiro dia de aulas;
2 – Conforme o disposto no nº4 do artigo 10º, do Regulamento Geral de Atribuição de
Apoios Diversos no Âmbito das Áreas da Ação Social, foi apresentado o respetivo
requerimento. Uma vez que não estava instruído com documentos elencados no nº 5 do
mesmo Regulamento, foi convocada para os apresentar em sede de atendimento no dia
31, tendo comparecido;
3 – Assim, verificados os pressupostos do artigo 8º, uma vez que o agregado familiar do
aluno está posicionado no escalão 2 de rendimentos determinados para efeitos de abono
de família, corroborados pela alínea a) do artigo 6º, propõe-se deferimento em reunião
de câmara, simultaneamente, para:
3.1 – A atribuição do escalão B e a concessão do apoio para pagamento de refeições, de
acordo com o estabelecido no nº 5 do artigo 20º, com efeitos retroativos a 1 de novembro;
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3.2 – A aprovação do montante total 145,27€ para o ano letivo de 2013/2014,
correspondente a 23,36€ previstos até 31 de Dezembro de 2013 e 121,91€ até ao final do
ano letivo."
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o Escalão B ao aluno António
Spadartsev, para efeitos de fornecimento de refeições, com efeitos retroativos ao dia 1
de novembro de 2013, nos termos da informação supra transcrita.    

11.3. -  Maria Angelina Alves Marques Amaro - Atribuição de escalão e
concessão de apoio para pagamento de refeições

Foi presente à reunião a informação n.º 195/DASO/13, da Divisão de Ação Social, que a
seguir se transcreve:
"Assunto: Maria Angelina Alves Marques Amaro
Rua da Barranha nº 12 - Fontinha - Carriço
Requerimento E-007783/FM/13 de 4 de outubro
ASE 1º. CEB - Situações excecionais.
Relativamente ao requerimento referido em epígrafe, cumpre-me informar que:
1 – A encarregada de educação apresentou atempadamente a candidatura à ação social
escolar do 1º. CEB para este ano letivo, referente à sua educanda, Beatriz Alves Silva a
frequentar o 2º ano no Centro Escolar dos Vieirinhos, do Agrupamento de Escolas de
Gualdim Pais e que foi excluída por lhe ter sido atribuído Escalão 3 de Abono de Família.
2 – No passado dia 04 de outubro solicitou a atribuição de apoio, tendo em conta a
alteração dos rendimentos do agregado familiar e a consequente atribuição do escalão 2
de abono de família, conforme declaração emitida pela Segurança Social, com data de 4
de outubro. Considerando que o requerimento não estava instruído com documentos
elencados no nº 5 do mesmo Regulamento, foi convocada para os apresentar em sede de
atendimento no dia 31, tendo comparecido;
3 – Assim, verificados os pressupostos do artigo 8º, uma vez que o agregado familiar da
aluna está posicionado no escalão 2 de rendimentos, determinados para efeitos de abono
de família, corroborados pela alínea a) do artigo 6º, propõe-se o deferimento em reunião
de câmara, simultaneamente, para:
3.1 – A atribuição do escalão B e a concessão do apoio para pagamento de refeições, com
efeitos retroativos a 1 de novembro;
3.2 – A aprovação do montante total 145,27€ para o ano letivo de 2013/2014,
correspondente a 23,36€ previstos até 31 de Dezembro de 2013 e 121,91€ até ao final do
ano letivo."
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o Escalão B à aluna Beatriz Alves
Silva, para efeitos de fornecimento de refeições, com efeitos retroativos ao dia 1 de
novembro de 2013, nos termos da informação supra transcrita.  

11.4. -  Maria Natércia Gaspar Pereira Vieira - Atribuição de escalão e
concessão de apoio para pagamento de refeições
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Foi presente à reunião a informação n.º 227/DASO/13, da Divisão de Ação Social, que a
seguir se transcreve:
"Assunto: Maria Natércia Gaspar Pereira Vieira
Rua do Leiroso, nº2 - Ilha - Agrupamento de Freguesias da Guia
ASE 1º. CEB - Situações excecionais.
Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe cumpre-me informar que:
1 – Maria Natércia Gaspar Pereira Vieira, encarregada de educação de Joel Gaspar
Vieira, a frequentar o 1º ano da EB1 do Seixo, do Agrupamento de Escolas da Guia,
solicitou ação social escolar em 8 de novembro último, ou seja, após o prazo de
reclamação das Listas Nominais Provisórias, que decorreu durante 5 dias a contar do
primeiro dia de aulas;
2 – Conforme o disposto no nº4 do artigo 10º, do Regulamento Geral de Atribuição de
Apoios Diversos no Âmbito das Áreas da Ação Social, foi apresentado o respetivo pedido
através do Agrupamento de Freguesias da Guia, conforme e-mail anexo, instruído com
documentos elencados no nº 5 do mesmo Regulamento;
3 – Assim, verificados os pressupostos do artigo 8º, uma vez que o agregado familiar do
aluno está posicionado no escalão 2 de rendimentos determinados para efeitos de abono
de família, corroborados pela alínea a) do artigo 6º, propõe-se deferimento em reunião
de câmara, simultaneamente, para:
3.1 – A atribuição do escalão B e a concessão do apoio para pagamento de refeições, de
acordo com o estabelecido no nº 5 do artigo 20º, com efeitos a 1 de dezembro;
3.2 – A aprovação do montante total 82,49€ para o ano letivo de 2013/2014,
correspondente a 8,76€ previstos até 31 de Dezembro de 2013 e 73,73€ até ao final do
ano letivo."
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o Escalão B ao aluno Joel Gaspar
Vieira, para efeitos de fornecimento de refeições, com efeitos retroativos ao dia 1 de
dezembro de 2013, nos termos da informação supra transcrita. 

11.5. -  José António Gomes Ferreira - Pedido de isenção de pagamento de
dívida por falta de pagamento de taxas de saneamento

Foi presente à reunião a informação n.º 197/DASO/13, da Divisão de Ação Social, que a
seguir se transcreve:
"Assunto: JOSÉ ANTÓNIO GOMES FERREIRA
Requerimento E-021868/SAG/13
Rua Principal 75 - Casais do Porto - Louriçal
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA RESULTANTE DO
INCUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE SANEAMENTO (RSU).
Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe cumpre-me informar que:
1 – Conforme convocatória, o requente compareceu neste serviço no dia 31 de outubro.
Referiu que ficou viúvo recentemente e que, por isso, se ausenta com alguma
regularidade para a casa de uma filha, residente em Aveiro e que é a titular da habitação
onde o Srº. José António Ferreira  vive;
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2 – O requerente tem 71 anos, aufere uma pensão no montante de 379,04€. Não
apresentou despesas respeitantes à habitação e o valor despendido com medicação, num
período de 7 meses, ronda os 24€, totalizado assim um rendimento per capita na ordem
dos 330€;
3 – Em cumprimento do disposto no nº 3 do artº 20º do Regulamento Geral de Atribuição
de Apoios Diversos no Âmbito das Áreas da Ação Social e no nº 2 do artº. 38 do
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública  e com base nos
rendimentos apurados,  não se trata de uma situação economicamente carenciada. Por
isso, o requerente tem capacidade financeira para pagar mensalmente o valor de 4,80€
correspondente à tarifa de RSU. Pelo exposto, propõe-se, deliberação em sede de reunião
de câmara para:
3.1 - O indeferimento da pretensão do requerente;
3.2 - O esclarecimento conforme o articulado nos nºs 1, 2 e 3 do artigo 16º, da Lei 2/2007
de 15 de janeiro e no nº 3 do artº. 37 do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos e
Limpeza Pública;
3.3 – A elaboração de um plano de pagamento da dívida no montante total de 394€
(S/IVA) prevendo a liquidação de duas faturas mês, sendo que uma deverá ser a mais
atrasada a pagamento e a outra a do mês;
4 - Em simultâneo, propõe-se ainda deliberar:
4.1 - Que o requerente seja notificado da intenção de indeferimento e, para no prazo de
10 dias, proferir o que tiver por conveniente;
4.2 – Se decorrido o prazo concedido, o requerente nada disser, a sua pretensão será
automaticamente indeferida."
A Câmara deliberou, por unanimidade, notificar o requerente da intenção de
indeferimento e, para no prazo de dez dias dizer o que tiver por conveniente, de
harmonia com a informação supra transcrita.
Mais deliberou, por unanimidade, se decorrido o prazo concedido o requerente nada
disser, a sua pretensão ser indeferida.

  12. Propostas Diversas

12.1. - Proposta de alteração de beneficio a conceder aos clientes por
contrapartida da sua adesão à fatura eletrónica 

Foi presente à reunião a informação n.º 1/DGAC/14, da Divisão de Gestão Administrativa
e Comercial, que a seguir se transcreve:
"ASSUNTO: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE BENEFICIO A CONCEDER AOS
CLIENTES POR CONTRAPARTIDA DA SUA ADESÃO À FATURA ELETRÓNICA 
Exmo. Sr. Presidente
Por deliberação de 03 Agosto de 2007, foi aprovada a proposta relativa à atribuição de
um benefício de redução de €0,50/fatura, aos clientes que aderissem à fatura eletrónica.
Volvidos 6 anos sobre a aprovação desse benefício, importa reanalisar as condições em
que o mesmo continuará a ser concedido.

MUNICÍPIO DE POMBAL
0002/CMP/14

17-01-2014



Assim, considerando que:
· À data de aprovação, o valor do benefício proposto teve subjacente não só a
conservação e sustentabilidade dos recursos naturais, mas também os custos suportados
pelo Município com a expedição de cada fatura;
· O Município tem realizado esforços no sentido de reduzir, gradualmente, os custos com
a expedição das faturas relativas à prestação de serviços de água, saneamento e
resíduos, sendo os mesmos atualmente cerca de €0,35/fatura;
· O número de aderentes é neste momento de 1.946, tendo-se registado um acréscimo de
77% (846), face ao número verificado no final do 1.º semestre de 2012;
· No início deste ano, serão efetuadas campanhas para adesão à fatura electrónica,
direcionadas não só para Colaboradores e Fornecedores do Município, mas também para
Instituições Sem fins Lucrativos, pelo que acreditamos que seja possível um aumento de
50%, face ao número já verificado atualmente, ou seja, aproximadamente 2.900 adesões.
· Presentemente se verifica um desajuste de €0,15/factura, entre o custo suportado pelo
Município com a expedição da factura por via postal e o desconto concedido a quem
aderiu ao envio da mesma por via eletrónica;
Tendo em conta o anteriormente exposto, propõem-se que:
· O desconto €0,50/fatura concedido aos clientes que aderiram ou venham a aderir, no
decurso deste ano, à fatura eletrónica seja reduzido para €0,35, de forma a repor o
equilíbrio entre o custo suportado com a expedição de cada fatura por correio postal e o
benefício que é concedido ao cliente, que opta pela receção via eletrónica;
· O referido benefício (€0,35) seja aplicável às facturas emitidas em 2014,
independentemente da data de adesão ao envio electrónico de factura;
· Para o ano de 2015, a renovação ou o términus do benefício seja objecto de análise (em
janeiro do próximo ano) e a decisão comunicada aos clientes que nessa data se encontrem
abrangidos pela mesma."
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de benefício a conceder
aos clientes por contrapartida da sua adesão à fatura eletrónica, de acordo com as
condições propostas na informação supra transcrita.    

  13. Indemnizações e Compensações

13.1. -   Pedido de Indemnização por Acidente Automóvel (Proc. n.º
19/PIAA/2013) – Maxiplás, Plásticos de Engenharia Lda.

