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O Senhor Presidente deu início à reunião, começando por prestar as seguintes 
informações: 
 
* DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
Realizou-se ontem uma reunião da Unidade de Gestão da CIM - Baixo Mondego, 
tendo nela participado, em representação da Câmara Municipal de Soure, o Senhor 
Vereador, Mário Jorge Nunes... De entre as Candidaturas avaliadas, foi também 
aprovada uma relativa à Construção do Pavilhão Desportivo Municipal de 
Alfarelos/Granja do Ulmeiro!!!...  
 
* SANEAMENTO E SALUBRIDADE/ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
Na sequência da aprovação unânime, na Reunião de Câmara de 26 de Novembro 
último, de um Protocolo com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 
cumpre-nos informar que está em curso e deverá ficar concluído até final do 
corrente mês de Janeiro, o Estudo Técnico-Económico em causa... Na prática, estão 
a desenvolver um  “levantamento analítico” daquilo que é a situação actual com o 
tarifário em vigor… depois uma projecção com a necessária e adequada actualização 
do tarifário, sem investimento… Por último outra projecção também com a 
adequada actualização do tarifário, mas já com os investimentos necessários, 
designadamente, no fecho da Rede de Saneamento Básico Concelhia… 
Releve-se que, nos últimos anos: aprovámos um novo tarifário em 1999, em que 
actualizámos o tarifário de Abastecimento Público de Água aprovado em 1992; 
aprovámos, instituir, também em 1999, pela primeira vez, a Tarifa do Saneamento, a 
um preço absolutamente simbólico, com o compromisso de que só quando 
ultrapassássemos os ≈ 50% e estivesse delineado o “caminho final” é que 
voltaríamos a aprovar lançar novas Tarifas de Saneamento, numa lógica, então sim, 
já não simbólica, mas, de autosustentação!!!... como é do conhecimento de todos a 
Lei determina a adopção de Tarifas que assegurem a sustentabilidade…. mas, 
iremos continuar a procurar conciliar a sustentação técnica, quer com a observância 
do enquadramento legal aplicável, quer com a manutenção da consciência social, 
habitual, designadamente na comparação com o Mundo que nos envolve... Em 
2002 foram aprovadas ligeiras actualizações dos Tarifários de Água e dos Resíduos 
Sólidos... De 2002 até hoje não se voltou a verificar qualquer actualização em 
qualquer dos Tarifários!!!… 
A aprovação urgente de novos Tarifários numa lógica e na observância legal de 
sustentabilidade será assim uma inevitabilidade… Logo a seguir, deveremos 
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caminhar para a constituição de uma Empresa Municipal exclusivamente ligada às 
questões do Ciclo Urbano da Água e dos Resíduos Sólidos… depois será proposta a 
abertura de um concurso público para o reforço do capital social através de um 
parceiro privado!!!…  

 
* COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES  
Temos vindo, de forma regular, a dialogar com responsáveis da Brisa, procurando 
fazer o acompanhamento possível do desenrolar do Processo, relativo ao novo Nó 
de Soure…. Assim, posso adiantar-vos que já foi aprovada, pelo INIR - Instituto de 
Infra-Estruturas Rodoviárias, a geometria de traçado do novo Nó de Soure… Está 
também a decorrer a Execução do Projecto Definitivo, estando previsto que, o mais 
tardar, em Abril, sejamos convidados a dar Parecer sobre o mesmo… O Concurso 
Público deverá ser aberto em Maio/Junho e o início de obra, se não houver 
reclamações, deverá ocorrer ainda em Setembro do corrente ano. 

 

O Senhor Vice-Presidente Dr. Santos Mota referiu que: “no dia 26 de Dezembro, estive 
em representação do Senhor Presidente de Câmara, nas Festas Anuais dos Bonitos. 
No dia 06 de Janeiro, estive na Figueira da Foz, em representação do Senhor 
Presidente de Câmara, numa Gala de Gratidão promovida pelo Ginásio Clube 
Figueirense. Esta iniciativa visou fazer um agradecimento a alguns parceiros, 
nomeadamente à Câmara Municipal de Soure, estando subjacente o reconhecimento 
do êxito que foi a realização do BTT Orientação, uma iniciativa internacional que 
teve um certo mediatismo. Foi uma boa forma de divulgação da pratica desportiva e 
em simultâneo de promoção do nosso Concelho chove, praticamente, há um mês e, 
por norma, traz-nos alguns problemas na baixa da Vila de Soure… Felizmente ainda 
não ocorreram inundações e há dois factores que, quanto a mim, são fundamentais: 
houve uma acção de prevenção no final da época de Verão, o rio foi limpo a jusante 
da represa onde se desobstruiu uma série de obstáculos naturais que estavam a 
represar a água; o outro, não menos importante, foi o empenhamento, a dedicação e 
o esforço dos Funcionários da Câmara que foram incansáveis, inclusive na véspera 
de Natal, no dia de Ano Novo, estiveram a trabalhar desobstruindo a represa para 
que nada mau acontecesse.” 
 
