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Esteve ausente o Senhor Vereador Fernando Maia Rebola, por motivo justificado. 
 
O Senhor Presidente deu início à reunião informando que as múltiplas e diversas 
acções em curso estão a decorrer com normalidade. 
 
O Senhor Vice-Presidente Dr. Santos Mota referiu que: “no dia 03 de Dezembro, 
comemorou-se o dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Existem no 
mundo mais de quinhentos milhões de deficientes e, por norma, estão inseridos nos 
mais pobres dos pobres e, normalmente, subjacente a esta problemática está uma 
série de barreiras, desde económicas, sociais e físicas. Infelizmente na nossa 
sociedade confrontamo-nos, quase diariamente, com comportamentos e atitudes 
cada vez mais xenófobas de intolerância com aqueles que são portadores de 
deficiências. Esta intolerância, esta xenofobia não é apenas uma questão racial, nem 
cultural, nem religiosa, nem sexual, mas incide fortemente sobre os portadores de 
deficiência.  
No nosso Concelho sabemos que as coisas, naturalmente não são perfeitas, mas os 
casos estão sinalizados. Existe uma forte dinâmica de Acção Social, quer com o 
Gabinete Municipal, quer com a qualidade das treze IPSS do Concelho. O Senhor 
Presidente de Câmara canalizou recursos de vária ordem para essas Instituições que, 
naturalmente, vão atenuar e combater algumas destas situações. Todos nós, 
cidadãos, temos responsabilidades sobre esta problemática. 
Como sabem, Soure tem um elevado número de atletas pescadores e quatro Clubes 
com bastante dinâmica, qualidade e bons resultados ao nível Regional e Nacional. 
Estes clubes para além da vertente desportiva, têm uma preocupação de âmbito 
ambiental. Ao falarmos de pesca de competição não pudemos deixar de falar do 
Professor Carlos Costa, que tem sido uma referência a nível do Concelho e a nível 
Regional, quer como pescador/atleta, quer em termos organizativos/directivos. Ele 
dedica-se a esta modalidade há mais de trinta anos, promovendo-a nos diversos 
escalões. Muito recentemente, foi Campeão Regional de Veteranos. Gostaria de 
propor um voto de Louvor ao Professor Carlos Alberto Costa pelo feito desportivo 
de Campeão Regional de Veteranos de Pesca Desportiva de Rio. 
No dia 11 de Dezembro, assisti a um espectáculo de Natal no Centro Paroquial de 
Soure, destinado aos alunos do Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico e foi, sem 
dúvida, um espectáculo muito divertido, pedagógico e com uma forte componente 
de integração social. Salientar o trabalho brilhante da equipa de animação da 
Biblioteca Municipal, quer ao nível da encenação, quer ao nível da representação, 
quer também ao nível da criação e qualidade dos trajes. Não podia deixar de felicitar 
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também a animadora desses momentos muito agradáveis e, acima de tudo, 
responsável desta bonita e divertida Festa de Natal, que foi a Senhora Vereadora 
Dra. Ana Maria Treno. 
No âmbito da política de proximidade, acompanhei e representei o Senhor 
Presidente de Câmara em diversas iniciativas, nomeadamente no dia 06 de 
Dezembro, nos Simões, num convívio com a população local, organizado pela 
Associação Cultural e Desportiva dos Simões.  
No dia 11 de Dezembro, na Festa de encerramento de época desportiva promovida 
pelo Clube de Pesca Desportiva de Soure. 
No dia 13 de Dezembro, em Alencarce de Cima, num convívio com a população, 
promovido pelo Centro Social de Alencarce de Cima e Cascão.” 
 

