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

 
O Senhor Presidente deu início à reunião, começando por prestar as seguintes 
informações: 

 
* EDUCAÇÃO 
O Centro Escolar das Freguesias de Degracias/Pombalinho e o Centro Escolar da 
Freguesia de Samuel estão concluídos e pagos, sendo que as aquisições, para cada 
um deles, que dizem respeito, quer ao mobiliário, quer ao equipamento informático, 
quer ao material didáctico, deverão ser entregues e pagas até final do corrente mês 
de Junho, porque esse é o calendário físico e financeiro que nos permitirá solicitar, 
com êxito, a reprogramação cuja aprovação sustentará o aumento do co-
financiamento de 70% para 80%. 
  
* DESPORTO E TEMPOS LIVRES  
- No dia 16 de Junho, estive presente, na Associação Cultural Desportiva e 
Solidariedade da Freguesia de Vinha da Rainha, no 4.º Encontro de Remo Indoor 
Sénior +. Uma iniciativa da IPSS local, que contou com a presença de algumas IPSS 
do Concelho.  
- No mesmo dia recebemos, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, os xadrezistas 
do Clube de Xadrez do Instituto Pedro Hispano. 
O Clube de Xadrez do IPH é Campeão Regional, Distrital e Nacional Escolar de 
Xadrez. 
 
* ACÇÃO SOCIAL  
No dia 29 de Maio, estive presente no 76.º Aniversário da Casa do Povo de Vila 
Nova de Anços e no seu 14.º Aniversário como IPSS onde presidimos à 
inauguração de uma Sala de Apoio a Idosos. 
 
* Quanto aos investimentos que viram as suas Candidaturas aprovadas, o Pavilhão 
Desportivo Municipal da Granja do Ulmeiro, a Requalificação do Espaço entre os 
Rios Anços e Arunca, a Beneficiação da EN 622, Pedrógão do Pranto/Limite do 
Concelho e a Beneficiação do CM 1113 entre Vila Nova de Anços/Limite do 
Concelho, a qualquer momento as suas obras podem começar para, até final do ano, 
termos ≈ 50% realizados e pagos… 
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O Senhor Vice-Presidente Dr. Santos Mota referiu que: “relativamente à 
modalidade de Remo Adaptado e reforçando um pouco o que foi dito, esta 
modalidade tem uma grande importância concelhia, quer ao nível social, quer a nível 
desportivo. Podemos dizer que Soure é uma referência nacional no Remo 
Adaptado. Tem sido um forte veículo de integração não é tão mediático como 
outros desportos, mas é uma modalidade olímpica com muitos participantes, 
nomeadamente os sectores mais vulneráveis da sociedade como são as crianças, os 
idosos e os deficientes.  
Quanto à 13.ª Semana do Livro e da Cultura… felizmente é uma iniciativa bem 
enraizada no calendário cultural do nosso Concelho, que inclui um conjunto 
diversificado de actividades, todas elas de grande importância ao nível de 
desenvolvimento, formação e conhecimento da população mais jovem. Por detrás 
desta grande iniciativa cultural está uma vasta equipa liderada/coordenada pela 
Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno e, desde já, quero felicitá-la por este 
êxito. É muito gratificante ver todo o entusiasmo, toda a dedicação e simpatia com 
que a Senhora Vereadora contagia esta festa da Cultura. 
No dia 29 de Maio, estive presente no 15.º Festival de Folclore do Grupo Folclórico 
e Etnográfico de Alfarelos. 
No dia 05 de Junho, estive presente no 38.º Aniversário e no 21.º Festival de 
Folclore do Rancho Folclórico do Centro Social do Sobral. 
No dia 06 de Junho, estive no Mogadouro, num almoço convívio, muito 
participado com a comunidade local que é composta pelos lugares de Marco do Sul, 
Guerres, Delgados, Mogadouro, Gonçalinha, Barrosos… Esta iniciativa teve como 
principal objectivo a sensibilização e mobilização destas comunidades para a 
importância da reabertura da Casa da Cultura do Mogadouro que teve fechada 
durante alguns anos. Foi gratificante ver o entusiasmo e a vontade de revitalizarem 
este espaço de encontro, de aproximação entre as pessoas destes lugares. 
Ainda nesse mesmo dia, estive presente no Centro Social de Alencarce de Cima e 
Cascão, nas comemorações do 30.º Aniversário. 
No dia 12 de Junho, estive presente nas Malhadas, numa iniciativa organizada pelo 
Centro Social das Malhadas. 
No mesmo dia, estive presente numa festa convívio com a população dos Novos. 
Ainda nesse dia, estive presente no Centro Cultural e Recreativo do Casconho, 
numa Festa convívio com a comunidade local. 
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No dia 13 de Junho, estive presente, em Vila Nova de Anços, numa Prova de Pesca 
Desportiva Regional, organizada pela Associação Regional das Beiras de Pesca 
Desportiva.   
Nesse mesmo dia, estive presente numa iniciativa de Cicloturismo realizada pela 
Associação Social Recreativa e Cultural da Pouca Pena.” 
 