O Senhor Presidente referiu que: “quanto à última questão que o Senhor Vice-Presidente, 
Dr. Santos Mota mencionou… Nos últimos anos, o Município de Soure tem-se vindo 
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a substituír às Autoridades com responsabilidades no domínio do Ambiente e 
temos, de forma autónoma, promovido um conjunto de intervenções nas linhas de 
água... Essas intervenções, de alguma forma, têm conseguido atenuar os efeitos 
socialmente muito negativos quando a água é excessivamente abundante… Recordo 
que essas acções de limpeza têm sido feitas praticamente todos os anos… Acresce, 
como foi dito e bem, que, quer na zona dos Simões, quer na da represa, quer na 
ponte do mocate, elas têm vindo a ocorrer de forma regular e nos períodos de 
grande pluviosidade, como que em permanência…. De facto, no final de 2009, 
houve um período muito complicado entre o Natal e a Passagem de Ano…  a 
questão não se deve resumir ao pagamento das horas extraordinárias… é que se 
tratou de um período particularmente “sensível” em termos sociais e familiares… 
Foi feito um trabalho em que as horas extraordinárias não remuneram tudo na 
íntegra porque há aqui aspectos de natureza social que parece-nos inteiramente justo 
que o relevemos, enfatizemos e que o agradeçamos…”  
 

A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “gostaria de saudar os 
nossos serviços por todo o empenho e, naturalmente, desejar que esse empenho 
não seja em vão e que consigamos passar este Inverno sem maiores percalços. 
Congratular-me com as informações do Senhor Presidente, designadamente, a 
questão do novo Nó de Soure, uma realidade cada vez mais próxima. 
Congratular-me também com a aprovação da Candidatura ao Pavilhão Desportivo 
Municipal de Alfarelos/Granja do Ulmeiro. 
No âmbito da política de proximidade, estive presente, em representação do Senhor 
Presidente de Câmara, no Concerto de Reis promovido pela Filarmónica Recreativa 
e Beneficente Vilanovense.   
No dia 10 de Janeiro, organizámos o Encontro de Cantares Tradicionais com a 
participação, feliz e empenhada, de quatro Grupos de Folclore, três do Concelho de 
Soure e um do Concelho de Coimbra.” 
 

O Senhor Vereador Fernando Rebola referiu que: “congratular-me com a 
operacionalidade dos serviços e também com a situação das intervenções e dos 
resultados que nos foram transmitidos pelo Dr. João Gouveia.  
A minha satisfação também por saber que o autocarro já se está a deslocar à 
Estação para apanhar os alunos que vem de comboio para a Escola, espero que a 
outra parte que falta também seja entretanto resolvida. Os alunos chegam atrasados 
às aulas cinco minutos, saber se seria possível conciliar esses horários, de forma a 
que as crianças passem a entrar a horas.  
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Na Estrada que liga Vila Nova de Anços a Alfarelos, no final do Casal do Redinho, 
no cruzamento que vai para a Granja do Ulmeiro, chamar a atenção para a 
dificuldade de quem entra na estrada porque, muitas vezes, tem que se colocar no 
meio da faixa de rodagem...”  
 