A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “no âmbito da política de 
proximidade, estive em representação do Senhor Presidente de Câmara, no dia 29 
de Novembro, no 1.º Encontro de Concertinas e Acordeões organizado pela 
Associação Cultural e Recreativa dos Lousões, uma iniciativa cultural interessante, 
com a participação de catorze grupos representativos de nove Concelhos e que 
envolveu cinquenta e oito tocadores de concertinas e acordeões. 
No dia 08 de Dezembro, decorreu o almoço convívio organizado pelo Rancho 
Folclórico da Freguesia de Tapeus.  
No dia 12 de Dezembro, decorreu o almoço convívio organizado pelo Rancho 
Folclórico da Santa Casa da Misericórdia de Soure. 
No dia 13 de Dezembro, decorreu o almoço convívio organizado pela Filarmónica 
Recreativa e Beneficente Vilanovense. 
Estas acções constituem mais do que um simples convívio, porque, no fundo, 
simbolizam também o encerramento das actividades que estas Instituições Culturais 
dinamizaram ao longo do ano 2009. 
Ao nível de acções organizadas pela própria Autarquia, destacava, no âmbito desta 
quadra natalícia, no dia 12 de Dezembro, o almoço dos Funcionários da Autarquia. 
De 09 a 16 de Dezembro, decorreu a Festa de Natal “A Ceia de Natal Leonardo da 
Vinci”, dedicada aos alunos do Pré-Escolar e 1.º CEB. Participaram à volta de 1200 
Crianças, todas aquelas que frequentam a Educação Pré-Escolar, quer as dos 13 
Jardins de Infância, quer das 5 IPSS do Concelho e as das 18 Escolas do 1.º CEB. 
Esta festa tem um sabor especial que se prende com o facto de ser totalmente criada 
pela Equipa de Animação da Biblioteca Municipal, desde a criação da história, aos 
cenários e indumentárias dos protagonistas. A integração no espectáculo da pessoa 
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com deficiência é, acima de tudo, uma forma de os mais novos olharem, desde 
muito cedo, para a pessoa deficiente com naturalidade e o humanismo que ela 
merece. 
Hoje está a decorrer a Festa de Natal da Casa da Criança, totalmente organizada 
pelas suas técnicas e que envolve toda a comunidade educativa e também os 
familiares das quase 100 crianças que frequentam a Instituição. É também um bom 
exemplo de Acção Social da Autarquia que presta um serviço social e educativo a 
muitas crianças e famílias do nosso Concelho. 
Queria lembrar que, no próximo dia 19 de Dezembro, às 17 horas, irá decorrer a 
abertura da Exposição de Presépios totalmente criados por utentes das IPSS do 
Concelho, no âmbito da Rede Social Concelhia.  
Ainda nesse dia, a pedido da Acção para a Justiça e Paz, haverá uma outra exposição 
colectiva que tem como título “A Paz, a Arte e a Poesia” e que estará patente na 
Biblioteca Municipal de Soure.   
Decorre hoje e amanhã, no Auditório da Biblioteca Municipal, uma Acção de 
Formação sobre Educação Parental, que se integra no âmbito dos Planos de Acção, 
quer do Núcleo Local de Inserção, quer da CPCJ. Esta Acção tem como 
destinatários técnicos das IPSS do Concelho, técnicos da área da Saúde e elementos 
da Comissão Restrita da CPCJ. É uma acção totalmente dinamizada pelo Gabinete 
de Acção Social, com especial incidência na Psicóloga da Autarquia. A Autarquia 
tem vindo a acompanhar esta necessidade sentida, quer pelas Instituições, quer pelas 
Escolas, quer pelas Famílias, de desenvolver um programa de acção que envolva as 
famílias em acções de educação parental. Em Janeiro começa o Projecto da Escola 
de Pais “Ser Família Laços e Afectos”, que procurará envolver directamente as 
famílias. Acima de tudo, este projecto pretende auxiliar a família numa tarefa tão 
complexa como é a educação dos filhos. 
Para terminar, no primeiro fim de semana de Dezembro, decorreu o Campeonato 
Nacional de Remo Indoor em Coimbra onde foram protagonistas duas Instituições 
do nosso Concelho, a Associação Cultural Desportiva e de Solidariedade da 
Freguesia da Vinha da Rainha que ganhou quase todos os prémios nos seniores 
mais de 65 anos, tanto masculinos como femininos, mas também a APPACDM de 
Soure que obteve o terceiro lugar nos masculinos. Penso que, mais do que os 
prémios e os lugares do pódio, trata-se duma vertente social e desportiva que 
envolve as nossas Instituições em acções saudáveis e às quais não são alheias o 
apoio da Câmara Municipal no âmbito da sua política municipal de Acção Social.” 
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O Senhor Vereador Américo Nogueira referiu que: “estive presente, no dia 29 de 
Novembro, no 24.º Aniversário do Centro Social e Cultural Sampedrense.” 
 