A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “no âmbito da política de 
proximidade, estive presente, no dia 01 de Junho, na Associação Cultural de Casa 
Velha, Casal Novo e Gabriéis, numa iniciativa no âmbito das comemorações do Dia 
Mundial da Criança. É interessante verificar dois aspectos: a comemoração de um 
dia especial, sobretudo para as crianças e a utilização da antiga Escola do 1.º Ciclo 
da Casa Velha como Associação, o que, efectivamente, revitalizou aquela 
comunidade que habitualmente se reúne num espaço que deverá deixar de ser só 
das crianças e passou a ser de todos. 
No dia 12 de Junho, acompanhei a Marcha de Vila Nova de Anços - a Marcha da 
Amizade -, como madrinha, às Marchas de Santo António, em Pombal. 
Ainda nesse mesmo dia, estive presente nas Marchas Populares, no Casal de 
Almeida, Freguesia de Vinha da Rainha. 
Hoje, estive presente numa iniciativa do Clube de Xadrez do Instituto Pedro 
Hispano, num Torneio de Xadrez com alunos do 1.º Ciclo das Escolas de Alfarelos, 
Casal do Marachão, Casal do Redinho, Figueiró do Campo e Granja do Ulmeiro. 
Estiveram envolvidos 50 alunos; a Autarquia participou na oferta das Medalhas e 
dos Troféus entregues.  
Esteve presente o Presidente da Federação de Xadrez de Coimbra que deu Soure 
como exemplo e referiu o orgulho que tinha por este tipo de acção se passar no 
Distrito de Coimbra e no Concelho de Soure, que era uma referência no Distrito de 
Coimbra. O que se faz em Soure é algo que a Associação há muito desejava que 
viesse a acontecer noutras Escolas, inclusivamente em Coimbra. É sempre positivo 
e interessante ouvir estes testemunhos. Em termos de Autarquia estamos, 
juntamente com o Agrupamento de Escolas de Soure, a procurar alargar o Xadrez, 
numa primeira fase, aos alunos de Soure e está prevista uma formação aos 
professores, através da Federação de Xadrez. 
13.ª Semana do Livro e da Cultura… agradeço as palavras afectuosas do Senhor 
Vice-Presidente, Dr. Santos Mota… 
Em termos de balanço, podemos dizer que foram concretizadas as 20 acções 
previstas no programa; foram cumpridos os objectivos subjacentes à realização 
desta iniciativa. Podemos dizer que, desde a Sessão de Abertura, muito participada, 
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com a presença também muito enriquecedora do Senhor Governador Civil de 
Coimbra, Dr. Henrique Fernandes, passando pela Feira do Livro até à Feira à Moda 
Antiga, em praticamente todas as acções se constatou o envolvimento cultural de 
toda a comunidade concelhia, mais uma vez se envolveu, de forma muito especial, a 
população escolar, desde o Pré-escolar ao Ensino Secundário, também os idosos e a 
população em geral. 
Na Feira do Livro, estiveram presentes sensivelmente 60 Editoras; na Feira à Moda 
Antiga, com uma participação muito abrangente em termos concelhios, estiveram 
presentes 32 Instituições, na área do Folclore, Cultura, Acção Social, Educação. 
Relativamente à participação escolar, gostaria de fazer uma referência especial ao 
envolvimento das Actividades de Enriquecimento Curricular, Actividade Física e 
Desportiva, Música e Inglês. Também o Remo Indoor esteve presente na acção 
Soure em Movimento, com a presença da Federação Portuguesa de Remo, que 
participou com a cedência de alguns ergómetros e foram utilizados todos os outros, 
que são da Autarquia, e que estão divididos nas diferentes Instituições concelhias. 
Mais uma vez ficou reforçada a coesão concelhia, quer no plano educativo, quer 
cultural. 
Um outro objectivo também cumprido é o dar visibilidade positiva às Escolas; este 
ano, uma referência especial à Feira EFA, que deu também essa visibilidade positiva 
aos Cursos de Educação e Formação de Adultos, não só cursos leccionados no 
nosso Concelho, mas também fora do Concelho. Estiveram presentes 16 
Instituições. 
Portanto, podemos dizer que a Cultura funcionou como factor de união e que, 
como sempre, foi celebrada com alegria em diferentes vertentes que passaram pela 
Pintura, Música, Teatro, Folclore e, naturalmente, pela Leitura. 
Com esta Semana, a Autarquia cumpre um objectivo que todos consideramos 
certamente importante, que é continuar a garantir aos Munícipes um contacto 
permanente com a Cultura. Quando isso acontece, continuamos a promover o 
desenvolvimento, a melhoria do bem-estar colectivo e continuamos a estimular o 
conhecimento, a sensibilidade e a lucidez. 
Quero acreditar que pessoas mais esclarecidas, mais sensíveis e mais lúcidas são 
pessoas melhores nas suas relações consigo e com os outros. Esta é uma pequena 
mostra daquilo que podemos fazer no dia a dia para promover a Cultura. 
Um agradecimento especial a todas as pessoas envolvidas, de uma forma especial a 
todos os colegas da Câmara Municipal, que ajudam em tudo, os diferentes agentes 
Educativos, Culturais e de Acção Social do Concelho e uma saudação e o meu 
apreço a todos os funcionários da Autarquia. São várias áreas envolvidas para “pôr 
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de pé” uma estrutura que já tem alguma exigência e envolve funcionários da 
Biblioteca, do Museu, do Gabinete de Acção Social, da Casa da Criança, dos 
Transportes, Oficinas, Higiene e Limpeza, Apoio Logístico.” 
  