 
O Senhor Presidente respondeu dizendo: “está tomada a devida nota de 
sensibilização… O Senhor Vereador Américo Nogueira tratará de, com os serviços, 
procurar que seja desenvolvida uma sugestão concreta que será avaliada por nós e 
depois enviada à Direcção de Estradas de Portugal…  
Dizer ao Senhor Vereador Fernando Rebola que está a ser preparado, pelos 
serviços, um projecto de intervenção concreta que conjugará o facto de o autocarro 
já ir à Estação de Caminho de Ferro com a existência de um novo abrigo e de 
sinalização adequada… Não deixaremos de procurar recolher Parecer do 
Agrupamento de Escolas de Soure, ainda que a tal não estejamos obrigados, uma 
vez que se tratam de alterações essencialmente dirigidas à melhoria da segurança…”  
 
 
 

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 17.12.2009 

 
Deliberado, por maioria, com seis (6) votos a favor dos Senhores Vereadores eleitos pelo P.S. e P S.D. e 

uma (1) abstenção do Senhor Vereador eleito pelo P.S.D., aprovar a presente proposta de Acta.-----------

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

 

 

Ponto 4. EDUCAÇÃO//COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES  
                 . REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
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             . Zona Adjacente à EB 1/2 de Soure 
                             - Proposta 
 

O Senhor Presidente referiu que: “há uma proposta concreta de intervenção que foi 
desenvolvida pelos serviços, sob a coordenação da Senhora Vereadora Dra. Ana 
Maria Treno. 
Assim, propõe-se que aprovemos a proposta de projecto apresentada para a 
realização desta intervenção.” 
 

A Senhora Vereadora Dra. Sónia Vidal referiu que: “quero, desde já, agradecer e 
frisar que estou muito satisfeita por verificar que hoje, na Ordem de Trabalhos, um 
dos pontos é a proposta para o projecto de intervenção na EB 1/2 em relação à 
confusão de trânsito que eu tinha referido numa das reuniões anteriores. Estive a 
ver o projecto e pareceu-me bem conseguido e capaz de solucionar ou tentar 
minimizar aquela situação. 
Nos dias de chuva com grande precipitação, as crianças estão à entrada da Escola à 
espera, quer dos autocarros, quer dos pais. Não sei se será possível tentar construir 
ali um abrigo, uma vez que as crianças têm que esperar à chuva, ou então os pais 
têm que se deslocar ao interior da Escola. Era só uma questão que eu queria deixar 
aqui em aberto.”   
        
O Senhor Presidente referiu que: “tratam-se de preocupações que subscrevemos e 
por isso as tivémos em linha de conta, sendo que uma leitura pormenorizada do 
projecto em análise evidencia que também as correspondentes soluções já nele estão 
previstas…” 
 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente Proposta de Projecto.--------------- 
 

 

Ponto 5. DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
               . CONSTRUÇÃO DE OUTROS POLIDESPORTIVOS  
               . Iluminação do Polidesportivo da Freguesia de Brunhós 
                  - Homologação do Auto de Recepção Definitiva  
 

 
 

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

Assunto: DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

CONSTRUÇÃO DE OUTROS POLIDESPORTIVOS  

ILUMINAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DA FREGUESIA DE BRUNHÓS 

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA 
 

Por deliberação de 19.01.2005 esta Câmara Municipal homologou o auto de recepção provisória, relativo à 

empreitada acima referida. 
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Decorrido o prazo de garantia estabelecido por lei e caderno de encargos (5 anos), propõe-se, após a realização 

da respectiva vistoria, a homologação do auto de recepção definitiva, bem como a extinção da caução e 

restituição, ao empreiteiro, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito (cf. Art. 

226.º, n.º1 do art. 227.º e n.º1 do art. 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março). 
 

À consideração superior, 

O Director de Departamento 

(Marcus Tralhão, Dr.) 

12.01.2010 

 

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

como a extinção da caução, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------

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

Ponto 6. DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
               . EVENTOS /PROVAS DESPORTIVAS  

               . Apoio 

                     - Grupo Motard’s Diabos de Samuel 
               . XI Concentração // 2008 

               . XII Concentração // 2009 
 
 

DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
 

 

EVENTOS  /  PROVAS DESPORTIVAS  / /   2 010 
 

 
 

Proposta 

de 

Apoio 
 
 

Entidade Transferência 

de Capital 
 

GRU PO MOTARD´S DIABOS SAMU EL 

 

X I Co n c en tr aç ã o / 2 0 0 8  
X II Co n c en tr aç ã o / 2 0 0 9  

 

  1. 0 0 0 , 0 0  € 

  1. 0 0 0 ,0 0  € 

 

O Vice-Presidente* 

(Santos Mota, Dr.) 
 

* Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despachos  

   do Exmo Senhor Presidente de Câmara de 03.11.2009 e 06.11.2009.  
 