O Senhor Vereador Mário Jorge referiu que: “realçar que na última Assembleia 
Municipal houve uma intervenção de um Deputado do Partido Socialista que 
enalteceu a actividade da Câmara Municipal, no seu apoio ao Desporto e aquilo que 
são o desenvolvimento e os programas de apoio ao desporto no Concelho de Soure. 
Curiosamente, ou não, os resultados aparecem, quer no campo da Pesca 
Desportiva, quer no Remo, quer no Xadrez. Como complemento, registar que quer 
o Grupo Desportivo Sourense na 3.ª Divisão Nacional, quer o da Vinha da Rainha, 
além da participação de outros clubes, estes lideram as respectivas tabelas 
classificativas em termos dos Campeonatos em que participam.” 
 

A Senhora Vereadora Dra. Sónia Vidal referiu que: “quero-vos transmitir aqui uma 
preocupação de alguns pais dos alunos da Escola EB 1/2 de Soure que têm 
conversado comigo, numa tentativa de em conjunto encontrarmos uma possível 
solução para esta situação. Não sei se é do vosso conhecimento mas, quer por volta 
das 8h30m e entre as 17h15m e as 17h40m, principalmente neste último horário, 
em frente à Escola EB 1/2 de Soure gera-se uma enorme confusão em termos de 
trânsito, há inclusivamente pequenos choques, os pais enervam-se, são situações 
problemáticas que estão a surgir. Pensei numa solução, não sei se será de todo 
possível de concretizar, mas deixo-a aqui para discussão. Nos dias úteis entre este 
horário que eu acabei de referir, de modo a não prejudicar muito os moradores 
daquela rua, tentar fazer um sentido único, ou seja, os pais deixam as crianças e 
contornam a Escola e o Pavilhão para evitar aquela confusão de trânsito. Sei que 
esta solução que eu apontei poderá não ser bem aceite pelos moradores daquela rua, 
mas sendo só nos dias úteis e entre estes horários, se calhar não iria causar tanto 
transtorno.” 
 

O Senhor Presidente referiu que: “relativamente à intervenção do Senhor 
Vice-Presidente Dr. Santos Mota… considero oportuna a referência ao Dia 
Mundial da Deficiência, sendo certo que, para nós, na deficiência como 
noutros domínios, esses dias, deverão ser, são, todos os dias do ano… Não é 
menos verdade que o dito dia do ano deve pelo menos poder permitir que 
adiantemos a nossa tranquilidade total de consciência por termos o cuidado de, no 
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quotidiano, procurar acompanhar esta problemática com políticas municipais 
concretas e promover a melhoria das condições desses quadros de fragilidade…  
Quanto à questão da Pesca Desportiva… na prática foi apresentada uma proposta 
de Voto de Louvor ao Professor Carlos Costa por ter sido o Campeão Regional de 
Veteranos de Pesca Desportiva de Rio… trata-se de uma pessoa que tem sido de 
uma grande dedicação a essa modalidade, quer como praticante, quer como 
dirigente, sendo indiscutivelmente uma positiva referência concelhia… Assim, 
propõe-se que aprovemos uma proposta de Voto de Louvor pelo brilhante 
resultado desportivo conseguido no Campeonato Regional de Veteranos de Pesca 
Desportiva de Rio.” 
 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar um Voto de Louvor ao Professor Carlos Costa, pelo resultado 

desportivo obtido, Campeão Regional de Veteranos de Pesca Desportiva de Rio. ------------------------------

--------------------------------------------- 

 

 