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara solicitou à Unidade Jurídica os seguintes
esclarecimentos:
Porque não foram dadas instruções para a reparação imediata do veículo?
Em que data é que foram dadas?
Se existia alguma restrição na apólice de seguro que limitasse a reparação imediata do
veículo e consequentemente o encurtamento do período de imobilização? 
A Câmara deliberou, por unanimidade, devolver o processo ao serviço, a fim que o
mesmo reuna as informações supra solicitadas. 
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Mais deliberou, por unanimidade, que depois de reunidas as informações o processo
seja remetido a Reunião de Câmara, para efeitos de reapreciação e posterior
deliberação. 

13.2. -  Pedido de Indemnização (Proc. n.º 3/PI/2013) - Dina Maria Barros
Rodrigues Teixeira

Foi presente à reunião a informação n.º 261/UJ/13, da Unidade Jurídica, que a seguir se
transcreve:
"Assunto: Pedido de Indemnização (Proc. n.º 3/PI/2013)
REQUERENTE/LESADA: Dina Maria Barros Rodrigues Teixeira
DATA E LOCAL DO SINISTRO: 6 de agosto de 2013, no passeio junto à E.M./Jardim
Municipal, na cidade de Pombal
VALOR DA INDEMNIZAÇÃO: € 33,50 (trinta e três euros e cinquenta cêntimos)
Exmº. Senhor Presidente,
Na sequência do pedido de indemnização formulado pela requerente/lesada Dina Maria
Barros Rodrigues Teixeira, para ressarcimento de danos sofridos na sequência do
incidente ocorrido no dia 6 de agosto de 2013, cumpre informar V. Exª do seguinte:
- Na data e local identificados em epígrafe, a requerente caminhava no passeio público
quando tropeçou num ferro, que não se encontraria devidamente sinalizado;
- O mencionado ferro serviria de suporte ao banco que, habitualmente, ali se encontra,
mas que, por ocasião das Festas do Bodo, fora removido, tal como outros, para dar lugar
aos tradicionais postos de venda de farturas;
- Da auscultação dos serviços técnicos da Divisão de Gestão e Conservação de
Equipamentos (cuja informação se encontra anexa aos autos) resultou que foram
efetivamente retirados dois bancos (um na entrada do Jardim Municipal e outro no
passeio existente entre o Jardim e a estrada municipal), aquando da organização das
Festas do Bodo, para colocação de expositores;
- Concluídas as festividades e retirados os expositores, foi recolocado um banco na
entrada do Jardim, sendo que, por motivos que, por ora, não se consegue precisar, o
outro banco apenas terá sido reposto alguns dias depois;
- Admitem os serviços que possa ter existido um erro na avaliação do risco e do perigo de
exposição dos suportes do banco em apreço;
- O pedido de indemnização ascende ao montante de € 33,50 (trinta e três euros e
cinquenta cêntimos), que corresponde à despesa suportada com a aquisição de um par de
sapatos;
- Após uma análise cuidada do pedido formulado pela lesada, da informação facultada
pelos serviços técnicos competentes, bem como do parecer jurídico anexo, conclui-se que
a responsabilidade pelos danos causados é imputável ao Município de Pombal.
Nestes termos, e caso V. Exª assim o entenda, deverá o presente pedido de indemnização
ser submetido à apreciação da Câmara Municipal a fim de ser deferido."
A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento do montante total de
€ 33,50 (trinta e três euros e cinquenta cêntimos) à lesada, a título de indemnização,
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de harmonia com a informação supra transcrita.  

  14. Empresas Municipais e assuntos relacionados com entidades participadas
pelo Município de Pombal

14.1. - PMUGEST E.M. - Relatório de Execução Orçamental referente ao 3º
trimestre de 2013 

Foi  presente à reunião o relatório de execução orçamental relativo ao exercício da
PMUGEST, E.E.M, no período correspondente ao 3º trimestre de 2013.
O Sr. Presidente, informou os Senhores Vereadores de que na passada terça-feira, se
realizou a Assembleia-geral da PMUGEST, tendo formalmente sido instalada a nova
Administração.
Fez também um agradecimento público à Vereadora Dr.ª Ana Gonçalves pela colaboração e
empenho que sempre demonstrou enquanto representante da Câmara no Conselho de
Administração daquela empresa. Recordou o facto da fusão da Pombal Viva com a PMU,
ter trazido para a PMU um conjunto de novos serviços e de soluções para os quais
originalmente a empresa não estava especialmente dotada, até sob o ponto de vista dos
recursos humanos, e onde o apoio da Senhora Vereadora foi muito importante para que essa
transição se fizesse da melhor forma possível, não pervertendo os objetivos originais e
correspondendo àquilo que eram as opções políticas para a empresa. 
O Sr. Vereador Dr. Adelino Mendes, subscreveu as palavras do Senhor Presidente da
Câmara, no que diz respeito ao desempenho da Senhora Vereadora, Dr.ª Ana Gonçalves.
Referiu que a Senhora Vereadora merece ser saudada pelo modo como desempenhou as
suas funções e pelos resultados alcançados neste processo de reestruturação no sector
empresarial local. 
A Sr.ª Vereadora Ana Gonçalves referiu que é com satisfação que se despede da empresa
municipal, agradecendo a colaboração e a confiança que todos, bem como da Câmara que
depositaram em si no que se refere à gestão da empresa, referindo que foi também um
orgulho conseguir sair com um resultado positivo, acreditando também que a nova
administração fará um bom trabalho, permitindo que o crescimento continue no bom
caminho. 
A Câmara tomou conhecimento.

  15. Outros Assuntos de Interesse Municipal

15.1. - Revisão do Plano de Ordenamento da Orla Costeira Ovar - Marinha
Grande: Fase 3

Foi presente à reunião a informação n.º 3/DUP/14, da Divisão de Urbanismo e
Planeamento, que a seguir se transcreve:
"ASSUNTO: Revisão do Plano de Ordenamento da Orla Costeira Ovar - Marinha
Grande: Fase 3
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Concluída a FASE 3 do processo de Revisão do POOC OMG, correspondente ao Projeto
de POOC e Plano de Intervenções, realizou-se no passado dia 06 de janeiro de 2014,
pelas 14:00 horas, nas instalações da APA – ARH Centro, uma reunião entre esta
entidade, a empresa responsável pelo desenvolvimento dos trabalhos de revisão do Plano
(CEDRU em parceria com a Universidade de Aveiro) e a Câmara Municipal de Pombal, a
qual teve por finalidade a apresentação e discussão dos elementos que integram a FASE 3
do processo de Revisão, previamente ao agendamento da 4ª Reunião Plenária da CA.
Da análise da proposta de Plano, constata-se que, de um modo geral, todas as pretensões
reivindicadas pela Câmara Municipal tiveram o devido acolhimento na proposta ora
apresentada, nomeadamente no que se refere à Praia do Osso da Baleia (apoios de praia
e parque de estacionamento) e à praia naturista (frente de praia proposta mais a Sul, já
na freguesia da Guia).
Assim, no que respeita à Praia do Osso da Baleia, a Câmara solicitou a previsão de pelo
menos 1 Apoio de Praia Completo (APC), que permitisse a função de restauração,
proposta que foi acolhida, sendo que as áreas estabelecidas para as várias tipologias de
apoios de praia passaram a ser bastante mais generosas do que as constantes do POOC
em vigor.
No que concerne ao parque de estacionamento de apoio à Praia do Osso da Baleia, na
proposta de Plano está devidamente enquadrado o parque existente, sendo considerados
um total de 270 lugares no Plano de Praia.
Foi também solicitada a previsão de uma nova frente de praia, mais a Sul da existente,
destinada à prática naturista, a qual também teve acolhimento na proposta de revisão do
POOC, onde se prevê uma praia do tipo IV – praia natural, na freguesia da Guia. Nesta
tipologia de praia, é admitida a implantação de apoios amovíveis e de carácter sazonal, a
definir em função dos condicionamentos ambientais da praia e sua envolvente.
Nos quadros seguintes apresenta-se uma breve síntese das principais inovações da
proposta de revisão do POOC OMG face ao Plano em vigor."
 

  
POOC OMG em vigor

 
Proposta de revisão do POOC

OMG
Classificação da Praia do
Osso da Baleia Tipo III Tipo III – Praia Seminatural

Praia Naturista Não está prevista Tipo IV – Praia Natural
(freguesia da Guia)

Concessões Programadas
para a Praia do Osso da
Baleia

4 APM + 1 APS 4 APM + 1 APC
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POOC OMG em vigor

 
Proposta de revisão do POOC

OMG

Apoio de Praia Mínimo
(APM)

Área de Implantação (m2):
25
Área de Construção (m2): 10

Área de Implantação (m2): 45
Área de Construção (m2): 20

Apoio de Praia Simples
(APS)

Área de Implantação (m2):
75
Área de Construção (m2):
37,5

Área de Implantação (m2): 135
Área de Construção (m2): 85

Apoio de Praia Completo
(APC)

Área de Implantação (m2):
160
Área de Construção (m2): 80

Área de Implantação (m2): 245
Área de Construção (m2): 150

 
A Câmara tomou conhecimento.

  16. Outros assuntos não incluídos na ordem do dia

A Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo do artigo 19º do Código do Procedimento
Administrativo, apreciar e submeter a votação os seguintes assuntos:

  17. Obras Públicas e Fornecimento de Bens e Serviços

17.1. - Sistema Integrado de Abastecimento de Água ao Concelho de Pombal a
partir de Mata do Urso - Proc. n.º 07/2011 / Revisão de preços

Foi presente à reunião a informação n.º 9/DMO/14, do Departamento Municipal de Obras,
que a seguir se transcreve:
"Assunto: Sistema Integrado de Abastecimento de Água ao Concelho de Pombal a partir
de Mata do Urso (Pesquisa e Captação de Água em Mata do Urso (Condutas de ligação
dos Furos à ETA)) - Proc. n.º 07/2011 / Revisão de preço.
Tendo a data da Consignação em 01/Ago/2012 e a data da Aprovação do PSS em
20/Set/2012 e em 02/Out/2012 sido comunicado ao empreiteiro, de acordo com CCP, o
prazo da empreitada de 100 dias, a data da conclusão seria em 11/Jan/2013, “havendo
necessidade da introdução de alterações ao projecto” a Câmara entendeu efectuar uma
prorrogação de prazo de 90 dias -  informação do director do departamento de águas,
saneamento e ambiente -  e aprovada pala Câmara.
Assim:

Data do recomeço dos trabalhos – 31/Dez/2012
Prazo – 100 dias
Data da conclusão : 10/Abr/2013.
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De acordo com o plano de pagamentos enviado pelo empreiteiro e ajustado às novas
datas temos:

Dez/2012 -   92 528,73€
Jan/2013 – 313 614,94€
Fev/2013 – 205 789,67€
Mar/2013 -   51 670,48€

O empreiteiro efectuou uma revisão de preços provisória no valor de: 7 440.04€.
A revisão preços definitiva da Câmara:

Atendendo a que os meses de Jan/2013 e Mai/2013 a variação dos índices é inferior
a 1% e de acordo com o artigo 9º do Dec. Lei 6/2004 (não há lugar à revisão de
preços).
Pelo que a revisão de preços definitiva da Câmara é de: 3 330,22€.

O valor está correcto de acordo com o combinado telefonicamente com a Engª Ofélia no
dia 13/01/2014 às 11.00 horas."
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a revisão de preços de harmonia com
a informação supra transcrita.