2010.11.12 
 

 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Vice-Presidente, Dr. Santos Mota.---------

------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 7. DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

  . Secção Columbófila da Casa do Povo de Soure  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,  
 realizada no dia 14 de Janeiro de 2010 

 

 12 

          - Resultados Alcançados na Época Desportiva / 2009 
 

 

O Senhor Presidente referiu que: “estes resultados devem levar a que nos 
congratulemos, quer com a actividade social, quer com as classificações 
desportivas… naturalmente, parece-nos justo que procedamos à aprovação de um 
Voto de Louvor relativo àquilo que foram os bons resultados desportivos/sociais 
obtidos em 2009.” 
 

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar um Voto de Louvor pelos Resultados Desportivos/Sociais 

Alcançados na Época Desportiva / 2009.--------------------------- 

 
 

Ponto 8. ACÇÃO SOCIAL – APOIO A INICIATIVAS DIVERSAS 
                            - Desfile de Carnaval 2010 

 
A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “a Câmara Municipal de 
Soure vai, mais uma vez, organizar o habitual Desfile de Carnaval, com a 
participação das crianças, tanto do Pré-Escolar como do 1.º Ciclo. No final de cada 
Ano Lectivo, Educadores de Infância e Professores do 1.º Ciclo, seleccionam um 
tema que vão trabalhar ao longo do ano. Este ano o Pré-Escolar está a trabalhar o 
tema “A Arte e a Ciência”, dando na sequência ao tema “Arte” que trabalhou no 
ano anterior. O 1.º Ciclo abordou, Est. ano, a “Biodiversidade”, daí aparecerem dois 
temas. Nesta iniciativa conjuga-se o aspecto lúdico com o aspecto pedagógico, uma 
vez que os trajes a confeccionar pelos alunos estão em articulação com os temas… 
Esperamos a participação da maior parte dos alunos, quer do Pré-Escolar Público e 
das IPSS, quer do 1.º Ciclo e, acima de tudo, que seja um momento agradável e 
divertido para a população escolar.  
Assim, proponho a realização desta iniciativa bem como as despesas decorrentes 
que são um pequeno lanche e a animação musical.” 
 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Desfile de Carnaval 2010, bem como a autorização para a 

realização da despesa daí decorrente.-------------------------------- 
 

Ponto 9. URBANIZAÇÃO E URBANISMO   
                 . CONCEPÇÃO/EXECUÇÃO DO PLANO PORMENOR DOS BACELOS - 3.ª FASE  
             . REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ENTRE OS RIOS ANÇOS E ARUNCA 
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                     . Candidatura 
                    - Aprovação 

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

 

Ponto 10. SANEAMENTO E SALUBRIDADE  
    . ETAR’S - ENCAMINHAMENTO/TRATAMENTO DE LAMAS  

            - Ajuste Directo e Adjudicação 
 
 

Do Departamento de Obras e Urbanismo foram presentes as seguintes informações: 
 

Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE  

 ENCAMINHAMENTO/TRATAMENTO DE LAMAS PROVENIENTES DAS ETAR’S  
 ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO E ADJUDICAÇÃO 
 

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

Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, no regime simplificado uma vez que a proposta da empresa 
consultada é 3.217,50 euros + IVA, inferior ao limite máximo de 5.000,00 euros estabelecidos para o recurso a esta 
figura – cf. art. 128.º do Código dos Contratos Públicos, 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 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 a presente empreitada tem dotação no orçamento para o presente ano de 2010 pela rubrica 
03.02.02.02.20 e trata-se de acção inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 06.001 
2010/124 - em anexo informação de cabimento -. 
 

2. Adjudicação 
 

Uma vez que a empresa apresentou uma proposta de acordo com o solicitado, sugerimos a adjudicação da presente 
prestação de serviços à empresa AMBIPOMBAL - Recolha de Resíduos Industriais, S.A., no valor de 3.217,50 + IVA. 
 

Não é obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o mesmo se encontra dispensado da redução a escrito 
- vide al. d) do n.º 1 do art.º 95.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro -. 
 

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 103.º do CPA. 
 

A eficácia da presente adjudicação, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos, não depende da publicação 
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 -. 
 