O Senhor Vereador Américo Nogueira referiu que: “saudar a Senhora Vereadora, 
Dra. Ana Maria Treno, pela excelente organização da 13.ª Semana do Livro e da 
Cultura, aliás, não é nenhuma surpresa. Trabalhamos com a Senhora Vereadora há 
vários anos, tem-nos habituado a este tipo de trabalho, a esta qualidade, é uma 
pessoa bastante organizada… está de parabéns. 
No âmbito da política de proximidade, no dia 06 de Junho, estive presente no 3.º 
Festival Infantil de Danças e Cantares, organizado pelo Grupo de Pauliteiros de Vila 
Nova de Anços. Para além do Grupo de Pauliteiros de Vila Nova de Anços - 
Secção Infantil, estiveram ainda presentes o Rancho Infantil Serras de Ansião, o 
Rancho Infantil e Juvenil da Casa do Povo de Póvoa de Longra, Felgueiras e 
Danças e Cantares de Pareiros, Coimbra, que vem sendo habito em Vila Nova de 
Anços. De salientar a presença de muito público a assistir a este Festival. 
   

O Senhor Vereador Mário Jorge Nunes referiu que: “estive presente, na Associação 
Cultural Desportiva e de Solidariedade da Freguesia da Vinha da Rainha, no 4.º 
Encontro de Remo Adaptado Remo Sénior+. Estiveram 6 Clubes participantes, a 
Associação da Vinha da Rainha, o Centro Social de Figueiró do Campo, a Fundação 
Maria Luísa Ruas, o Centro Social de Alfarelos, a Junta de Freguesia de São Marcos, 
Concelho de Lisboa e a Associação Social de Samuel, cerca de 80 atletas, dos 45 aos 
85 anos. 
A mais sénior de todos os participantes era de Figueiró do Campo, com 85 anos e 
em um minuto, que é o tempo para remar, cumpriu a distância de 109 metros, 
sendo que as outras distâncias, para aqueles seniores mais jovens, andava na ordem 
dos 200 metros… 
O Município de Soure apoiou os troféus às equipas participantes e as medalhas aos 
primeiros classificados, sendo que a pedido da Federação Portuguesa de Remo, pela 
primeira vez neste tipo de encontros, os troféus já evidenciavam o símbolo do 
ergómetro do Remo Indoor, quando até aqui o que era distribuído eram medalhas 
com canoas, com outros símbolos que não tinham a ver com o Remo Indoor. O 
Senhor Vereador Américo Nogueira, responsável pela parte logística, encarregou-se 
de que o símbolo fosse um ergómetro. A organização agradeceu o apoio prestado 
pela Câmara Municipal de Soure. 
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Estive presente no 21.º Festival de Folclore do Grupo Etnográfico de Samuel, 
realizado no passado dia 06 de Junho. Um encontro de Folclore que tem uma 
vertente etnográfica bastante interessante; estiveram presentes 5 grupos federados, a 
Federação Portuguesa de Folclore esteve a avaliar o evento e, mais uma vez, foi 
uma óptima realização etnográfica. 
No dia 13 de Junho, estive presente na Festa de Encerramento do Ano Lectivo da 
Freguesia de Samuel. Estiveram presentes cerca de 150 crianças, que animaram esta 
festa juntamente com as Educadoras e Professoras, da Escola do 1.º CEB do 
Marco, do Pólo de Serroventoso e o Jardim de Infância/Creche da Associação de 
Samuel, com a adesão de centenas de pessoas. Foi mais uma excelente organização 
da IPSS daquela Freguesia. 
Não podia também deixar de realçar a organização rainha, no mês de Maio, em 
termos culturais, no Concelho de Soure, que é a Semana do Livro e da Cultura. 
Resta-me acrescentar que estando a fasquia demasiado elevada, começa a ser difícil 