17.2. -  Construção da Casa Abrigo – Proc. n.º 57/2013 - Relatório Final

Foi presente à reunião a informação n.º 358/DMO/13, do Departamento Municipal de
Obras, que a seguir se transcreve:
"Assunto: Construção da Casa Abrigo – Proc. n.º 57/2013
No âmbito do concurso público promovido ao abrigo da alínea b) do Artigo 19.º do
Código dos Contratos Públicos, adiante designado por CCP, com vista à execução da
empreitada mencionada em epígrafe e após decorrido o prazo de audiência prévia
previsto no Artigo 147.º do citado Código, confirma-se a apresentação de observação
pelo concorrente Alvape - Construção e Obras Públicas, Lda., que se anexa e se dá por
integralmente reproduzida.
Da análise à observação, verifica-se que o documento apresentado pelo concorrente
reclamado e a que alude o n.º 4 do Artigo 60.º do CCP, está bem elaborado,
descriminando os preços parciais dos trabalhos que se propõem executar, nas
habilitações exigidas em termos de alvará.
Entende o Júri alguma confusão na exposição/reclamação, pois na fase de apresentação
dos documentos de habilitação e já na situação de adjudicatário, aí sim, torna obrigatória
a apresentação de declaração de compromisso dos subcontratados, conforme n.º 3 do
Artigo 81.º do CCP, caso o adjudicatário a eles recorra.
1. Nestes termos, e, em observância ao previsto no n.º 1 do Artigo 148.º do CCP, é
negado provimento ao observado, propondo-se a seguinte ordenação, das propostas
admitidas:

MUNICÍPIO DE POMBAL
0002/CMP/14

17-01-2014



Primeira
JOBIPISO – Construção Civil e Obras Públicas, Lda., apresentando proposta no valor de
423.159,80 €, mais IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o
prazo de execução de 365 dias;
Segunda
Alvape – Construção e Obras Públicas, Lda., apresentando proposta no valor de
424.697,18 €, mais IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o
prazo de execução de 365 dias;
Terceira
Soteol – Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda., apresentando proposta no valor de
426.999,98 €, mais IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o
prazo de execução de 365 dias;
Quarta
Teixeira, Pinto & Soares, Lda., apresentando proposta no valor de 427.972,43 €, mais
IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o prazo de execução
de 365 dias;
Quinta
CIP – Construção, S.A., apresentando proposta no valor de 429.299,45 €, mais IVA, valor
corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o prazo de execução de 365
dias;
Sexta
Joaquim Fernandes Marques & Filho, S.A., apresentando proposta no valor de
444.975,00 €, mais IVA, com o prazo de execução de 365 dias;
Sétima
Construções Manuel & Lino, Lda., apresentando proposta no valor de 445.000,07 €, mais
IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o prazo de execução
de 365 dias;
Oitava
António Lopes Pina, Unipessoal, Lda., apresentando proposta no valor de 454.896,30 €,
mais IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o prazo de
execução de 365 dias;
Nona
Odraude – Construção Civil e Obras Públicas, Lda., apresentando proposta no valor de
455.000,01 €, mais IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o
prazo de execução de 365 dias;
Décima
Alpeso – Construções, S.A., apresentando proposta no valor de 459.883,69 €, mais IVA,
valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o prazo de execução de
365 dias;
Décima primeira
Betonit – Engenharia e Construções, Lda., apresentando proposta no valor de 472.161,61
€, mais IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o prazo de
execução de 365 dias;

MUNICÍPIO DE POMBAL
0002/CMP/14

17-01-2014



Décima segunda
Construções Castanheira & Joaquim, Lda., apresentando proposta no valor de
473.264,35 €, mais IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o
prazo de execução de 365 dias;
Décima terceira
Escala Perfil, Unipessoal, Lda., apresentando proposta no valor de 478.260,68 €, mais
IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o prazo de execução
de 365 dias;
Décima quarta
Os Novos Construtores de Cidalio Soares Ramos, Lda., apresentando proposta no valor
de 489.999,37 €, mais IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP,
com o prazo de execução de 365 dias;
Décima quinta
Vidal, Pereira & Gomes, Lda., apresentando proposta no valor de 490.269,49 €, mais
IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o prazo de execução
de 365 dias;
Décima sexta
Construções Marvoense, Lda., apresentando proposta no valor de 494.540,89 €, mais
IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o prazo de execução
de 365 dias;
Décima sétima
Ruce – Requalificação Urbana, Construção e Engenharia, Lda., apresentando proposta
no valor de 499.835,11 €, mais IVA, com o prazo de execução de 365 dias;
Décima oitava
Luís Silva  & Joaquim Melo – Construção e Engenharia Civil, Lda., apresentando
proposta no valor de 517.586,15 €, mais IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do
Artigo 60.º do CCP, com o prazo de execução de 365 dias;
Décima nona
Salta Regra, Lda., apresentando proposta no valor de 520.000,00 €, mais IVA, com o
prazo de execução de 365 dias;
Vigésima
Quimlena – Construções, Lda., apresentando proposta no valor de 527.389,48 €, mais
IVA, com o prazo de execução de 365 dias;
Vigésima primeira
João Baptista dos Santos, Lda., apresentando proposta no valor de 531.454,99 €, mais
IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o prazo de execução
de 365 dias;
Vigésima segunda
Tecnorém – Engenharia e Construções, S.A., apresentando proposta no valor de
549.994,71 €, mais IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o
prazo de execução de 365 dias;
Vigésima terceira

MUNICÍPIO DE POMBAL
0002/CMP/14

17-01-2014



Prediobra – Sociedade de Construções Civis, Lda., apresentando proposta no valor de
558.930,78 €, mais IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o
prazo de execução de 365 dias;
Vigésima quarta
Pedro Cruz Empreiteiros S.A., apresentando proposta no valor de 570.244,87 €, mais IVA,
com o prazo de execução de 365 dias;
Vigésima quinta
Fernando dos Santos José, Lda., apresentando proposta no valor de 576.380,25 €, mais
IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o prazo de execução
de 365 dias;
Vigésima sexta
Fitonovo, S.A., apresentando proposta no valor de 587.900,00 €, mais IVA, com o prazo
de execução de 365 dias;
Vigésima sétima
Zeferino José (Herdeiro), Limitada, apresentando proposta no valor de 595.913,56 €,
mais IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o prazo de
execução de 365 dias;
Vigésima oitava
Agrupamento: Construções Refoiense, Lda./João Fernandes da Silva, S.A., apresentando
proposta no valor de 597.556,85 €, mais IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do
Artigo 60.º do CCP, com o prazo de execução de 365 dias;
2. Igualmente se propõe, a exclusão das propostas dos concorrentes a seguir
mencionados, com os fundamentos referidos:
- Winterra – Sociedade de Construções, Unipessoal, Lda., com fundamento na alínea n)
do n.º 2 do Artigo 146.º do CCP, conjugado com o ponto 7.8 do Programa de Concurso,
por não ter preenchido o formulário da proposta disponibilizado na plataforma
electrónica;
- A Batista de Almeida, S.A., com fundamento na alínea n) do n.º 2 do Artigo 146.º do
CCP, conjugado com o ponto 7.8 do Programa de Concurso, por não ter preenchido o
formulário da proposta disponibilizado na plataforma electrónica;
- Construções Lopes & Martins, Sociedade Unipessoal, Lda., com fundamento na alínea
n) do n.º 2 do Artigo 146.º do CCP, conjugado com o ponto 7.8 do Programa de
Concurso, por não ter preenchido o formulário da proposta disponibilizado na
plataforma electrónica;
-Major, Santos & Filhos, Lda., com fundamento na alínea n) do n.º 2 do Artigo 146.º do
CCP, conjugado com o ponto 7.8 do Programa de Concurso, por não ter preenchido o
formulário da proposta disponibilizado na plataforma electrónica;
- Polisproeza – Engenharia e Construção, Lda., com fundamento na alínea o) do n.º 2 do
Artigo 146.º do CCP conjugado com a alínea b2) do 7.1 do Programa de Concurso, por
não fazer constar a lista de erros e omissões aceites pelo órgão competente para a
decisão de contratar em ficheiro Excel ou equivalente;
- Carvisouto  - Escavações e Urbanizações, Lda., com fundamento na alínea a) do n.º 2
do Artigo 146.º, do Código dos Contratos Públicos, por ter apresentado a proposta depois
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do termo fixado para a sua apresentação;
- Sogesturbi – Construção Civil e Mediação Imobiliária, Lda., com fundamento na alínea
a) do n.º 2 do Artigo 146.º, do Código dos Contratos Públicos, por ter apresentado a
proposta depois do termo fixado para a sua apresentação.
3. Assim e de forma a dar cumprimento ao previsto nos n.ºs 3 e 4 do Artigo 148.º do CCP,
remete-se o procedimento ao órgão competente para a decisão de contratar, para efeitos
de adjudicação."
A Câmara, depois de apreciar a documentação que lhe foi presente, deliberou, por
unanimidade:
Primeiro: Aprovar o relatório final e, com ele, todas as propostas admitidas, naquela
ordenação;
Segundo: Adjudicar a empreitada em epígrafe, ao concorrente ordenado em primeiro
lugar, a empresa Jobipiso - Construção Civil e Obras Públicas, Lda., pelo preço de €
423.159,80 (quatrocentos e vinte e três mil cento e cinquenta e nove euros e oitenta
cêntimos), mais IVA, e com o prazo de execução de 365 dias.

17.3. - Revitalização da Zona Industrial do Louriçal – Proc. n.º 49/2013 -
Relatório Final