À consideração superior, 
O Director de Departamento 
(Marcus Tralhão, Dr.) 
12.01.2010 

http://www.base.gov.pt/
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e 
 

 

 

 

Assunto:”Saneamento e Salubridade” 
- Encaminhamento/Tratamento de Lamas das ETAR`s _ Ano 2010 

 

As lamas de depuração provenientes das ETAR`s são, naturalmente, alvo de preocupação ambiental.  
Deste modo e de forma a prosseguir os objectivos de anos anteriores, bem como a “dar” cumprimento ao Decreto-
Lei n.º 118/2006 de 21 de Junho, que estabelece o regime a que obedece a utilização de lamas de depuração, 
sugere-se que se proceda à contratação do serviço a uma empresa licenciada para o código LER 19 08 05… 
concretamente, trata-se do aluguer de dois contentores para a deposição das lamas que são retiradas dos leitos de 
secagem de todas as ETAR`s, levantamento e respectivo tratamento/encaminhamento, por forma garantir a 
protecção de valores fundamentais como o ambiente e a saúde humana. 
 

Os locais para a colocação destes contentores serão a ETAR de Soure e a ETAR de Vila Nova de Anços*, sendo 
que o período para a realização deste serviço decorrerá de Janeiro a Dezembro de 2010. 
 

Sugerimos, ainda a contratação deste serviço à empresa AMBIPOMBAL, uma vez que se trata de uma empresa 
licenciada pela CCDR para a recepção deste resíduo, com um custo previsto de 3.217,50€+IVA. 
 

À Consideração Superior 
2010-01-12 
(Cristina Madeira, Eng.ª) 
 

*Estes dois contentores servem para deposição das Lamas, não só destas duas ETAR`s, mas também de todas as outras, uma 
vez que a quantidade de lamas produzidas nestas é pequena, não se justificando a colocação de 1 contentor por cada ETAR. 
 

PRAÇA DA REPÚBLICA    3130-218 SOURE     TELEF. 239 506 550 (Geral)    FAX 239 506 031    E-MAIL  atendimentodou@cm-soure.pt 
 
 

 
   

Quadro Resumo 
 

Designação Quantidades N.º de Meses Total 

Aluguer do Contentor 6m3 
 

2 12 24 

    

Levantamentos/Transporte   12 
    

Tratamento/Ton   25 

    

 

2009.12.14 
(Cristina Madeira, Eng.ª) 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo e a adjudicação, 

conforme decorre das informações técnicas dos serviços.----------------- 
 

Ponto 11. SANEAMENTO E SALUBRIDADE  
                      . RESÍDUOS SÓLIDOS E HIGIENE PÚBLICA – REDE COMPLEMENTAR 

mailto:atendimentodou@cm-soure.pt
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                       . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /1.º SEMESTRE DE 2010 

                    - Adjudicação 
 

Do Departamento de Obras e Urbanismo foram presentes as seguintes informações: 
 

Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE  
                      RESÍDUOS SÓLIDOS E HIGIENE PÚBLICA – REDE COMPLEMENTAR 
                       PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /1.º SEMESTRE DE 2010 
                ADJUDICAÇÃO 
 

De acordo com a informação dos serviços, torna-se necessário, para o primeiro semestre do corrente ano de 2010, o 
aluguer de 16 contentores, com a distribuição constante da informação em anexo. O valor deste serviço incluindo a 
estimativa prevista para o número de recolhas (200 recolhas) e transporte é, segundo a proposta da ERSUC e 
informação dos serviços, de 18.876,80 euros + IVA. 
 

Com vista a contratação dos serviços acima referidos e constantes da informação em anexo sugerimos, com 
fundamento no disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 24.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, o recurso à figura do ajuste directo e a sua adjudicação à ERSUC - 

Resíduos Sólidos Urbanos, S.A., nos termos da proposta apresentada, uma vez que esta empresa detém a 
concessão da exploração do sistema multimunicipal de triagem, recolha selectiva, valorização e tratamento de resíduos 
sólidos urbanos do Litoral Centro de acordo com o Decreto-Lei n.º 166/96, de 5 de Setembro. 
 

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 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 08.06 -.  
 

O encargo previsto para a presente empreitada tem dotação no orçamento para o presente ano de 2010 pela rubrica 
03.02.02.02.20 e trata-se de acção inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 06.002 
2010/132 2 - em anexo informação de cabimento -. 
 

À consideração superior, 
O Director de Departamento 
(Marcus Tralhão, Dr.) 
12.01.2010 
 

e 
 

 

Assunto: ”Saneamento e Salubridade” 
                   - Resíduos Sólidos _ Rede Complementar 
                   - Prestação de Serviço / 1.º Semestre 2010 
 

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

 Assegurar o encaminhamento dos chamados ”Monos”; 
 Evitar o aparecimento e/ou consolidação de lixeiras clandestinas; 
 Lutar por um ambiente limpo. 
 