O Senhor Presidente continuou dizendo: “no domínio do desporto, importa acima 
de tudo enfatizar a ideia de que, hoje, as IPSS`s para além da prestação de serviços 
de natureza social aos estratos mais vulneráveis, têm feito do recurso ao desporto 
uma forma efectiva e consequente de inclusão!!!... A Câmara Municipal também tem 
tido acções concretas… importará relembrar, por exemplo, que as IPSS´s que 
disputam provas e que ocupam saudavelmente os idosos com o Remo Indoor, 
fazem-no com ergómetros oferecidos pela Câmara Municipal de Soure… Esse 
investimento tem contribuído, naturalmente, para sua melhoria do bem-estar e para 
que, cumulativamente, estejam a surgir este tipo de resultados que nos deixam 
particularmente satisfeitos… 
… Espectáculo de Natal, “A Ceia de Natal de Leonardo da Vinci”, que teve, mais uma 
vez, a afluência de, sensivelmente, 1.200 crianças… voltou a ser um bom momento 
de afirmação da capacidade da “equipa cultural” da Câmara Municipal e também 
um bom exemplo, de um investimento pouco significativo, em parceria, com o 
Centro Paroquial de Soure, por via da disponibilidade do espaço, e com a 
APPACDM de Soure, por via da participação empenhada e alegre dos “miúdos” 
que durante os meses de preparação do espectáculo viveram momentos de 
felicidade… Evidentemente que se tratou de mais uma excelente acção coordenada 
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pela Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno, uma iniciativa que, mais uma vez, 
nos terá voltado a encher de orgulho e satisfação!!!... 
Importará ainda referir que este é um período particularmente difícil para os 
serviços, porque estamos, por exemplo, a dar resposta a tudo o que tem a ver com o 
novo Sistema de Avaliação de Desempenho, o SIADAP... Quer o Senhor Director 
de Departamento, quer os Funcionários e Técnicos envolvidos estão a fazer um 
esforço significativo para fazer as coisas com transparência, legalidade e, acima de 
tudo, bom senso… 
A Senhora Vereadora Dra. Sónia Vidal abordou uma questão que já é do nosso 
conhecimento… A Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno, tem, aliás, vindo a 
avaliar essa questão com responsáveis do Agrupamento de Escolas de Soure… A 
ideia é de que, porventura, deveríamos equacionar uma intervenção concreta para 
atenuar as dificuldades sentidas a determinadas horas do dia, na zona que foi 
referida… Apesar de tudo, afigura-se-me que importará fazer uma separação entre 
dois planos: uma coisa é a melhoria das condições de segurança da circulação 
pedonal, e, porventura, frente à entrada principal, avaliar do interesse técnico e 
social de essa passadeira ser também uma banda sonora… Compreendemos a 
comodidade, que aliás saudamos, de muitos pais terem a possibilidade de ir buscar 
os filhos em viaturas próprias, cumulativamente com a rede de transportes 
escolares, mas, de facto, conseguindo numa via larga, com quase dez metros de 
plataforma, não contando com o local de estacionamento, criar e potenciar alguma 
confusão… outra coisa tem a ver com a sinalização… parece-nos pacífico, que 
possa e deva ser melhorada… aliás, só ainda o não foi porque, manifestamente, 
alguns dos trabalhadores ligados a essa área, que foram incansáveis no período de 
verão, estão agora a gozar algumas férias, e isso provocou o atraso nalgumas 
intervenções... numa das próximas reuniões teremos oportunidade de apreciar uma 
proposta concreta de intervenção… 
Quanto à outra questão, recorrente, colocada pela Senhora Vereadora… a ligação 
que “contorna” o Pavilhão Desportivo Municipal, tem uma plataforma com uma 
largura inferior a 5 metros… aliás essa ligação foi requalificada para melhorar as 
condições, quer de acesso ao Pavilhão, quer de acesso às garagens dos prédios 
residenciais cujos construtores não cuidaram de, naturalmente, fazer aquilo que 
tinham que fazer em termos de dignidade e segurança urbana…  
Este é um assunto que irá ser avaliado de forma responsável, de forma a que 
venhamos a tomar medidas que não possam nem devam significar a abertura de um 
qualquer precedente absolutamente não consonante com aquilo que são as regras 
elementares em termos de segurança e de circulação. 
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A questão existe, devemos tomar medidas para a atenuar, no capítulo da melhoria 
da sinalização e, designadamente, da segurança pedonal dos miúdos que atravessam 
a via para ir para os autocarros ou para os carros dos pais…aguardemos pela 
proposta concreta de projecto que iremos ter oportunidade de apreciar…”  

 

A Senhora Vereadora Dra. Sónia Vidal referiu que: “gostaria de saber como está 
a situação comunicada na reunião anterior, pelo Vereador Fernando Rebola, 
relativamente ao autocarro da estação de caminho de ferro para a Escola. Já há 
alguma solução para esta situação?” 

 

O Senhor Presidente respondeu dizendo: “as orientações dadas, depois da 
reunião de Câmara, foram no sentido de ajustarmos e melhorarmos a resposta, 
de acordo com a sugestão apresentada… tanto quanto possível , que o fizessem a 
partir do próximo Período Lectivo e que fosse efectuada a conveniente 
divulgação.” 
 