Foi presente à reunião a informação n.º 356/DMO/13, do Departamento Municipal de
Obras, que a seguir se transcreve:
"Assunto: Revitalização da Zona Industrial do Louriçal – Proc. n.º 49/2013
No âmbito do concurso público promovido ao abrigo da alínea b) do Artigo 19.º do
Código dos Contratos Públicos, adiante designado por CCP, com vista à execução da
empreitada mencionada em epígrafe e após decorrido o prazo de audiência prévia
previsto no Artigo 147.º do citado Código, apresentou o concorrente Construções Júlio
Lopes, S.A. observação que se dá por integralmente reproduzida e que consta deste
documento, como anexo.
Face ao observado, entendeu o Júri solicitar parecer à Unidade Jurídica do Município,
cujo teor seguidamente se transcreve:
“Parecer Jurídico
Assunto:
Pedido de parecer - Revitalização da Zona Industrial do Louriçal - Proc. n.º 49/2013
(reclamação apresentada em sede de audiência prévia)
Parecer:
Solicitado parecer quanto à resposta a dar ao requerimento apresentado pela concorrente
Construções Júlio Lopes, S.A., no âmbito do exercício do direito de audição relativamente
ao processo supra identificado, cumpre informar nos termos que se passam a expor.
Antes de mais, de referir que, nos termos do artigo 124.º, n.º 2 do CCP, quando em
resultado da audiência prévia do relatório preliminar resulte um segundo relatório
preliminar e não um relatório final, bem como quando do relatório final resulte uma
alteração da ordenação das propostas constante do relatório preliminar, o júri procede a
nova audiência prévia, nos termos previstos no artigo anterior, restrita aos concorrentes
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interessados.
No caso em apreço, a concorrente Construções Júlio Lopes, S.A. não foi excluída, nem
viu a sua classificação ser alterada, pelo que, não preenche os requisitos para
apresentação do direito de audição prévia relativamente ao segundo relatório preliminar.
No entanto, entendendo que o artigo 124.º, n.º 2 possa ter uma interpretação mais
abrangente no que concerne à expressão “concorrentes interessados”, de forma a
abranger o concorrente reclamante cuja reclamação prévia tenha influenciado a
classificação nos termos constantes daquele artigo, proceder-se-á ainda a uma nova
análise dos argumentos apresentados pela ora Reclamante.
Assim, no que se refere à reiteração dos argumentos apresentados pela Requerente no
âmbito do exercício do direito de audição no primeiro relatório preliminar, reitera-se,
também, as considerações tecidas no parecer anterior, as quais aqui se dão por
integralmente reproduzidas.
Relativamente às considerações adicionais, efetivamente, o artigo 57.º do CCP obriga à
apresentação de um plano de trabalhos elaborado nos termos do artigo 361.º do CCP.
Acontece que, no caso em apreço, tal plano foi apresentado, sendo possível, através do
mesmo, verificar o modo e o ritmo que o concorrente irá imprimir à execução da obra,
com observação pelo seu prazo e pelos eventuais prazos parciais que se venham a
verificar. Sendo que, no nosso modesto entendimento, existindo a possibilidade legal de
adaptação do plano de trabalhos durante a execução da obra, uma eventual
irregularidade do mesmo não determinaria a exclusão do concorrente, uma vez que,
reiteramos, não se trata de uma irregularidade essencial. Na realidade, o crivo do artigo
70.º, n.º 2 e 146.º, n.º 2 do CCP tem como base aspectos considerados essenciais, cuja
falta ou incorrecção obstam à sua apreciação.
Sendo que, essencial é a falta ou irregularidade que prejudicasse a igualdade entre os
concorrentes ou a possibilidade da correcta e imparcial comparação de uma com as
outras propostas; caso contrário, a irregularidade da proposta será não essencial, e isso
independentemente de tais irregularidades serem de carácter formal ou substantivo.
Ora, no caso em apreço, as irregularidades apontadas pela Reclamante ao plano de
trabalhos não consubstanciam uma violação dos parâmetros do caderno de encargos
patenteados a concurso. Nem prejudicam a igualdade entre os concorrentes e a
possibilidade da correcta e imparcial comparação da proposta daquela concorrente com
as demais, uma vez que é respeitado o prazo de execução de obra. Logo, mesmo que se
entendesse existir qualquer irregularidade – o que não se entende – a mesma nunca
poderia determinar a exclusão do concorrente, uma vez que se trataria de irregularidade
não essencial.
Pelo exposto, reitera-se, através do plano de trabalhos apresentado, é possível verificar o
modo e o ritmo que o concorrente irá imprimir à execução da obra, com observação pelo
seu prazo de execução, pelo que, não existe qualquer fundamento para a exclusão da
concorrente com base no alegado pela Reclamante.
Mais, no caso em apreço, o critério de adjudicação era única e exclusivamente o do mais
baixo preço, não existindo apreciação de valia técnica. Além disso, não era exigido, nem
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pelo programa de concurso, nem pelo caderno de encargos a especificação do prazo de
execução de cada artigo da lista de preços unitários. Sendo que, o artigo 361.º exige que
seja prevista a espécie de trabalhos, não cada artigo em concreto. Assim, considerou-se
que, por exemplo, os trabalhos correspondentes ao artigo 1.7 do Capítulo 1 estavam
incluídos no próprio capítulo, entendendo-se que os mesmos seriam realizados no prazo
de execução indicado para o Capítulo no plano de trabalhos. Até porque, mesmo tendo
artigo diferente, já existiam trabalhos daquela espécie, os quais se enquadravam no
capítulo respectivo.
Por último, a proposta deve ser avaliada como um todo, sendo certo que, não é possível a
conclusão da empreitada sem a execução dos trabalhos em questão. Sendo certo que,
tendo a concorrente apresentado a lista de preços unitária final incluindo a totalidade de
trabalhos da empreitada, dúvidas não existem quanto às condições em que se propôs a
contratar, nomeadamente, no que concerne ao único factor de avaliação das propostas – o
preço.
Sendo que, não estando em causa uma completa ausência do plano de trabalhos enquanto
peça necessária à candidatura a concurso, a mera irregularidade de que o mesmo possa
padecer, não determina a exclusão do concorrente.
Por todo o exposto, poderá ser indeferida, neste ponto, a reclamação apresentada.
S.M.O., é este o nosso parecer.
Leiria, 15 de Novembro de 2013”
Em face do exposto o Júri do procedimento, nega provimento à observação apresentada.
1. Assim e nos termos do n.º 1 do Artigo 148.º do CCP, propõe o Júri a seguinte
ordenação das propostas admitidas:
Primeira
Construções Vieira Mendes, Lda., apresentando proposta no valor de 442.000,05 €, mais
IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o prazo de execução
de 270 dias. É aceite a justificação do preço anormalmente baixo, apresentada pelo
concorrente;
Segunda
Construções Júlio Lopes, S.A., apresentando proposta no valor de 468.000,00 €, mais
IVA, com o prazo de execução de 270 dias. É aceite a justificação do preço anormalmente
baixo, apresentada pelo concorrente;
Terceira
Agrupamento Matos & Neves, Lda. / Pinto & Braz, Lda., apresentando proposta no valor
de 505.000,00 €, mais IVA, com o prazo de execução de 270 dias. É aceite a justificação
do preço anormalmente baixo, apresentada pelo concorrente;
Quarta
Azinheiro – Engenharia, S.A., apresentando proposta no valor de 510.596,48 €, mais IVA,
com o prazo de execução de 270 dias. É aceite a justificação do preço anormalmente
baixo, apresentada pelo concorrente;
Quinta
Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Lda., apresentando proposta no valor de
510.597,55 €, mais IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o
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prazo de execução de 270 dias;
Sexta
Henriques, Fernandes & Neto, S.A., apresentando proposta no valor de 595.871,03 €,
mais IVA, com o prazo de execução de 270 dias;
Sétima
Lusosicó – Construções, S.A., apresentando proposta no valor de 613.064,50 €, mais IVA,
valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o prazo de execução de
270 dias;
Oitava
Arquijardim, S.A., apresentando proposta no valor de 632.295,61 €, mais IVA, com o
prazo de execução de 270 dias;
Nona
Construções António Leal, S.A., apresentando proposta no valor de 679.537,92 €, mais
IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o prazo de execução
de 270 dias;
Décima
Sociedade de Construções Elimur, Lda., apresentando proposta no valor de 699.315,42 €,
mais IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o prazo de
execução de 270 dias;
Décima primeira
Custódio dos Santos Guerra – Empreiteiros, S.A., apresentando proposta no valor de
699.598,93 €, mais IVA, valor corrigido nos termos do n.º 3 do Artigo 60.º do CCP, com o
prazo de execução de 270 dias;
2. Igualmente se propõe, a exclusão das propostas dos concorrentes a seguir
mencionados, com os fundamentos referidos:
- Cordivias – Engenharia, Lda., com fundamento na alínea o) do n.º 2 do Artigo 146.º,
conjugada com a alínea c) do n.º 2 do Artigo 70.º, ambos do CCP, por não fazer constar a
lista de Erros e Omissões aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar, o
que impossibilita a avaliação da proposta.
- Winterra – Sociedade de Construções, Unipessoal, Lda., com fundamento na alínea n)
do n.º 2 do Artigo 146.º do CCP, conjugado com o ponto 7.8 do Programa de Concurso,
por não ter preenchido o formulário da proposta disponibilizado na plataforma
electrónica, e na alínea l) do n.º 2 do Artigo 146.º do CCP, por não terem dado
cumprimento ao previsto no n.º 1 do Artigo 62.º do referido Código, conjugado com o n.º
1 do Artigo 27.º da Portaria n.º 701-G/2008, de 29 de Julho e com o 7.7 do Programa de
Concurso (assinatura de todos os documentos carregados na plataforma electrónica com
certificados de assinatura electrónica qualificada);
- CIP – Construção, S.A., com fundamento na alínea l) do n.º 2 do Artigo 146.º do CCP,
por não terem dado cumprimento ao previsto no n.º 1 do Artigo 62.º do referido Código,
conjugado com o n.º 1 do Artigo 27.º da Portaria n.º 701-G/2008, de 29 de Julho e com o
7.7 do Programa de Concurso (assinatura de todos os documentos carregados na
plataforma electrónica com certificados de assinatura electrónica qualificada);
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- Agrupamento João Fernandes da Silva, Lda. / Construções Refoiense, Lda., com
fundamento na alínea l) do n.º 2 do Artigo 146.º do CCP, por não terem dado
cumprimento ao previsto no n.º 1 do Artigo 62.º do referido Código, conjugado com o n.º
1 do Artigo 27.º da Portaria n.º 701-G/2008, de 29 de Julho e com o 7.7 do Programa de
Concurso (assinatura de todos os documentos carregados na plataforma electrónica com
certificados de assinatura electrónica qualificada);
- Manuel da Conceição Antunes – Construções e Obras Públicas, S.A., com fundamento
na alínea d) do n.º 2 do Artigo 146.º do CCP, conjugado com os pontos 7.1 e 7.2 do
Programa de Concurso, por não fazer constar todos os documentos que constituem a
proposta.
- Vitor Almeida & Filhos, S.A., com fundamento na alínea d) do n.º 2 do Artigo 146.º do
CCP, conjugado com os pontos 7.1 e 7.2 do Programa de Concurso, por não fazer
constar todos os documentos que constituem a proposta.
- Granimarante – Granitos e Construções, Lda., com fundamento na alínea n) do n.º 2 do
Artigo 146.º do CCP conjugado com a alínea b2) do 7.1 do Programa de Concurso, por
não fazer constar a lista de erros e omissões aceites pelo órgão competente para a
decisão de contratar em ficheiro Excel ou equivalente;
- Delfim de Jesus Martins & Irmão, Lda, com fundamento na alínea n) do n.º 2 do Artigo
146.º do CCP conjugado com a alínea b2) do 7.1 do Programa de Concurso, por não
fazer constar a lista de erros e omissões aceites pelo órgão competente para a decisão de
contratar em ficheiro Excel ou equivalente;
- Energcambra – Construção Civil e Obras Públicas, Lda., com fundamento na alínea l)
do n.º 2 do Artigo 146.º do CCP, por não terem dado cumprimento ao previsto no n.º 1 do
Artigo 62.º do referido Código, conjugado com o n.º 1 do Artigo 27.º da Portaria n.º 701-
G/2008, de 29 de Julho e com o 7.7 do Programa de Concurso (assinatura de todos os
documentos carregados na plataforma electrónica com certificados de assinatura
electrónica qualificada);
3. Assim e de forma a dar cumprimento ao previsto nos n.ºs 3 e 4 do Artigo 148.º do CCP,
remete-se o procedimento ao órgão competente para a decisão de contratar, para efeitos
de adjudicação."
A Câmara, depois de apreciar a documentação que lhe foi presente, deliberou, por
unanimidade:
Primeiro: Aprovar o relatório final e, com ele, todas as propostas admitidas, naquela
ordenação;
Segundo: Adjudicar a empreitada em epígrafe, ao concorrente ordenado em primeiro
lugar, a empresa Construções Vieira Mendes, Lda., pelo preço de € 442.000,05
(quatrocentos e quarenta e dois mil euros e cinco cêntimos), mais IVA, e com o prazo
de execução de 270 dias. 