superar e surpreender; tivemos a ajuda do bom tempo e, portanto, mais uma vez, a 
Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno está de parabéns pela organização.” 
 

A Senhora Vereadora Dra. Sónia Vidal referiu que: “no seguimento de um convite 
recebido, eu e a Senhora Vereadora, Dra. Márcia Travassos, estivemos presentes, no 
passado dia 05 de Junho, no 21.º Festival de Folclore do Grupo Etnográfico de 
Samuel. Devemos sempre de valorizar estas iniciativas, que demonstram grande 
empenho e dedicação em projectos de natureza social e cultural das Associações do 
nosso Concelho. 
Mais uma vez, quero dar os parabéns à Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno, 
pelo sucesso das actividades realizadas na Semana do Livro e da Cultura.”  
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

A Senhora Vereadora Dra. Márcia Travassos referiu que: “no seguimento do 
convite que tivemos, estivemos presentes no 21.º Festival de Folclore do Grupo 
Etnográfico de Samuel. Foi uma honra, uma oportunidade, uma vez que não 
conhecia a Associação de Samuel. Tivemos a oportunidade, não só de assistir ao 
Festival, como fazer uma pequena visita às Instalações da Associação Cultural 
Recreativa e Social de Samuel, onde nos foi feita uma apresentação das várias 
valências em que esta Associação, todos os dias, trabalha. 
Felicitar a Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno e a sua equipa pela realização 
da Semana do Livro e da Cultura. Correu tudo dentro do previsto e, como é óbvio, 
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isso deve-se à boa organização e coordenação, empenho e dedicação de toda a 
equipa, nomeadamente da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno.” 
 

O Senhor Presidente referiu que: “como sabem, o Regulamento em vigor de 
funcionamento das Piscinas Municipais determina que o chamado período de Verão 
comece depois de 15 de Junho. Todos os anos conjugamos o início do 
funcionamento das Piscinas Municipais ao Ar Livre e a passagem ao regime de 
Verão, das de Vila Nova de Anços, com o que está no Regulamento, mas 
conjugamos este com o encerramento do Ano Lectivo, até para que a oferta da 
disponibilidade do equipamento pudesse funcionar. Assim sendo, tudo foi 
desenvolvido, quer no plano da verificação das instalações, dos balneários, de todo 
o equipamento mecânico de tratamento de águas; em termos ambientais e urbanos, 
o mobiliário, jardins envolventes… Portanto, dar-vos nota que, no próximo Sábado, 
dia 19 de Junho, irá ocorrer a abertura das Piscinas Municipais ao Ar Livre de Soure 
e as de Vila Nova de Anços entraram no regime de Verão.  
Semana do Livro e da Cultura… esta é uma iniciativa que se consolidou como 
referencial concelhio; tem objectivos muito claros que, ano após ano, têm vindo a 
ser amplamente atingidos e que se a iniciativa é boa e se os objectivos são 
socialmente nobres e mais do que justificados, também não é menos verdade que a 
envolvência de todas e todos os participantes e das Instituições participantes e a 
excelente coordenação da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno, têm 
permitido que esta iniciativa não apenas atinja os objectivos que lhe estão 
adjacentes, mas que o continue a fazer de forma inequivocamente modelar.” 
 
Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências 
        2.1. Licenciamento de Obras Particulares 
 

Foi tomado conhecimento do(s) licenciamento(s) de obras particulares verificado(s) no período 

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

 

Ponto 3. Apreciação de Propostas de Acta  

 
3.1.  -  23.04.2010 

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



 

 

 

 

 

 

 

 
 

11.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,  
  realizada no dia 17 de Junho de 2010 

 

 11 

 

3.2.  -  12.05.2010 

 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Acta. ------------------ 
Ponto 4. EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLAR 
             . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE JARDINS DE INFÂNCIA 

             . Jardim de Infância de Soure 
         
4.1. Ajuste Directo  
 

Foram presentes as seguintes informações:   
 

Assunto: EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR  
                     CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTROS JARDINS DE INFÂNCIA  
                          - ESCOLHA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO   
 

Com vista ao fornecimento em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos: 
 

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO  
Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, no regime simplificado, uma vez que o preço base é de 3.200,00 
euros, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, inferior ao limite máximo de 5.000,00 euros estabelecido para o recurso a 
esta figura, cf. artigo 128º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
Janeiro. 
 

A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente 
informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente deste órgão, uma 
vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. alínea a) do n.º 1 do artigo 18º do Decreto-Lei 
197/99, de 08 de Junho. 
 

O encargo previsto tem dotação no orçamento para o presente ano de 2010 pela rubrica 02.02.07.01.03.05 e trata-se de 
acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 01.001 2010/1. 
 

2. CONSULTAR A SEGUINTE ENTIDADE  
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes empresas:  
               - Campicentro, Lda.  
 

3. JÚRI 
Uma vez que se trata do regime simplificado da figura do ajuste directo, está dispensada a criação de júri, nos termos do n.º 
3 do art. 128º do CCP. 
 

À consideração superior,  
O Técnico Superior, 
(Fernando Cavacas, Dr.) 
28/05/2010 
 
De acordo. À Reunião de Câmara, para ratificação. 
A Vereadora* 
(Ana Maria Treno, Dra.) 
31.05.2010 
 

* Competências delegadas e subdelegadas pelo Exmo.  
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  Senhor Presidente da Câmara Municipal por despacho de 06.11.2009. 
  

e 
 
 

Assunto: EDUCAÇÃO 
              - Educação Pré-Escolar 
              - Conservação/Reparação Outros Jardins de Infância  
              - Jardim de Infância de Soure – Substituição de Caixilharias  
 

Por determinação superior, foi efectuada uma verificação da caixilharia do equipamento acima mencionado.  
O alçado posterior tem um elemento integralmente executado em caixilharia de madeira, que conforma o espaço 
onde funciona uma sala de actividades. 
A dimensão destes vãos e a sua exposição solar, são uma situação particularmente agressiva para os materiais 
que o compõe, razão pela qual estes apresentam uma degradação mais avançada que as restantes portas e 
janelas existentes no edifício.  
Após ter sido efectuado o levantamento métrico destes elementos, foi equacionada a sua substituição por 
caixilharia de alumínio, mantendo o mesmo esquema cromático e desenho dos existentes, alterando os seus 
panos de vidro simples, para vidro duplo 6x12x5mm. 
Assim, sugere-se a substituição da caixilharia existente, por elementos de alumínio com as características atrás 
descritas, fornecimento que tem um valor estimado de 3.200,00€.  
 
Empresa a Consultar: Campicentro, Lda. 
Prazo de Entrega: 2 Semanas 
 

À Consideração Superior  
Rui Fernandes - Arq.º  
28 Maio 2010 

 

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno. ---------

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

4.2. Adjudicação 
 

Foi presente a seguinte informação:  
 

Assunto: EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR  
                     CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE OUTROS JARDINS DE INFÂNCIA  
                          - ADJUDICAÇÃO   
 

Por Despacho da Sra. Vereadora Ana Maria Treno, de 31.05.2010, foi decidido recorrer à figura do ajuste directo, como 
procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado. 
 

A empresa consultada apresentou a seguinte proposta:  
 

EMPRESA VALOR 

Campicentro, Lda. 3.000,57 euros 

  
Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta é inferior ao preço base definido (3.200,00 €), 
sugerimos a adjudicação do presente fornecimento à mesma. 
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Não é obrigatória a celebração do contrato escrito nos termos do n.º 3 do artigo 128º 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. 
 