 
Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências 
        2.1. Licenciamento de Obras Particulares 
 

Foi tomado conhecimento dos licenciamentos de obras particulares verificados no período decorrido 

entre a última reunião e a de hoje. ----------------------------------- 

 
 

Ponto 3. Apreciação da Proposta de Acta de 26.11.2009 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Acta.------------------- 

 
 

Ponto 4. EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLAR 
               . EQUIPAMENTO INFORMÁTICO – ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
                   - Adjudicação 
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Foi presente a seguinte informação: 
 
Assunto: EDUCAÇÃO 
     EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO – ANO 2010 
- ADJUDICAÇÃO 

       

Por deliberação da Reunião de Câmara de 26.11.2009, foi decidido recorrer à figura do ajuste directo, como 
procedimento prévio à adjudicação da prestação do serviço acima mencionado. 
 

Das quatro empresas consultadas, apenas três apresentaram proposta: 
 

 

EMPRESA VALOR 

LOURISYSTEMS,  LDA. 825,00 € 

CIBERSUR,  LDA. 750,00 € 

SERVIDOR – CARLOS MANUEL CARVALHO MENDES 750,00 € 
 

Porém, duas das empresas apresentaram propostas de igual valor, pelo que se procedeu à negociação das 
mesmas, art.º 118 e seguintes C.C.P. 
 
Após a fase de negociação, chegou-se aos seguintes valores finais: 

EMPRESA VALOR 

CIBERSUR,  LDA. 450,00 € 

SERVIDOR – CARLOS MANUEL CARVALHO MENDES 500,00 € 

 

Tendo em conta o critério de adjudicação – o do mais preço baixo –, que a empresa respondeu ao solicitado e 
que o preço da proposta é inferior ao preço base, sugerimos a adjudicação do presente serviço à empresa 
Cibersur, Lda. 
 
Estão dispensados quaisquer formalismos presentes no Código dos Contratos Públicos, designadamente a 
audiência prévia dos concorrentes, pois trata-se de um contrato de valor inferior a 5.000,00 euros, conforme o 
artigo 128º do C.C.P., aprovado pelo Decreto-Lei n.º18/2008 de 29 de Janeiro. 
 

CONCLUSÃO 

Tendo em conta a presente informação, sugerimos: 
 

1. A adjudicação do presente serviço à empresa CIBERSUR, LDA. 
 

2. Autorização para a realização da despesa no valor de 450,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
 
À consideração superior, 
O Técnico-Superior, 
(Fernando cavacas, Dr.) 
11.12.2009 
 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação à empresa que apresentou a proposta mais 

favorável, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------- 
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Ponto 5. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO  
               . 1.º CEB - LIGAÇÃO À INTERNET – ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
                   - Adjudicação 
 

Foi presente a seguinte informação: 
 
 

Assunto: EDUCAÇÃO 
     ENSINO BÁSICO  

- ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO – ANO 2010 
- ADJUDICAÇÃO 

       

Por deliberação da Reunião de Câmara de 26.11.2009, foi decidido recorrer à figura do ajuste directo, como 
procedimento prévio à adjudicação da prestação do serviço acima mencionado. 
 
Das quatro empresas consultadas, apenas três apresentaram proposta: 

EMPRESA VALOR 

LOURISYSTEMS, LDA. 1.925,00 € 

CIBERSUR, LDA. 1.750,00 € 

SERVIDOR – CARLOS MANUEL CARVALHO MENDES 1.750,00 € 

 
 

Porém, duas das empresas apresentaram propostas de igual valor, pelo que se procedeu à negociação das 
mesmas, art.º 118 e seguintes C.C.P. 
 

Após a fase de negociação, chegou-se aos seguintes valores finais: 
 

EMPRESA VALOR 

CIBERSUR, LDA. 600,00 € 

SERVIDOR – CARLOS MANUEL CARVALHO MENDES 700,00 € 

 
Tendo em conta o critério de adjudicação – o do mais preço baixo –, que a empresa respondeu ao solicitado e 
que o preço da proposta é inferior ao preço base, sugerimos a adjudicação do presente serviço à empresa 
Cibersur, Lda. 
 

Estão dispensados quaisquer formalismos presentes no Código dos Contratos Públicos, designadamente a 
audiência prévia dos concorrentes, pois trata-se de um contrato de valor inferior a 5.000,00 euros, conforme o 
artigo 128º do C.C.P., aprovado pelo Decreto-Lei n.º18/2008 de 29 de Janeiro. 
 