17.4. - Beneficiação e conservação do Mercado Municipal de Pombal /
Abertura de procedimento

Foi presente à reunião a informação de despesa n.º 11/DMO/14, do Departamento
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Municipal de Obras, que a seguir se transcreve:
"Assunto: Beneficiação e conservação do Mercado Municipal de Pombal / Abertura de
procedimento 
1. FUNDAMENTO DA NECESSIDADE
Como é do conhecimento de V. Ex.ª a Câmara Municipal, em reunião celebrada em
20/05/2013, deliberou promover a abertura de concurso para a execução de trabalhos de
remodelação e requalificação.
Houve necessidade de fazer ajustamentos aos projectos de especialidades,
nomeadamente, electricidade e AVAC, bem como obter pareceres, conseguindo-se
completar as peças do procedimento em Agosto/2013.
Nesta altura verificou-se que o desenvolvimento do concurso, iria empurrar para o ano
de 2014 despesa que carecia de autorização da Assembleia Municipal, nos termos dos
nºs. 1 e 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
Como também é do conhecimento geral, no ano passado ocorreram eleições para as
Autarquias, o que trouxe um novo executivo.
Surgiram então instruções para promover algumas alterações ao projecto.
Em face do referido, propõe-se que seja revogada a deliberação da Câmara Municipal,
no que se refere ao Ponto 13.1 - Beneficiação e conservação do Mercado Municipal de
Pombal (Remodelação e requalificação) – Abertura de concurso, da acta da Reunião
Ordinária n.º 0012/CMP/13.
Assim, submete-se a apreciação da Câmara Municipal, a versão final do projecto de
execução, para remodelação e requalificação do Mercado Municipal de Pombal.
2. OBJECTO DA EMPREITADA
Beneficiação e conservação do Mercado Municipal de Pombal
3. VOCABULÁRIO COMUM PARA OS CONTRATOS PÚBLICOS – CPV
Vocabulário Principal – 45212310-2 – Obras de construção de edifícios relacionados com
feiras.
4. ESTIMATIVA DO VALOR DO CONTRATO
O preço base é de € 774.190,13 (setecentos e setenta e quatro mil cento e noventa euros e
treze cêntimos), mais IVA (€ 46.451.41).
5. FUNDAMENTO DO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
Concurso limitado por prévia qualificação nos termos da alínea c) do n.º 1 do Artigo 16.º
do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de
Janeiro e republicado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de Outubro.
6. INSCRIÇÃO NOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
A obra encontra-se prevista no PPI devidamente aprovado, para o quadriénio 2014 -
2017, no objectivo 3.4.1., com a classificação orgânica/económica 02/07.01.03.03 e com o
código projecto/acção 02.
7. ENTIDADES A CONVIDAR
Não aplicável por força do referido em 5.
8. CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
Os critérios de qualificação dos candidatos, quer tecnicamente, quer financeiramente,
encontram-se descriminados no programa de concurso.
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9. PROPOSTA DE CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
Os critérios de adjudicação, encontram-se descriminados no programa de concurso.
10. PRAZO DE EXECUÇÃO
Propõe-se o prazo de execução de 180 dias.
11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Declaro que foi tido em consideração o previsto nos n.ºs 12 e 13 do Artigo 49.º do Código
dos Contratos Públicos.
12. ESPECIFICAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Anexa-se, para efeitos de aprovação e decisão, projecto de execução, convite, programa
de concurso e caderno de encargos.
13. DELEGAÇÃO NO JÚRI
Propõe-se ainda, com fundamento no n.º 2 do Artigo 69.º do CCP, que seja delegada no
Júri, a prestação de esclarecimentos e rectificação das peças do procedimento, nos
termos dos n.ºs 2 e 3 do Artigo 50.º do citado Código.
14. CONSTITUIÇÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO
Nos termos do n.º 1 do Artigo 67º do CCP, propõe-se a designação do seguinte júri:
- Presidente – Abel Fernando de Meneses Moutinho – Eng.º;
- Vogal efectivo – Artur Jorge Patrício Gaspar – Eng.º;
- Vogal efectivo – Maria da Conceição M. Marques Baptista – Eng.ª;
- Vogal suplente – Jorge Manuel de Melo Maia e Sá – Eng.º;
- Vogal suplente - Luis Filipe Rolo Gameiro – Coordenador Técnico;
- Vogal suplente – Cristina Maria Carvalho Marques – Assistente Técnico;
- Vogal suplente – Dulcídia Silva Olaio Jordão – Assistente Técnico.
- Vogal suplente – Júlia Paula Baptista Gaspar Póvoa – Assistente Técnico;
15. NOMEAÇÃO DE COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA
Nos termos e para os efeitos previstos no Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29
de Outubro, propõe-se que seja nomeado o Eng.º Hugo José dos Santos Maia, como
Coordenador de Segurança em projecto e em obra."
A Câmara deliberou, por unanimidade:
Primeiro: Revogar a deliberação de 20/05/2013;
Segundo: Aprovar a abertura de concurso limitado por prévia classificação do projeto
remodelado.
Terceiro: Aprovar o projeto de execução, o programa de concurso, o caderno de
encargos, a constituição do júri do procedimento e a nomeação do coordenador de
segurança e abrir concurso limitado por prévia qualificação, com vista à execução da
empreitada, de harmonia com a informação supra transcrita.
Mais, deliberou, por unanimidade, com fundamento no n.º2 do artigo 69.º do Código
dos Contratos Públicos, delegar no júri do procedimento, a prestação de
esclarecimentos e retificação das peças do procedimento, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do
artigo 50.º do citado Código.

17.5. - CIMU-SICÓ – Centro de Interpretação e Museu da Serra de Sicó /
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Abertura de procedimento

Foi presente à reunião a informação de despesa n.º 6/DMO/14, do Departamento Municipal
de Obras, que a seguir se transcreve:
"Assunto: CIMU-SICÓ – Centro de Interpretação e Museu da Serra de Sicó / Abertura de
procedimento
1. FUNDAMENTO DA NECESSIDADE
No seguimento das instruções de V. Exa., submete-se à apreciação da Câmara Municipal,
o projecto de execução do equipamento mencionado em epígrafe.
2. OBJECTO DA EMPREITADA
Construção do Centro de Interpretação e Museu da Serra de Sicó.
3. VOCABULÁRIO COMUM PARA OS CONTRATOS PÚBLICOS – CPV
Vocabulário Principal – 45212300-9 Construção de edifícios para usos culturais e
artísticos.
4. ESTIMATIVA DO VALOR DO CONTRATO
O preço base é de € 2.641.099,28 (dois milhões seiscentos e quarenta e um mil noventa e
nove euros e vinte e oito cêntimos), mais IVA (€ 158.465,96).
Considerando o prazo de execução definido em 8., prevê-se que os encargos sejam assim
repartidos:
- 2014 (8 meses) - € 1.399.782,62 (IVA incluso);
- 2015 (4 meses) - € 1.399.782,62 (IVA incluso).
5. FUNDAMENTO DO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
Concurso público nos termos da alínea b) do Artigo 19.º do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
Lei n.º 149/2012, de 12 de Julho.
6. INSCRIÇÃO NOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
A obra encontra-se prevista no PPI devidamente aprovado, para o quadriénio 2014 -
2017, no objectivo 3.4.2., com a classificação orgânica/económica 02/07.01.03.07 e com o
código projecto/acção 12.
7. ENTIDADES A CONVIDAR
Não aplicável por força do referido em 5.
8. PRAZO DE EXECUÇÃO
Propõe-se o prazo de execução de 360 dias.
9. PROPOSTA DE CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
O mais baixo preço.
10. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Declaro que foi tido em consideração o previsto nos n.ºs 12 e 13 do Artigo 49.º do Código
dos Contratos Públicos.
11. ESPECIFICAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Anexa-se, para efeitos de aprovação e decisão, projecto de execução, programa de
concurso e caderno de encargos.
12. DELEGAÇÃO NO JÚRI
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Propõe-se ainda, com fundamento no n.º 2 do Artigo 69.º do CCP, que seja delegada no
Júri, a prestação de esclarecimentos e rectificação das peças do procedimento, nos
termos dos n.ºs 2 e 3 do Artigo 50.º do citado Código.
13. CONSTITUIÇÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO
Nos termos do n.º 1 do Artigo 67º do CCP, propõe-se a designação do seguinte júri:
Presidente – Abel Fernando de Meneses Moutinho – Eng.º;
Vogal efectivo – Artur Jorge Patrício Gaspar – Eng.º;
Vogal efectivo – Maria da Conceição M. Marques Baptista – Eng.ª;
Vogal suplente – Jorge Manuel de Melo Maia e Sá – Eng.º;
Vogal suplente - Luis Filipe Rolo Gameiro – Coordenador Técnico;
Vogal suplente – Dulcídia Silva Olaio Jordão – Assistente Técnico.
Vogal suplente – Júlia Paula Baptista Gaspar Póvoa – Assistente Técnico;
Vogal suplente – Cristina Maria Carvalho Marques – Assistente Técnico;
14. NOMEAÇÃO DE COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA
Nos termos e para os efeitos previstos no Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29
de Outubro, propõe-se que seja nomeado o Eng.º Hugo José dos Santos Maia, como
Coordenador de Segurança em projecto e em obra."
A Câmara deliberou, por unanimidade:
Primeiro: Aprovar o projeto de execução, o programa de concurso, o caderno de
encargos, a constituição do júri do procedimento e a nomeação do coordenador de
segurança;
Segundo: Aprovar a abertura de concurso público com vista à execução da
empreitada.
Mais, deliberou, por unanimidade, com fundamento no n.º2 do artigo 69.º do Código
dos Contratos Públicos, delegar no júri do procedimento, a prestação de
esclarecimentos e retificação das peças do procedimento, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do
artigo 50.º do citado Código, tudo de harmonia com a informação supra transcrita.

  18. Protocolos, Parcerias, Acordos, Declarações de Compromisso e Cedência
de Domínio Público

18.1. - Aprovação de Minuta de Protocolo a celebrar entre o Município de
Pombal e Manuel Jorge Gonçalves Martinho e outros

Foi presente à reunião a informação n.º 10/UJ/14, da Unidade Jurídica, que a seguir se
transcreve:
"Assunto: Aprovação de Minuta de Protocolo a celebrar entre o Município de Pombal e
Manuel Jorge Gonçalves Martinho e outros
Exmº. Senhor Presidente,
Serve a presente para remeter a V. Exª proposta de texto que deverá integrar a Minuta do
Protocolo de Cooperação e Comodato, a celebrar entre o Município de Pombal e Manuel
Jorge Gonçalves Martinho, Maria da Graça Ferreira dos Santos, Joaquim Gonçalves
Martinho e Georgina Martinho Segundo, no sentido de criar uma área de estacionamento
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junto da Estação de Caminhos de Ferro de Pombal, em virtude da zona adjacente se
encontrar manifestamente carenciada de lugares de estacionamento disponíveis para os
utilizadores do transporte ferroviário.
Nestes termos, e caso V. Exª assim o entenda, deverá a Minuta de Protocolo, que ora se
anexa, ser submetida à apreciação da Câmara Municipal a fim de ser aprovada."
A minuta do protocolo supra mencionada, é do seguinte teor:

"MINUTA
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E COMODATO

Considerando que:
 - Constituem atribuições do Município de Pombal a promoção e a salvaguarda dos
interesses próprios da sua população, nomeadamente no domínio dos transportes,
incluindo-se nesse âmbito o estacionamento de veículos automóveis nos aglomerados
urbanos;
- A zona adjacente à Estação de Caminhos de Ferro de Pombal se encontra
manifestamente carenciada de lugares de estacionamento disponíveis para os utilizadores
do transporte ferroviário;   
- É firme propósito dos ora primeiros outorgantes, enquanto donos e legítimos
possuidores de um imóvel sito nas imediações da referida Estação, cooperar com o
Município de Pombal, no sentido de criar uma área de estacionamento,
Entre:
PRIMEIROS OUTORGANTES:
A). MANUEL JORGE GONÇALVES MARTINHO, e mulher, MARIA DA GRAÇA FERREIRA
DOS SANTOS, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, ele portador do Cartão
de Cidadão n.º …….., contribuinte fiscal n.º ……………, e ela portadora do Cartão de
Cidadão n.º …….., contribuinte fiscal n.º ……………, residentes em EN 1, n.º 41, Ranha
de Baixo, Pombal, e
B). JOAQUIM GONÇALVES MARTINHO, e mulher, GEORGINA MARTINHO
SEGUNDO, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, ele portador do Cartão de
Cidadão n.º …….., contribuinte fiscal n.º ……………, e ela portadora do Cartão de
Cidadão n.º …….., contribuinte fiscal n.º ……………, residentes em Rua Principal, n.º 71,
Ranha de São João, Vermoil, de ora em diante designados apenas por Primeiros
Outorgantes, e
SEGUNDO OUTORGANTE:MUNICÍPIO DE POMBAL, com sede no Largo do Cardal,
Pombal, com o número de identificação de pessoa coletiva 506 334 562, ora representado
pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Diogo Alves Mateus, de ora em diante
designado apenas por Segundo Outorgante,
- É celebrado o presente protocolo que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
(Descrição do imóvel)

Os Primeiros Outorgantes são donos e legítimos proprietários do prédio urbano, sito na
Rua Alexandre Herculano, na cidade de Pombal, inscrito na respetiva matriz predial da
freguesia de Pombal sob o artigo n.º 11.698, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Pombal, sob o número 12.770, da freguesia de Pombal, com inscrição a favor
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dos Primeiros Outorgantes através das apresentações 35 e 36 de 2001.11.20, tudo
conforme resulta da caderneta predial urbana e da certidão de teor anexas, sob a
designação de Anexos I e II.