A eficácia da presente adjudicação, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos, não depende da publicitação da 
mesma, pela entidade adjudicante, no portal único da internet dedicado aos contratos públicos (www.base.gov.pt) - ver n.º 3 
do art. 128.º do CCP -. 

 
CONCLUSÃO 
 

Tendo em conta a presente informação, sugerimos: 
 

1. A dispensa de audiência prévia;  
 

2. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “Campicentro, Lda.”; 
 

3. Autorização para a realização da despesa no valor de 3.000,57 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
 
À consideração superior, 
O Técnico-Superior, 
(Fernando Cavacas, Dr.) 
07.06.2010 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação, conforme decorre da informação técnica dos 

serviços. ----------------------------------------------------------- 

 
Ponto 5. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO 
               . Plano Tecnológico da Educação para o 1.º CEB 
               . Economia Digital e Sociedade do Conhecimento 

  . Escola Digital - 1.º CEB Granja do Ulmeiro 
       - QREN - mais Centro 

                            . Aprovação de Candidatura 

 
 

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

 

Ponto 6. ACÇÃO SOCIAL – APOIO A ACTIVIDADES NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL  
                 . Direcção-Geral de Reinserção Social 
                   - Agradecimento 

 

http://www.base.gov.pt/
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Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------ 

 

 

Ponto 7. URBANIZAÇÃO E URBANISMO   
                 . CONCEPÇÃO/EXECUÇÃO DO PLANO PORMENOR DOS BACELOS - 3.ª FASE  
             . REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ENTRE OS RIOS ANÇOS E ARUNCA 
                             - Supressão de Árvores 

 

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

 
Ponto 8. URBANIZAÇÃO E URBANISMO 
                  . Bairro Pré-Fabricado 
              . Demolição de 1 Casa Pré-Fabricada - 16.ª Fase 
             . Adjudicação 
 

Foi presente a seguinte informação:  
 

Assunto: URBANIZAÇÃO E URBANISMO  
                     BAIRRO PRÉ-FABRICADO  
                     DEMOLIÇÃO DE CASA PRÉ-FABRICADA, N.º 24 – FASE 16 
                          - ADJUDICAÇÃO   
 
 

Por deliberação de Câmara de 27.05.2010, foi decidido recorrer à figura de ajuste directo, nos termos da 
alínea a) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de Janeiro, como procedimento prévio à adjudicação da empreitada acima mencionada. 
 

A empresa consultada apresentou a seguinte proposta:  
 

EMPRESA VALOR PRAZO 

António José Pocinho da Costa Pedroso, Lda. 1.499,00 € 15 Dias 
  

 
Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e que o valor da proposta é inferior ao preço base, 
(1.500,00 €), os serviços sugerem a adjudicação da presente empreitada à empresa António José Pocinho da 
Costa Pedroso, Lda. 
 

Tratando-se de um contrato de empreitada de obras públicas de complexidade técnica muito reduzida e não 
excedendo o preço contratual de 15.000,00 €, é dispensada a redução a escrito do mesmo – vide alínea d) do n.º 
1 do artigo 95.º do CCP -. 
 

Tendo em conta que a decisão é favorável ao único interessado, sugere-se a dispensa da audiência prévia, nos 
termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 103º do CPA.  
 

A eficácia da presente adjudicação, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos, depende da 
publicitação da mesma, pela entidade adjudicante, no portal único da internet dedicado aos contratos públicos 
(www.base.gov.pt) - ver art. 127.º do CCP -. 
 
 

http://www.base.gov.pt/
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Conclusão 
 

Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos: 
 

1. Dispensa da audiência prévia nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 103º do CPA;  
 
 

2. A adjudicação da presente empreitada à empresa António José Pocinho da Costa Pedroso, Lda;  
 

3. Autorização para a realização da despesa no valor de 1.499,00 euros, acrescido de IVA. 
 

À consideração superior, 
O Técnico-Superior, 
(Fernando Cavacas, Dr.) 
08.06.2010 

 
De acordo. À Reunião de Câmara para ratificação. 
A Vereadora* 
(Ana Maria Treno, Dra.) 
09.06.2010 
 

* Competências delegadas e subdelegadas pelo Exmo.  

  Senhor Presidente da Câmara Municipal por despacho de 06.11.2009. 