CONCLUSÃO 

Tendo em conta a presente informação, sugerimos: 

1. A adjudicação do presente serviço à empresa CIBERSUR, LDA. 

 

2. Autorização para a realização da despesa no valor de 600,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

À consideração superior, 
O Técnico-Superior, 
(Fernando Cavacas, Dr.) 
11.12.2009 
 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação à empresa que apresentou a proposta mais 

favorável, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------- 
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Ponto 6. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO 
            . Plano Tecnológico da Educação para o 1.º CEB 
            . Economia Digital e Sociedade do Conhecimento 
                    - Candidatura 
 

Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------- 

 
 

Ponto 7. DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
             . XADREZ  
                   - Agradecimento 

 
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Ponto 8. ACÇÃO SOCIAL 
            . Ano Europeu para o Combate à Pobreza e Exclusão Social 
            . Projecto “Nós - Baixo Mondego 2010” 
                   - Parceria 
 

O Senhor Presidente referiu que: “trata-se de ratificarmos a subscrição da 
Declaração de Parceria ligada ao Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão 
Social… Embora da nossa parte se perspective apenas a disponibilização de 
recursos humanos e de recursos materiais para apoio logístico, esta é uma daquelas 
parcerias em que todos nos devemos envolver, até porque este tipo de problemas só 
são passíveis e possíveis de ser combatidos com uma actuação articulada e em rede 
de Autarquias Locais, Administração Central, IPSS’s e Comunidade.” 
 
O Senhor Vice-Presidente Dr. Santos Mota referiu que: “queria felicitar o Senhor 
Presidente de Câmara por ter subscrito esta Declaração de Parceria, naturalmente 
não esperava outra coisa de si. A pobreza está fortemente associada à exclusão 
social e hoje a dimensão de pobreza é muito diferente de há uns anos atrás. Hoje há 
uma dimensão e um conceito de pobreza que não é tão visível e há uma grande 
dificuldade na sua sinalização que é a chamada pobreza envergonhada, pessoas que 
anteriormente tinham uma vida estável, equilibrada e derivado a diversos factores 
confrontar-se com grandes dificuldades. Assim surge uma nova dimensão e um 
novo conceito. Muitas vezes, as pessoas escondem toda uma realidade que tem a 
ver com bens de primeira necessidade. Também a exclusão social é uma 
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problemática muito mais ampla, de muito maior complexidade e que está sempre 
subjacente à exclusão social, preconceitos, discriminações, estereótipos de vária 
ordem… Penso que isto irá dar os seus frutos, uma maior justiça social para aqueles 
que mais necessitam.”    
 

Deliberado, por unanimidade, ratificar a subscrição da Declaração de Parceria. ----- 
 

 

Ponto 9. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA  
                    . CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DAS ÁGUAS 

RESIDUAIS E LAMAS DAS ETAR´S 

                     . Sistemas Público e Privado 

                  - Ajuste Directo 
 
 

Do Departamento de Obras e Urbanismo foram presentes as seguintes informações: 
 
Assunto: CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DAS ÁGUAS RESIDUAIS E LAMAS DAS ETAR´S - 2010 
                   SISTEMAS PÚBLICO E PRIVADO 
                   ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 

 
Com vista à prestação do serviço acima identificado, sugere-se a V. Exª aprovação dos seguintes pontos: 
 

1. ESCOLHA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO: 

Compete à entidade gestora o controlo da qualidade da água dos sistemas de abastecimento público com vista à 
demonstração da sua conformidade com os parâmetros definidos por lei, bem como efectuar o controlo da 
qualidade das águas residuais e lamas provenientes das ETAR´S. 
 
Por outro lado, à semelhança de anos anteriores, sugerimos que o município continue a proceder ao controle da 
água para consumo humano proveniente do único sistema particular em funcionamento, o do Cercal, cuja 
entidade gestora é a Cooperativa local. 
 
Dada a falta de meios técnicos, à semelhança dos anos anteriores, torna-se necessário o recurso a uma entidade 
externa com vista à prestação dos serviços em causa. 
 
A presente proposta está de acordo com o programa de controlo da qualidade submetido ao ERSAR - Entidade 
Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, pelo que mereceu a aprovação deste instituto. 
 
Foram submetidos a aparecer do Delegado Concelhio de Saúde, os mapas em anexo a esta informação, relativos 
à localização dos pontos de amostragem e das frequências mínimos de amostragem e de análise, tendo o 
mesmo emitido parecer favorável. 
 