CLÁUSULA SEGUNDA
(Objeto Contratual)

1. Os Primeiros Outorgantes entregam, a título gratuito, ao Segundo Outorgante o bem
imóvel descrito na Cláusula Primeira, facultando o uso integral do mesmo, com o
objetivo de que seja afeto a área de estacionamento.
2. Não é lícita a atribuição de outro fim ou uso, ficando vedada ao Segundo Outorgante a
cedência, a qualquer título, total ou parcial, sem consentimento, expresso e por forma
escrita, dos Primeiros Outorgantes.

CLÁUSULA TERCEIRA
(Obras/Benfeitorias)

1. Por força do presente protocolo, os Primeiros Outorgantes autorizam o Segundo
Outorgante a realizar as obras de qualificação no prédio a que se alude na Cláusula
Primeira, tais como:
a). Construção de passeio, nos termos assinalados na planta que ora se anexa sob a
designação de Anexo III;
b). Execução de pavimento em betuminoso;
c). Afixação de sinalização.
2. O Segundo Outorgante obriga-se a suportar todas as despesas inerentes à execução
das obras a que se refere o número anterior.
3. As benfeitorias efetuadas pelo Segundo Outorgante constituirão parte integrante do
bem imóvel, sem que haja direito a qualquer indemnização nos termos da lei civil.

CLÁUSULA QUARTA
(Vigência)

O presente contrato vigorará até que os Primeiros Outorgantes solicitem, junto do
Segundo Outorgante, a restituição do bem a que se alude na Cláusula Primeira, mediante
o envio de carta registada com aviso de receção, com uma antecedência mínima de 15
(quinze) dias.

CLÁUSULA QUINTA
(Restituição do bem imóvel)

Após interpelação para o efeito, a realizar nos moldes definidos na Cláusula Quarta, o
Segundo Outorgante restituirá aos Primeiros Outorgantes o bem imóvel ora comodatado,
assegurando a reposição da vedação preexistente. 

CLÁUSULA SEXTA
(Foro competente)

Para dirimir quaisquer conflitos emergentes da execução do protocolo será competente o
foro da Comarca de Pombal, com expressa renúncia a qualquer outro.

CLÁUSULA SÉTIMA
(Casos omissos)

Em tudo o que não se encontrar expressamente previsto no presente instrumento,
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observar-se-á o disposto nos artigos 1.129º e seguintes do Código Civil."
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do Protocolo supra
transcrita e dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substituir para
o outorgar e assinar.

  19. Ação Social

19.1. -   Daimalise Quintas - Atribuição de apoio

Foi presente à reunião a informação n.º 7/DASO/14, da Divisão de Ação Social, que a
seguir se transcreve:
"Assunto: DAIMALISE QUINTAS
Rua Albergaria dos Doze, nº 39, 3º Esq. - Pombal
Ficha de Atendimento I-000005/FM/14 - Atribuição de Apoio.
Relativamente à situação mencionada em epígrafe, cumpre-me informar que:
1 – Em sede de atendimento, no dia 7 de outubro do ano findo, a Daimalise Quintas, São
Tomense, de 24 anos, a residir em Portugal desde 6 de novembro de 2012 e que tem ao
seu encargo uma filha de 5 meses, deu-nos conta que estava a frequentar o curso de
Turismo na ETAP, no segundo ano e que, por constrangimentos do programa P.O.P.H.
deixou de poder receber a subsídio de alojamento e de jantar no montante aproximado de
200€, acrescidos de 150€ anuais de bolsa de estudo e que constituía o seu único meio de
subsistência. Em contacto com a Escola, fui informada que contava com a ajuda pontual
de alguns colegas de curso e de  docentes, que encetaram contactos com o Rotary Club de
Pombal, no sentido de solicitarem um apoio, mas foram informados que a ajuda
financeira destinada a Bolsas estava esgotada.
2 – Tendo em conta a situação e conforme legislação em vigor, a Daimalise só pode
requer o RSI quando completar 3 anos de permanência em território português. Foi
encaminhada para a Segurança Social no sentido de solicitar subsídio social de
parentalidade e abono de família, mas teve necessidade de tratar dos documentos de
legalização da menor, estando agora em condições de dar continuidade ao processo.
Ainda tentou manter um trabalho durante o fim de semana, mas a dificuldade de contar
com ajuda de alguém para tomar conta da filha, acabou por gorar essa oportunidade.
Quando necessita recorre à Loja Social.
3 – Ainda de acordo com informações prestadas pela ETAP, a Daimalise tem demonstrado
competências em continuar o curso e tentar resolver os problemas já sinalizados,
conforme relatório que se junta;
4 – Considerando o exposto e tratando-se de uma situação de comprovada carência
económica e de risco social eminente, propõe-se:
3.1 - a atribuição de apoio, em sede de reunião de câmara, conforme o preceituado no nº
7 do artigo 20º e na alínea a) do nº 1 do artº. 6º do RGAADAAAS, no montante mensal de
300€, com vista a assegurar as condições mínimas de subsistências da Daimalise e da
filha menor;
3.2 - esta atribuição deverá ser renovada trimestralmente e terá como suporte a análise
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das condições, que estiveram na base desta proposta."
Encontra-se insito na informação um parecer da Vereadora do pelouro que a seguir se
transcreve:
"Concordo com a informação e com a proposta apresentada. Deve ser requerido
despacho ao Sr. Presidente. O montante a atribuir permitirá que a aluna consiga arcar
com as despesas que tem atualmente (creche, habitação, transporte e alimentação) e
consiga prestar o cuidado necessário à filha de 5 meses. A atribuição do apoio é
prioritária. Além deste apoio foi também validado junto do SEF os procedimentos a
seguir para a renovação da autorização de residência sendo necessário para tal
comprovativo da matrícula na ETAP e comprovativo do apoio a ser dado à aluna.
Necessário validar junto do Gabinete jurídico a permissão para o apoio ser dado
diretamente à aluna. Trimestralmente deve existir uma avaliação da situação."  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio mensal à aluna Daimalise
Quintas, no montante de 300€ (trezentos euros). 
Mais deliberou, por unanimidade, que a atribuição deverá ser renovada
trimestralmente e que terá como suporte a análise das condições que serão avaliadas
com a mesma periodicidade, desde que fundamentadas pela Divisão de Ação Social
desta autarquia e corroboradas através de relatório, por uma IPSS que conheça a
situação em concreto. 

19.2. - Maria de Lurdes Rodrigues Caneira - Pedido de isenção do pagamento
do ramal de águas residuais

Foi presente à reunião a informação n.º 237/DASO/13, da Divisão de Ação Social, que a
seguir se transcreve:
"Assunto: PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO RAMAL DE ÁGUAS RESIDUAIS
REQUERENTE: MARIA DE LURDES RODRIGUES CANEIRA
CONSUMIDOR N.º 44020
1 – IDENTIFICAÇÃO DA REQUERENTE
Nome: Maria de Lurdes Rodrigues Caneira
Data de Nascimento: 04-01-1957
Morada: Rua Cabeço Leitão n.º 3 – Cartaria
             3100-082 Albergaria dos Doze
Estado Civil: Casada
Situação Profissional: Desempregada
2 – BREVE CARACTERIZAÇÃO SOCIO-ECONÓMICA DO AGREGADO FAMILIAR
O agregado familiar é constituído pela requerente Maria de Lurdes Rodrigues Caneira de
56 anos de idade e pelo seu cônjuge José Manuel Pereira Marques de 58 anos de idade.
A requerente teve uma padaria, onde trabalhava com o marido e que cessou a sua
atividade, em maio de 2009.
Desde essa data, que se encontra desempregada, mas nunca efetuou a sua inscrição no
Centro de Emprego para procurar uma ocupação.
O marido solicitou a reforma antecipada encontrando-se presentemente a receber uma
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pensão, no montante de 138,84€ (cento e trinta e oito euros e oitenta e quatro cêntimos).
Têm alguns terrenos agrícolas que cultivam para complementar os rendimentos do
agregado familiar, dispondo inclusivamente de trator para os auxiliar nas atividades
agrícolas.
Têm casa própria, que construíram sem recurso ao crédito, constituída por 2 pisos (rés-
do-chão e 1.º andar), a qual se encontra em bom estado de conservação. 
3 – CONCLUSÃO
A requerente solicitou a isenção do pagamento do ramal de águas residuais, no montante
de 240,00€+IVA, à taxa legal em vigor.
Após a análise da situação socio-económica do agregado familiar e tendo em conta:
1. O valor patrimonial dos bens imóveis que possuem;
2. Que os elementos do agregado familiar se encontram ambos em idade ativa, não
apresentando problemas de saúde, que os impeçam de desenvolver uma atividade
remunerada;
Parece-me que não se justifica conceder-lhe a isenção do pagamento do ramal de águas
residuais.
Nestes termos, propõe-se que, a presente informação seja remetida à reunião de Câmara,
a fim de a mesma deliberar no sentido de:
1 – Notificar a requerente da intenção de indeferimento do pedido, concedendo-lhe o
prazo de 10 dias, para dizer por escrito o que tiver por conveniente.
2 – Se decorrido o prazo concedido, a requerente nada disser, ser o pedido
automaticamente indeferido."
A Câmara deliberou, por unanimidade, notificar a requerente da intenção de
indeferimento do pedido, concedendo-lhe o prazo de dez dias para dizer, por escrito, o
que tiver por conveniente.
Mais deliberou, por unanimidade, se decorrido o prazo concedido, a requerente nada
disser, o pedido ser indeferido.  