 
Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno. -------

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

 

Ponto 9. ABASTECIMENTO PÚBLICO - ÁGUA 
             . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE 
             . Substituição da Adutora/Distribuidora ao Formigal, Cabeça Carvalha e Casal de Almeida 
             . Adjudicação 

 
Foi presente a seguinte informação:  
 
Assunto: ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA  
                     CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE  
                     SUBSTITUIÇÃO DA ADUTORA/DISTRIBUIDORA AO FORMIGAL, CABEÇA CARVALHA E CASAL DE ALMEIDA 
                     ADJUDICAÇÃO   
 

Por deliberação de Câmara de 27.05.2010, foi decidido recorrer à figura de ajuste directo, nos termos da 
alínea a) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de Janeiro, como procedimento prévio à adjudicação da empreitada acima mencionada. 
 

A empresa consultada apresentou a seguinte proposta:  
 

EMPRESA VALOR PRAZO 

PINTO & BRÁS, LDA 103.136,84 € 60 DIAS 
  

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e que o valor da proposta está de acordo com o preço 
base, (103.136,84 €), os serviços sugerem a adjudicação da presente empreitada à empresa Pinto & Brás, Lda. 
 

Tratando-se de um contrato de empreitada de obras públicas superior a 15.000,00 €, o mesmo deve ser reduzido a 
escrito - conforme n.º 1 do artigo 94.º do CCP -. 
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Tendo em conta que a decisão é favorável ao único interessado, sugere-se a dispensa da audiência prévia, nos 
termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 103º do CPA.  
 

A eficácia da presente adjudicação, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos, depende da 
publicitação da mesma, pela entidade adjudicante, no portal único da internet dedicado aos contratos públicos 
(www.base.gov.pt) - ver art. 127.º do CCP -. 
 
Conclusão: 
 
Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos: 
 

1. Aprovação da minuta do contrato em anexo; 
 

2. Dispensa da audiência prévia nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 103º do CPA;  
 

3. A adjudicação da presente empreitada à empresa Pinto & Brás, Lda;  
 

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 103.136,84 euros, acrescido de IVA. 
 
À consideração superior, 
O Técnico-Superior, 
(Fernando Cavacas, Dr.) 
09.06.2010 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação, conforme decorre da informação técnica dos 

serviços. ------------------------------------------------------------------------------ 

 
Ponto 10. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – TURISMO 

                    . SOURE - ARTESANATO, GASTRONOMIA E CULTURA //2010 

                          - Programa  

 

SOU RE -  ARTESANATO, GASTRONOMIA E CU LT U RA/ 2 010 
 

1. A calendarização e a estrutura programática deste ano foram definidas de forma a que a sua realização 
decorra em dois fins de semana: 

 

        . 26/27 de Junho - 6 Freguesias 
        . 3/4 de Julho - 6 Freguesias 
 

2. Após reuniões preparatórias realizadas com os Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, a participação 
das mesmas ficou ordenada da seguinte forma: 

 

        . 1.º Fim de Semana: Brunhós, Degracias, Samuel, Tapéus, Vila Nova de Anços e Vinha da Rainha. 
 

        . 2.º Fim de Semana: Alfarelos, Figueiró do Campo, Gesteira, Granja do Ulmeiro, Pombalinho e Soure 
 
3. O investimento previsto será de ≈ 75.000,00 €, de acordo com a decomposição seguinte: 
 

 Valor Previsto  

Aluguer de Equipamentos 30.000,00 €  

Animação 2.500,00 €  

Apoio a Juntas de Freguesia 3.000,00 €  (250,00 €, c/) 

http://www.base.gov.pt/
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Apoio a Participantes 15.000,00 €  

Divulgação e Publicidade 18.000,00 €  

Higiene e Segurança 3.500,00 €  

 
 
4. Apoio a Participantes - Critérios 
 

Artesãos/por cada dia de participação 25,00 € 

Doçarias/cada 125,00 € 

Valor de Senha/por elemento dos Grupos Participantes 6,00 € 

 

- PROPOSTA 
        Que se aprovem: 
                 . A Calendarização e a Estrutura Programática atrás referidas; 
                 . A realização do investimento previsto. 

 
O Vice-Presidente* 
(Santos Mota) 
2010.06.15 
 
* Por Delegação e Subdelegação de Competência, Despachos 
   do Exmo Senhor Presidente de Câmara, de 03.11.2009 e de 06.11.2009. 
 