Deste modo, com vista ao fornecimento dos serviços acima referidos, proponho a V. Exª. aprovação dos 
seguintes pontos:  

 
1. ESCOLHA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO: 
 

Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma vez que o preço base é de 17.650,00 euros - 
sistema público (17.000,00 €) e privado (650,00 €) -, inferior ao limite máximo de 75.000,00 euros estabelecidos 

para o recurso ao procedimento de ajuste directo - cf. alínea a) do n.º 1 do art. 20.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro -. 
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A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da 
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer do Presidente da Câmara Municipal quer 
da Câmara Municipal, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros - cf. alínea 

a) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho -. 
 
O encargo previsto para o presente fornecimento está previsto na proposta de orçamento para o próximo ano de 
2010. 

 
2. PROCESSO 
 

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em Anexo. 

 
3. CONSULTAR A (S) SEGUINTES (S) ENTIDADES (S) 
 

Sugere-se, de acordo com os serviços e convites anteriores, a consulta, nos termos do n.º 1 do artigo 114.º do 
Código dos Contratos Públicos, às seguintes entidades:  
 

      LUSÁGUA – SERVIÇOS AMBIENTAIS, SA; 
      CITEVE – CENTRO TECNOLÓGICO DAS INDUSTRIAS TÊXTIL E DO VESTUÁRIO DE PORTUGAL; 
      CESAB – CENTRO DE SERVIÇOS DO AMBIENTE; 
      AEMITEQ – ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E QUALIDADE; 
      LABORATÓRIO TOMAZ – ANÁLISES CLÍNICAS, LDA. 

 
À Consideração Superior, 
O Director de Departamento 
(Marcus Tralhão, Dr.) 
15.12.2009 

 
 

 

e 

 

ASSUNTO: “ Saneamento e Salubridade” 
                     Controlo de Qualidade das Águas de Consumo Humano e das Águas Residuais_ Ano 2010 

                                                      Sistema Público e Privado 
   
À semelhança de anos anteriores, há necessidade de proceder ao controlo de qualidade das águas de consumo 
humano e das águas residuais do concelho, uma vez que esta é da inteira responsabilidade da Entidade Gestora. 
 

Assim, e de acordo com o Decreto-lei 306/2007 de 27 de Agosto, irá realizar-se análise aos grupos de parâmetros 
de Rotina e de Inspecção, respectivamente CR1, CR2 e CI; às lamas das ETAR, de acordo com o Decreto-lei 
118/2006 de 21 de Junho e às Águas Residuais de acordo com o Decreto-lei 152/97 de 19 de Junho e Decreto-lei 
236/98 de 1 Agosto, não só para proteger a saúde pública, bem como cumprir os referidos diplomas. 
 

O período de realização destas análises será de Janeiro a Dezembro de 2010 e importará num total aproximado de 
17.000,00€ para o Sistema público e de 650,00€ para o Sistema cooperativo do Cercal. 
 

Sugere-se que se consulte os seguintes laboratórios: 
CITEVE - Centro Tecnológico das Industria Têxtil e do Vestuário de Portugal; 
LUSAGUA - Gestão de Águas, SA; 
Laboratório Tomaz - Análises Clínicas, Lda; 
CESAB - Centro de Serviços do Ambiente; 
AEMITEQ - Associação para a Inovação Tecnológica e Qualidade. 
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À Consideração Superior, 
2010.12.14 
(Cristina Madeira, Eng.ª)  

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre 

da informação técnica dos serviços.------------------------------------- 

 

Ponto 10. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA 

                    . ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 

                           - Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano 
de 2010 - Abastecimento em Alta 

 

Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto 11. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDE DE ESGOTOS 

                   . PROLONGAMENTO DE COLECTORES 

                   . Prolongamento em Figueiró do Campo - Ligação ao Casal do Facho 

                           - Homologação do Auto de Recepção Provisória  

 
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação: 

 
 

Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDE DE ESGOTOS 
                     PROLONGAMENTO DE COLECTORES 
                     PROLONGAMENTO EM FIGUEIRÓ DO CAMPO -  LIGAÇÃO AO CASAL DO FACHO 
                     RECEPÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO 
 
 

 
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 29.09.2008, à empresa JRSF - Joaquim Rodrigues da Silva & 
Filhos, Ldª, pelo valor de 59.423,94 €, acrescido de IVA. 