Sugerimos que se promova a contratação do serviço para o 1.º Semestre de 2010 (Aluguer de Contentores, 
Recolha e Transporte), estimando-se o seu custo em ≈ 18.876.80 € + IVA. 
 

À Consideração Superior 
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2010.01.11 

(Cristina Madeira, Eng.ª) 

 
 

Localização de Contentores de “Monos” 
 
 

FREGUESIA LOCALIZAÇÃO 

  

ALFARELOS Entre Alfarelos e Casal do Redinho 
  

BRUNHÓS A 500 metros da povoação, no sentido Brunhós - Marujal 

  

DEGRACÍAS À entrada da Povoação  

  

FIGUEIRÓ do CAMPO Junto à Ponte na Estrada para os Casais Velhos 

  

GESTEIRA Estrada Gesteira/Cercal 

  

GRANJA do ULMEIRO No Estaleiro da Junta de Freguesia (Junto à 1.ª Rotunda, em direcção à Paínça) 

  

POMBALINHO Baldio nas Cotas 

POMBALINHO Sabugueiro 

  

SAMUEL Coles – Cruzamento da E.N. 348/Azenha 

  

SOURE Junto ao Cemitério de Soure 

SOURE Junto ao Cemitério de Soure 

SOURE Junto ao Cemitério de Soure 

SOURE Cruzamento do Casal da Charneca 

  

TAPÉUS Estrada que liga Presa a Tapéus 

  

VILA NOVA de ANÇOS Junto ao Reservatório da Água 

  

VINHA da RAINHA À Saída da Vinha da Rainha, no sentido Vinha da Rainha/Pedrógão 

  

 

A Senhora Vereadora Dra. Sónia Vidal referiu que: “não sei se sabem, mas irá 
decorrer uma campanha a nível nacional, intitulada “Limpar Portugal num só dia”, a 
20 de Março. Gostaria de saber se se prevê alguma intervenção da Câmara 
Municipal de Soure nesta comemoração.” 
 
O Senhor Presidente respondeu dizendo: “esta iniciativa tem uma representante 
local que nos enviou um convite para uma reunião... essa reunião ocorreu na 
semana passada, sendo que a Câmara Municipal se fez representar pelas Técnicas do 
Gabinete Municipal Florestal, a Eng.ª Cremilde e a Dra. Luísa Anjo… Nela foi 
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reafirmada a nossa completa disponibilidade para colaborar!!!... Perguntámos-lhes 
que áreas ou lixeiras é que se propõem ajudar a limpar no Concelho de Soure, ao 
que os representantes desse “movimento” terão respondido que ainda não sabiam, 
porque ainda não teriam feito o necessário levantamento… o que significa que nós 
estamos à espera que nos digam que ajuda querem, para limpar o quê e onde, mas, 
absolutamente disponíveis e motivados para colaborar…” 

 

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

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

 

Ponto 12. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – APOIO À ACTIVIDADE ECONÓMICA 
              . Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo 

Mondego  
         - Agradecimento 

 

O Senhor Presidente referiu que: “a Comissão de Agricultores enviou-nos um ofício 
a expressar o seu reconhecimento por todo o apoio e colaboração... Sem este tipo 
de apoio que temos vindo a dar anualmente, quer directa, quer indirectamente, à 
Actividade Económica, e à Defesa e Valorização do Ambiente não só não seria 
possível desenvolverem com normalidade a actividade agrícola, mas também 
estaríamos a deixar que se criasse condições para uma mortandade em termos de 
fauna piscícola.” 

 
 

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

 
Ponto 13. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO  
                 . TERRAS DE SICÓ - Associação de Desenvolvimento - 

    . Plano de Actividades e Orçamento // 2010 

 

Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------- 
Ponto 14. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
               . OUTRAS RECARGAS 

               . Arruamentos e Ligações na Freguesia de Granja do Ulmeiro 

                           - Homologação do Auto de Recepção Provisória 
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Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação: 
 

Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
                     OUTRAS RECARGAS 
                     ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE GRANJA DO ULMEIRO 
                     RECEPÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO 

 
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 13.08.2009, à empresa Sociedade de Construções Elimur, Ldª, 
pelo valor de 12.151,88 €, 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.) 
06.01.2010 
 