 

O Senhor Presidente referiu que: “apesar da contenção, o investimento previsto é 
sensivelmente o mesmo que foi aprovado para o Certame do ano passado. Também 
compreendo que seja difícil porque esta iniciativa tem um patamar qualitativo de 
exigência no qual temos o maior orgulho e do qual não podemos nem devemos 
abdicar… Quando se tem tradição e capacidade, sempre que se renova anualmente 
uma realização é para a afirmar/consolidar, valorizando essa tradição e essa 
capacidade e, portanto, há preocupações de natureza ambiental de que já não 
abdicamos, há questões logísticas de que não podemos nem devemos igualmente 
abdicar… Há dois objectivos que se mantêm: um, dirigido para dentro, promover o 
encontro, tanto quanto possível, festivo e alegre, dos Munícipes e outro, dirigido 
para fora, porque temos que continuar a apostar, cada vez mais, na divulgação para 
que, tanto quanto possível, seja maior a capacidade de atrair gente de fora do 
Concelho. 
É um Programa de continuidade coerente e que se mantém ambicioso…” 

 

O Senhor Vice-Presidente Dr. Santos Mota referiu que: “foram realizadas várias 
reuniões, nomeadamente com as Juntas de Freguesia, posteriormente com os 
parceiros que vão colaborar/representar algumas das Juntas de Freguesia e também 
com as Instituições Culturais do nosso Concelho. Há uma forte envolvência, uma 
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motivação de todos os parceiros em que, mais uma vez, esta iniciativa venha a ser 
um êxito. Quando falamos em Gastronomia há uma série de requisitos/cuidados 
que devemos ter em conta, o que obriga a um esforço de todos os participantes e, 
naturalmente, por parte da Câmara Municipal, quer ao nível de equipamentos, quer 
ao nível logístico, envolvendo grande parte do nosso pessoal operacional. 
Muitas vezes, estes eventos marcam a diferença pelos pequenos grandes 
pormenores. 
Desta vez não vamos realizar workshops são acções de sensibilização e de 
conhecimento importantes na área da Gastronomia mas também não os devemos 
banalizar. 
Os pratos são os habituais de cada Freguesia com uma ou outra alteração. No 
primeiro fim de semana iremos ter Brunhós, Degracias, Samuel, Tapeus, Vila Nova 
de Anços e Vinha da Rainha, no segundo fim de semana teremos Alfarelos, Figueiró 
do Campo, Gesteira, Granja do Ulmeiro, Pombalinho e Soure. Tenho alertado 
todos os participantes no sentido dos cuidados/requisitos no âmbito da segurança e 
higiene alimentar. Também os alertei que não se fazem milagres com 
condimentos/temperos se os produtos não tiverem a qualidade. 
Em suma, há uma grande preocupação da nossa parte, bem como de todos os 
parceiros, dos cuidados e exigências que estes Certames obrigam. Foi elaborado, 
pelo Senhor Cândido do Bem, uma Carta sobre as Boas Práticas para os Serviços de 
Restauração para entregar a todos os parceiros. Esta Carta visa sensibilizar todos os 
participantes dos cuidados a ter em todo o processo de restauração.  
Há uma forte vontade/motivação de todos os parceiros para que este Certame seja, 
mais uma vez, um êxito.” 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta de Calendarização e o Programa, bem como 

autorizar as despesas dele decorrentes. ----------------------------------------- 

 

Ponto 11. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES  
               . A1 - Auto-Estrada do Norte 
                   . Sublanço Pombal/Condeixa 
                   . Nó de Soure 
                           - Posto de Abrigo – Nova Localização 

 
Foi presente a seguinte informação:  
 
Assunto: - A1-SUBLANÇO POMBAL/CONDEIXA  
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                - NÓ DE SOURE 

                - Localização do novo posto de abrigo 
 

Após reunião com os Srs. Presidentes das juntas de freguesia de Soure (22-03-2010) e Tapéus 

(23-03-2010), foi entendimento unânime que a nova localização proposta no esquema 

apresentado pela BEG- Brisa Engenharia e Gestão, S.A. é uma boa localização para o abrigo, 

pelas seguintes razões: 
 

    • É muito próxima da actual; 

    • Considera uma via independente de estacionamento para os autocarros;  

    • Garante as necessárias condições de segurança. 

 
À consideração superior, 

(Mário Monteiro, Eng.º)  

2010.05.26 

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