 
 

Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respectivo auto de recepção provisória da mesma, nos 
termos e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro. 

 
À consideração superior, 
O Director de Departamento 
(Marcus Tralhão, Dr.) 
02.12.2009 

 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção provisória, 

conforme decorre da informação técnica dos serviços.----------------------- 
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Ponto 12. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 

                . ALCATROAMENTOS NOVOS 
                . ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE ALFARELOS 

                   - Homologação do Auto de Recepção Provisória 
 

Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação: 

 
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
                     ALCATROAMENTOS NOVOS 
                     ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE ALFARELOS 
                     RECEPÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO 

 

A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 24.07.2008, à empresa JRSF – Joaquim Rodrigues da Silva & 
Filhos, Ldª, pelo valor de 39.678,66 €, acrescido de IVA. 

 
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respectivo auto de recepção provisória da mesma, nos 
termos e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro. 
 

 
À consideração superior, 
O Director de Departamento 
(Marcus Tralhão, Dr.) 
02.12.2009 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção provisória, 

conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------------ 
 

Ponto 13. NATAL /2009 
              . Iluminação da Sede do Concelho  
                   - Adjudicação 
 
 

Foi presente a seguinte informação: 

 
Assunto: NATAL 2009 

   ILUMINAÇÃO DA SEDE DO CONCELHO 
                      - ADJUDICAÇÃO 

 

 

Por deliberação da Reunião de Câmara de 26.11.2009, foi decidido recorrer à figura do ajuste directo, como 
procedimento prévio à adjudicação da prestação do serviço acima mencionado. 
 

A empresa consultada, apresentou a seguinte proposta: 
 
 

EMPRESA VALOR 

A Romeira - Iluminações Festivas, Lda. 7.000,00 euros 
 

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta está de acordo com o preço base 
definido, sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma. 
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Não é obrigatória a celebração de contrato escrito nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 95º do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 

 

Nos termos da alínea b) do n.º 2 do art. 103º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa 
de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado. 
 

 

Uma vez que foi convidada apenas uma empresa a apresentar proposta, é dispensado o júri, nos termos do n.º 1 
do art. 67º do CCP. 
 

 

CONCLUSÃO 
 

Tendo em conta a presente informação, sugerimos: 

1. A dispensa de audiência prévia; 
 

2. A adjudicação do presente serviço à empresa A Romeira - Iluminações Festivas, Lda. 
 

3. Autorização para a realização da despesa no valor de 7.000,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
 

 
À consideração superior, 
O Técnico-Superior, 
(Fernando Cavacas, Dr.) 
 

03.12.2009 

 

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vice-Presidente, Dr. Santos Mota.--------

-------------------------------------------------------------------------- 
 

Ponto 14. RECURSOS HUMANOS – ESTÁGIOS PROFISSIONAIS  
              . Agrupamento de Escolas de Soure 
                      - Curso EFA de Acção Educativa 
                      - Protocolo 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a subscrição do Protocolo de Colaboração.---- 

 
 

Ponto 15. RECURSOS HUMANOS – ESTÁGIOS  
              . Instituto Pedro Hispano 
                      - Curso Tecnológico de Informática  
 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a autorização dos referidos Estágios.---------- 
 

 
Ponto 16. RECURSOS HUMANOS – SAÚDE 
                       - Protocolo 
 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a subscrição do presente Protocolo.------------ 
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Ponto 17. TERRAS DE SICÓ 
                    . Mais Centro - Programa Operacional Regional do Centro 
               . “Gestão de Resíduos & Empreendedorismo nas Escolas” 
                  - Candidatura  
                  - Aprovação 
 
 

 
 

Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
Ponto 18. INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO 
                    . Abertura do “Balcão das Heranças” e do “Balcão Divórcio com Partilha” 
                    - Divulgação 

 
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------- 

 
 

Ponto 19. PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO,  
                    INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS 
                            - Proposta 

 
Deliberado, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos.------- 
 

 

Ponto 20. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2009 
              . Apreciação de Propostas de Alteração - 13.ª/13.ª - . 

 
 

Deliberado, por maioria, com cinco (5) votos a favor dos Senhores Vereadores eleitos pelo P.S. e uma 

(1) abstenção da Senhora Vereadora eleita pelo P.S.D., aprovar as Propostas de Alteração - 13.ª/13.ª - 

.------------------------------------------------------- 
 