19.3. - Proposta de adaptação do modelo existente de contrato de
arrendamento 

Foi presente à reunião a informação n.º 214/DASO/13, da Divisão de Ação Social, que a
seguir se transcreve:
"Assunto: PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO DO MODELO EXISTENTE DE CONTRATO DE
ARRENDAMENTO
Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cumpre-me informar que:
1 – Como é do conhecimento de V. Exa., o Regulamento Geral de Atribuição de Apoios
Diverso no Âmbito das Áreas da Ação Social, foi aprovado em sessão ordinária da
Assembleia Municipal, em 03 de Setembro último;
2 – Nesta sequência e no sentido de prosseguir com a estruturação de normas que
permitam disciplinar e agilizar procedimentos dentro das diversas áreas de intervenção,
em concreto na área da habitação social, houve necessidade de se proceder à adaptação
do modelo existente de contrato de arrendamento respeitando o articulado no
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Regulamento agora em vigor;
3 – Assim para assegurar o exercício normal que decorre do trabalho nesta área, propõe-
se a aprovação em sede de reunião de câmara, do modelo de contrato de arrendamento,
que se anexa."
A minuta do modelo de contrato de arrendamento supra mencionado, é do seguinte teor:

"CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA HABITAÇÃO
COM PRAZO CERTO

Entre:
1.º - MUNICÍPIO DE POMBAL, pessoa coletiva de direito público, NIPC 506 334 562,
com sede no Largo do Cardal, 3100-440 Pombal, neste ato representado pelo Presidente
da Câmara Municipal de Pombal, Dr. Luís Diogo de Paiva Morão Alves Mateus, com
poderes para o efeito, adiante designado por Município, Primeiro Contraente ou
Senhorio;
E, 
2.ºs - (...) nome,  (…) (estado civil), natural da freguesia de (…), concelho de (…),
Contribuinte fiscal n.º (…), portador do bilhete de identidade/cartão do cidadão n.º (..)
emitido em (…) por (…),residente em (..)
E,
(...) nome,  (…) (estado civil), natural da freguesia de (…), concelho de (…), Contribuinte
fiscal n.º (…), portador do bilhete de identidade/cartão do cidadão n.º (..) emitido em (…)
por (…),residente em (..),  adiante designados como Inquilinos;
Considerando que:
A) O Município é dono e legítimo possuidor do prédio urbano correspondente à Fracção
(…), do Bloco (…), do Bairro (…), em Pombal, inscrito na Conservatória do Registo
Predial de Pombal sob o n.º (…) /Pombal, com Licença de Utilização titulada pelo Alvará
n.º (…).
B) Os Inquilinos pretendem tomar de arrendamento o imóvel identificado no considerando
anterior para ali residir.
É celebrado de boa-fée reciprocamente aceite o presente contrato de arrendamento para
habitação, com prazo certo, nos termos dos artigos 1095º e seguintes do Código Civil, o
qual se regerá nos termos dos supra considerandos e pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
(Objecto)

Pelo presente contrato, o Senhorio dá de arrendamento aos Inquilinos que tomam de
arrendamento a fração autónoma do prédio identificado no Considerando A) deste
contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA
(Fim do Contrato)

O local arrendado destina-se exclusivamente à habitação dos Inquilinos, não lhe podendo
ser dado outro uso, nem ser comodatado, sublocado ou por qualquer outra forma
cedido a terceiros, gratuita ou onerosamente, no todo ou em parte, sem prévia
autorização por escrito do Senhorio. 

CLÁUSULA TERCEIRA

MUNICÍPIO DE POMBAL
0002/CMP/14

17-01-2014



(Prazo)
O contrato de arrendamento é celebrado pelo prazo certo de (…), com início em (…)e
término em (…) renovando-se automática e sucessivamente por iguais períodos, se não
houver oposição à renovação deduzida pelo Senhorio, nos termos abaixo descritos, ou
enquanto não for validamente denunciado pelos Inquilinos. 

CLÁUSULA QUARTA
(Denúncia pelo Senhorio)

A oposição à renovação do contrato deduzida pelo Senhorio far-se-á mediante
comunicação aos Inquilinos, efectuada através de carta registada com aviso de recepção,
com uma antecedência não inferior a 30 dias, em relação ao termo do contrato ou da sua
renovação.

CLÁUSULA QUINTA
(Denúncia pelo Arrendatário)

1- Os Inquilinos poderão impedir a renovação automática do contrato, mediante
comunicação ao Senhorio, efectuada por carta registada com aviso de recepção, com uma
antecedência não inferior a 120 (cento e vinte) dias, em relação ao termo do contrato ou
da sua renovação.
2- Após seis meses de duração efetiva do contrato, os Inquilinos podem denunciá-lo a
todo o tempo, mediante comunicação ao Senhorio com uma antecedência não inferior a
120 (cento e vinte) dias do termo pretendido do contrato, produzindo essa denúncia
efeitos no final de um mês do calendário gregoriano.
3- A inobservância da antecedência prevista nos números anteriores não obsta à
cessação do contrato, mas obriga ao pagamento das rendas correspondentes ao período
de pré-aviso em falta. 

CLÁUSULA SEXTA
(Rendas)

1 - O preço técnico do fogo é de (…), calculado nos termos do Decreto-Lei N.º. 166/93 de
07 de Maio; 
2- A renda mensal é de (…) correspondente, nos termos do mesmo diploma, à renda
apoiada e será paga no 1º dia útil do mês ao que respeita, por transferência bancária, ou
em numerário nos balcões de atendimento do município. 
3 - Quando a renda não for paga no dia estabelecido no presente contrato, disporão os
inquilinos de oito dias para efectuar o seu pagamento. Decorrido este prazo, ficarão os
inquilinos obrigado aos procedimentos previstos nos números 7, 8, 9 e 10 do artigo 29º
do Capítulo V – Da Habitação Social, do Regulamento Geral de Atribuição de Apoios
Diversos no âmbito das Áreas da Ação Social, aprovado em Sessão ordinária da
Assembleia Municipal de 03 de setembro de 2013.
4 - O montante da renda será actualizado anual e automaticamente, devendo os inquilinos
declararem os respectivos rendimentos ao Senhorio, dentro do prazo que for solicitado
para o efeito; 
5 - O incumprimento do disposto no número anterior, quer por falta de declaração, quer
por falsa declaração, determina o imediato pagamento, por inteiro, do preço técnico, sem
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prejuízo de constituir fundamento de resolução do contrato e eventual responsabilidade
criminal do declarante. 
6 - A renda pode ser reajustada, a todo o tempo sempre que se verifique alteração do
rendimento mensal, resultante de morte, invalidez permanente e absoluta ou desemprego
de um dos membros do agregado familiar. 

CLÁUSULA SÉTIMA
(Obrigações do Arrendatário)

1 - Os Inquilinos obrigam-se, sob pena de indemnização, a manter em bom estado de
conservação as instalações e canalizações de água, luz, esgotos, electricidade e demais
equipamentos do local arrendado, pagando à sua custa todas as obras de reparação,
conservação, manutenção do local arrendado e manutenção dos equipamentos,
ressalvado o desgaste proveniente da sua normal utilização e do decurso do tempo.
2 -Os Inquilinos comprometem-se ainda a: 

a) Suportar todas as despesas com o consumo de electricidade, telefone, gás e
água, correspondentes ao uso do locado e até ao dia da entrega das chaves, no
termo do contrato de arrendamento; 
b) Não dar ao local arrendado uso diverso do convencionado, nem fazer dele uma
utilização imprudente; 
c) Permitir que o Senhorio, ou quem o represente, vistorie o local arrendado,
desde que este avise previamente o Segundo por escrito com uma antecedência
mínima de 15 (quinze) dias. 
d) Ao cumprimento do clausulado neste contrato e ao articulado no Capítulo V -
Da Habitação Social, do Regulamento Geral de Atribuição de Apoios Diversos no
âmbito das Áreas da Ação Social,aprovado em Sessão ordinária da Assembleia
Municipal de 03 de setembro de 2013, de que será entregue no ato de assinatura
do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA
(Obras)

1- Os Inquilinos não poderão efetuar quaisquer obras ou alterações no locado, a não
ser as de mera conservação ordinária, salvo autorização escrita do Senhorio e desde que
devidamente licenciadas. 
2 - Findo o contrato de arrendamento, independentemente do motivo ou data da cessação,
todas as obras ou benfeitorias efectuadas pelos Inquilinos que não possam ser levantadas
sem detrimento do mesmo, ficarão a fazer parte do imóvel, sem que por elas possa pedir
qualquer indemnização, nem alegar direito de retenção.

CLÁUSULA NONA
(Restituição do Local arrendado)

Cessando o contrato de arrendamento, qualquer que seja o motivo, os Inquilino deverão
entregar o locado devoluto e em perfeito estado de conservação e limpeza.

CLÁUSULA DÉCIMA
(Comunicações entre as partes)

Todas as comunicações legalmente exigíveis entre as partes, relativas a cessação do
presente contrato de arrendamento, atualização de rendas e obras, serão realizadas nos
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termos previstos no artigo 9º da Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro que aprovou o Novo
Regime do Arrendamento Urbano (RNAU).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
(Legislação Aplicável)

1 - Os inquilinos ficarão sujeito ao cumprimento do clausulado neste contrato e ao
articulado no Capítulo V - Da Habitação Social, do Regulamento Geral de Atribuição de
Apoios Diversos no âmbito das Áreas da Ação Social, aprovado em Sessão ordinária da
Assembleia Municipal de 03 de setembro de 2013, de que será entregue no ato de
assinatura do presente contrato.
2 - Além do expressamente regulado nas cláusulas anteriores, ao presente contrato
aplicam-se as disposições do Decreto-lei n.º. 166/93 de 7 de Maio e demais legislação em
vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
(Foro)

Para qualquer questão emergente do presente contrato fica eleito o foro da comarca de
Pombal, com expressa renúncia a qualquer outro.
Os Contraentes prescindem mutuamente do reconhecimento notarial de assinaturas, não
podendo qualquer das partes arguir essa falta em caso de litígio."
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato de
arrendamento supra transcrita e dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem
legalmente o substituir para o outorgar e assinar. 

  20. Apoios

Nesta altura, ausentaram-se da sala o Senhor Presidente da Câmara, Dr.
Diogo Mateus e o Senhor Vereador Dr. Adelino Mendes, tendo presidido à
Reunião, em substituição do Senhor Presidente da Câmara, o Vice-Presidente,
Senhor Vereador Dr. Fernando Parreira. 

  20.1. Apoios a Entidades

20.1.1. - Apoios em curso à Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Pombal

Foi presente à reunião a informação n.º 6/GAP/14, do Gabinete de Apoio à Presidência,
que a seguir se transcreve:
"Assunto: Apoios em curso à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Pombal
Exmo. Sr. Vice-Presidente,
Solicito que a Câmara aprecie a atualização para 7.500,00€ do Apoio à Atividade que o
Município paga mensalmente à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Pombal.
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Com a atualização solicitada o Município acompanha o esforço que a Associação
efetua para fazer face aos aumentos dos encargos com as prestações sociais; dos
encargos subjacentes à atualização do acordo de empresa e dos encargos com a
atualização dos prémios dos seguros das viaturas. Bem como acompanha o esforço da
Associação na aquisição contínua de material de proteção individual para o seu corpo
de bombeiros.
Cumpre-me informar que no âmbito da colaboração municipal à Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pombal estão em curso os seguintes apoios
financeiros:

SUBSIDIO
7.000,00

€ mensal revisto em
23/09/2011 apoio à atividade

7.500,00
€ mensal aprovado em

26/07/2006
apoio à constituição de corpo operacional 

(8 operacionais)
    

PROTOCOLO
Protocolo tripartido com a Autoridade Nacional Proteção Civil, CMP e BVP

para constituir e manter Equipa de Intervenção Permanente
Encargo do Município é partilhar em partes iguais com a ANPC a remuneração de 5

bombeiros
Pagamentos efetuados   
18.192,99

€ 19/11/2013 Paga meses de Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto Setembro e
Outubro 2013

  ( 2.598€ /mês)  
16.434,46

€ 08/05/2013 Paga meses de Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro
2012 e Janeiro, Fevereiro e Março de 2013

  
  (2.347,78€ / mês)  
Junto cópias das decisões, bem como lista das ordens de pagamento com detalhe."
A Câmara deliberou, por unanimidade, com base na alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º
da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e tendo em conta os motivos referidos na
informação, aprovar a alteração ao montante mensal do apoio a atribuir à referida
Entidade, para o valor de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), nos termos da
informação.

Nesta altura, deram entrada na sala o Senhor Presidente da Câmara,  Dr. Diogo
Mateus e o Senhor Vereador Dr. Adelino Mendes, tendo o Senhor Presidente da
Câmara, retomado a Presidência da Reunião.
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  21. Outros Assuntos de Interesse Municipal

21.1. - Pedido de Atribuição de Direitos de Concessão Mineira para
Exploração de Depósitos Minerais de Caulino - Freguesia do Carriço - Aviso
N.º14757/2013, da 2.ªSérie do D.R. de 2/12/2013

Foi presente à reunião a informação n.º 2/URN/14, da Unidade de Recursos Naturais, que a
seguir se transcreve: 
"Assunto: PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE DIREITOS DE CONCESSÃO MINEIRA PARA
EXPLORAÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS DE CAULINO NUMA ÁREA DENOMINADA
“GUIA 2” DA FREGUESIA DE CARRIÇO, COM O N.ºMNPC00311 DA EMPRESA
ARGILIS – EXTRAÇÃO DE AREIAS, S.A., PUBLICADO NO AVISO N.º14757/2013, DA
2.ªSÉRIE DO DIÁRIO DA REPÚBLICA, N.º233, DATADO DE 2 DE DEZEMBRO DE
2013.
O pedido de atribuição de concessão de exploração de depósitos minerais de caulino,
denominado “Guia 2” foi publicado no Aviso n.º14757/2013 da 2.ª Série do Diário da
República, n.º 233, datado de 2 de dezembro de 2013, tendo a Direção Geral de Energia
e Geologia dado conhecimento ao Município de Pombal através do oficio ref.ª DSMP
datado de 2 de dezembro de 2013.
A poligonal que define o pedido, tem uma área de 212,8445 ha e localiza-se em área
territorial pertencente à freguesia de Carriço, tendo sido solicitado parecer no âmbito do
presente processo a esta Junta de Freguesia e à União das Juntas de Freguesia de Guia,
Ilha e Mata Mourisca, uma vez que esta última, devido à proximidade e à localização
sensível solicitou a intervenção do Município de Pombal.
No referente ao pedido de concessão mineira de exploração de depósitos minerais de
caulino denominado “Guia 2”, há a referir o seguinte:
Não foi dada informação ao Município de Pombal relativamente à poligonal da área(s) de
exploração definida(s) no interior da concessão mineira proposta, nem do Plano de
Lavra;
O pedido de concessão mineira denominado “Guia 2” encontra-se inserido na Carta
Geológica – Folha 23-A – Pombal na Unidade do Plio-Plistocénico Indiferenciado;
Na Carta de Ordenamento do PDM de Pombal – Carta de Classificação e Qualificação
do Solo, atualmente em fase de consulta pública, na sua grande maioria a área encontra-
se inserida em Espaço Florestal de Produção, existindo uma pequena mancha, junto ao
vértice mais a Oeste, em Espaço de Recursos Geológicos – Área de Exploração
Complementar;
Na Carta de Condicionantes – Condicionantes Gerais do PDM em fase de consulta
pública, verifica-se que esta área é atravessada por uma linha de muito alta tensão e
abrangida pela Zona de Proteção Alargada do Furo P2-200 da empresa Águas do
Mondego, S.A.;
Toda a área se encontra inserida no interior da área abrangida pelo Sistema Aquífero da
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Mata do Urso;
Na área solicitada para concessão mineira não existem manchas em servidão de RAN, tal
como definida na atual revisão do PDM de Pombal em fase de consulta pública;
Existe uma mancha a Oeste em servidão de REN, tal como definida na atual revisão do
PDM de Pombal em consulta pública, com a tipologia de Duna;
Não apresenta na sua área, linhas de água.
O Espaço de Recursos Geológicos – Área de Exploração Complementar, tal como
referido, é abrangido numa pequena parcela a Sudoeste, pela área do pedido de
concessão de exploração de caulino em causa. Esta mancha foi definida/planeada na
revisão do atual PDM de Pombal, em fase de consulta pública, para o não
estrangulamento da industria extrativa licenciada e existente no local, tendo-se previsto
uma ampliação programada para a pedreira n.º5595, denominada “Nasce-Água”, da
empresa Imosa – Indústrias Mineiras do Mondego, S.A. e para a concessão mineira
denominada “Guia” da empresa Lusosílicas – Sílicas industriais, Lda..
Em todo o caso, é área prevista para a Indústria Extrativa podendo o Município de
Pombal, caso assim o entenda, emitir parecer favorável condicionado para aquela
pequena parcela.
Acresce ainda o fato, de se encontrar em fase final de execução, o estudo hidrogeológico
integrado para a definição dos perímetros de proteção do sistema de captações (furos)
para abastecimento público de água ao concelho de Pombal, a partir do Sistema Aquífero
da Mata do Urso (redefinição dos perímetros de proteção dos furos PS1 e PS2 e definição
dos perímetros de proteção dos furos SO3 e SO4), verificando-se poder vir a acontecer
uma sobreposição com uma grande parte da área em causa.
Assim sendo e atendendo ao exposto, o Município de Pombal poderá emitir Parecer
Favorável Condicionado para a pequena parcela existente em Espaço de Recursos
Geológicos – Área de Exploração Complementar, e Parecer Desfavorável para toda a
área restante, tendo em consideração a sua localização no interior da área abrangida
pelo Sistema Aquífero da Mata do Urso, que é obrigação plena do Município de Pombal
defender.
Para a pequena parcela, com cerca de 3 ha existente em Espaço de Recursos Geológicos
– Área de Exploração Complementar, em que o Município de Pombal, pode emitir Parecer
Favorável Condicionado, devem ser tidos em conta os seguintes condicionalismos, caso a
Direção Geral de Energia e Geologia considere que há área suficiente para ser aprovada
uma zona de exploração no local:
Todos os trabalhos, devem ser executados, de acordo com critérios de gestão ambiental
responsáveis, avaliando, prevenindo e minimizando todos os impactes que possam ser
causados, principalmente tendo em consideração a área sensível onde este pedido se
insere, no interior do Sistema Aquífero da Mata do Urso, que é o sistema Aquífero
Leirosa – Monte Real (código - 010 do INAG), na área pertencente ao Concelho de
Pombal, onde existe uma grande reserva de água doce, a partir da qual está a ser
efetuado o futuro abastecimento público de água à totalidade do concelho de Pombal,
tendo uma candidatura aprovada para esta finalidade, do Eixo II do POVT, sendo pois da
mais elevada importância, a salvaguarda e proteção dos recursos hídricos de qualquer
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tipo de interferência ou contaminação;
Ao cumprimento integral de todas as zonas de defesa referentes a todos os caminhos
públicos que existem nas proximidades da área e/ou a ladeiam e/ou a atravessam,
devendo ser devidamente protegidos e salvaguardados, bem como todas as serventias
públicas existentes;
A recuperação paisagística e ambiental da área de lavra deve ser efectuada de forma
faseada, à medida que vão sendo libertas áreas de extracção;
Deve ter-se em atenção na recuperação paisagística e ambiental da área de lavra, a
reconstrução de forma cuidada da rede de drenagem natural em toda a área afecta ao
núcleo extractivo;
Todos os trabalhos de exploração a serem executados, devem ser efectuados de acordo
com os critérios de boas práticas da indústria extractiva, devendo a escavação ser
desenvolvida conforme o previsto no artigo 127 do Decreto-Lei n.° 162/90 de 22 de Maio
(Regulamento Geral de Segurança e Higiene no Trabalho de Minas e Pedreiras),
atendendo ao facto da exploração incidir sobre massas de fraca coesão, atendendo
particularmente ao referente à altura e inclinação dos degraus e à geometria da
escavação e sentido do seu desenvolvimento;
Todos os trabalhos a serem executados na área(s) de exploração, devem ser efectuados de
acordo com critérios de gestão ambiental responsáveis, avaliando e prevenindo todos os
impactes que possam ser causados localmente, e de forma particular em todas as zonas
de defesa;
A não plantação de eucaliptos, na recuperação paisagística e ambiental das áreas
intervencionadas pela lavra, uma vez que estes são desaconselhados atualmente para
plantações em áreas de recuperação da atividade extrativa, no Município de Pombal,
tendo em consideração o cumprimento das metas previstas no Decreto Regulamentar n.º
11/2006 de 21/07 para o Concelho de Pombal, e neste caso particular porque a área se
insere no Sistema Aquífero da Mata do Urso; 
Deverá ser dado cumprimento integral a todas as medidas de minimização de impactes,
provenientes da exploração por arranque mecânico a céu aberto tendo em conta a
salvaguarda e protecção dos recursos hídricos e dos ecossistemas locais;
Caso a natureza e extensão dos trabalhos interfira com os Recursos Hídricos deverá ser
observada a legislação sobre a matéria, nomeadamente o disposto na Lei n.°58/2005, de
29 de Fevereiro e o Decreto-Lei n.° 226-A/2007, de 31 de Maio;
Toda as áreas afectas à lavra devem ser devidamente vedadas e sinalizadas;
Dar cumprimento a toda a legislação ambiental e demais legislação complementar em
vigor;
Tomar todas as medidas adequadas e necessárias à garantia e salvaguarda da segurança
de trabalhadores e terceiros, por quaisquer trabalhos decorrentes da actividade da
empresa Argilis – Extração de Areias, S.A., na área de lavra da concessão mineira em
causa;
Não é permitida a criação de lagoas provenientes da atividade extrativa, nem a aplicação
do método de desmonte hidráulico por dragagem dos recursos minerais.
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O Município de Pombal tudo deve fazer para que se cumpram os condicionalismos
descritos, tendo sempre em conta o equilíbrio entre a indústria extractiva e a devida
proteção aos aquíferos existentes, tendo em particular atenção o Sistema Aquífero da
Mata do Urso, as linhas de água e o ecossistema em geral.
Mais se deve informar a Direção Geral de Energia e Geologia que o Município de
Pombal tem como objetivos fundamentais:
A protecção ao Sistema Aquífero Leirosa-Monte Real e ao abastecimento público
integrado de água a todo o concelho de Pombal, reconhecendo a necessidade de
aplicação dos princípios da prevenção e precaução consignados na Lei da Água, para um
nível elevado de protecção deste recurso, de modo a garantir a médio e longo prazo a sua
utilização sustentável, equilibrada e equitativa, assegurando o abastecimento público
integrado ao Concelho de Pombal;
Conciliar a produtividade do Sistema Aquífero Leirosa-Monte Real, com os níveis de
recarga do mesmo e com a qualidade da água nele armazenada, de modo a assegurar à
geração actual e às gerações futuras a necessária disponibilidade de água, em padrões
de qualidade e quantidade adequados aos usos da população do Concelho de Pombal,
tendo em conta o desenvolvimento sustentável.
O Município de Pombal deve:
Enviar o ofício para a Direção Geral de Geologia e Energia com a emissão de parecer
até ao próximo dia 13 de janeiro de 2014, para cumprimento do prazo estabelecido no
Aviso n.º 14757/2013;
Enviar à Direção Geral de Energia e Geologia, os extratos de cartas comprovativos do
descrito, após execução de trabalho SIG solicitado em e-mail datado de 24 de Julho de
2013;
Solicitar à Direção Geral de Energia e Geologia, as poligonais das áreas definidas para
exploração no interior desta concessão mineira;
Solicitar à Direção Geral de Energia e Geologia, cópia integral do Plano de Mina;
Dar conhecimento do parecer emitido ao Sr. Presidente da União das Freguesias de Guia,
Ilha e Mata Mourisca e ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Carriço.
Assim sendo, solicito autorização para a execução do proposto na presente informação."
Encontram-se insitos na informação os pareceres do Vereador do Pelouro e do Diretor de
Departamento, respetivamente que a seguir se transcrevem:
"Declaro parecer favorável a esta informação. Alerto que uma parte bastante
considerável do polígono em causa, colide com a nova definição (em preparação) do
perímetro de protecção dos nossos furos que irão abastecer água ao concelho de Pombal.
Este deve ser um dos principais motivos para a emissão de parecer desfavorável, à
excepção, da área já definida no novo PDM para este tipo de explorações, sendo que
neste caso o parecer pode ser favorável condicionado."
"Concordo com a informação. É de referir que o parecer favorável condicionado é
apenas para a parcela de cerca de 3ha, integrada em espaço de recursos geológicos,
mantendo-se o parecer desfavorável para a restante área."
A Câmara tomou conhecimento.
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  22. Aprovação por minuta

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata por minuta, para efeitos
imediatos.
Não havendo nada mais a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, eram
doze horas, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que eu Virgínia dos Santos
Moderno redigi e assino de seguida, juntamente com o Senhor Presidente da Câmara.
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