 

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

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

 

Ponto 15. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 

              . OUTRAS RECARGAS 

               . Arruamentos e Ligações na Freguesia de Soure 
                     . CM 1123 entre Mogadouro e Barrosos  
                             - 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 
                   OUTRAS RECARGAS 
                    ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE SOURE 
                    CM 1123 ENTRE MOGADOURO E BARROSOS 
                    RECEPÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO 

 
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 16.07.2009, à empresa Sociedade de Construções Elimur, Ldª, 
pelo valor de 46.277,50 €, 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.) 
06.01.2010 
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção provisória, 

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

 
Ponto 16. COMUNICAÇÕES  
                  . ZON TV CABO 

           - Autorização de Utilização de Infra-Estruturas Eléctricas para a 
Distribuição de Televisão por Cabo 

 
 

Foi presente a seguinte informação: 
 

Assunto:  Pedido de autorização de utilização de infra-estruturas eléctricas para a distribuição de televisão por cabo 
 
 

Mediante ofício n.º 0312/DRA/CRA/CN, de 17.11.09., a ZON TV Cabo, Secção de Direcção de Redes e Construção de 
Rede, solicitou ao Senhor Presidente da câmara municipal de Soure autorização para a utilização de infra-estruturas 
eléctricas instaladas em postes de betão para a distribuição dos serviços prestados por esta empresa. 
 

Ora, a competência para a criação, construção e gestão de instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de 
transportes e de energia, de distribuição de bens e de recursos físicos integrados no património municipal ou colocados, por 
lei, sob a administração municipal, é cometida à câmara municipal, embora seja susceptível de delegação no Presidente da 
câmara municipal: alínea f) do n.º 2 do art. 64 e art. 65 da Lei n.º 169/99, 18.09., na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-
A/2002, 11.01.. 
 

Conquanto seja possível anuir a este pedido, é necessário desde logo acautelar o interesse municipal, dado que a 
autorização para uma utilização irrestrita, incondicional e sem termo certo do equipamento pela empresa em causa limitaria 
eventuais utilizações camarárias. Por conseguinte, e seguindo a proposta do Gabinete Técnico competente, sugerimos: 
 

1. Que se submeta à consideração superior o deferimento ou não desta pretensão; 
 

2. Deferindo-a, que se aponham à autorização assim concedida não só uma cláusula de carácter geral que 
determine termos, condições, modos e prazos para a utilização do equipamento, mas também uma 
cláusula que determine que, enquanto a iluminação pública assinalada nas plantas em anexo for do tipo 
aéreo, os postes deverão ser utilizados de idêntico modo pela requerente; quando a mesma passar a ser 
do tipo subterrâneo, a ZON dever-se-á comprometer a adoptar de imediato a mesma solução para a 
distribuição do serviço que pretende prestar, sem ónus ou encargos financeiros adicionais para o 
Município. 
 

À consideração superior, 
Pedro Miguel das Neves Martins, lic. em Direito 
Soure, 10.12.09. 
  

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Autorização de Utilização de Infra-Estruturas Eléctricas para a 

Distribuição de Televisão por Cabo, conforme decorre da informação técnica/jurídica.------------------------------

------------------------------------------------------- 
Ponto 17. RECURSOS HUMANOS – ESTÁGIOS 

          - Agradecimentos 
 

17.1. Instituto Politécnico de Coimbra  
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          - Escola Superior Agrária 
 

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

17.2. Instituto Politécnico de Leiria  
         - Escola Superior de Tecnologia e Gestão  
 

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

  

Ponto 18. APOIO AOS MEMBROS DA CÂMARA 
                . Nomeações 
 

18.1. Chefe de Gabinete 
 
 

 
 

 

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

 
18.2. Secretário (Vice-Presidente) 
 
 

 

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

 
18.3. Secretário (Vereador) 
 
 

 

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

 
Ponto 19. TAXAS MUNICIPAIS 

    . Elaboração do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de 
Taxas e Estudo de Fundamentação Económica e Financeira das Taxas 
Municipais  

           - Ajuste Directo 
 

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

Assunto: TAXAS MUNICIPAIS 
                   ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS E ESTUDO DE 

FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DAS TAXAS MUNICIPAIS  
 ESCOLHA DE PROCEDIMENTO 

 

A Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, aprovou o Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais e veio 
obrigar a adaptação dos regulamentos actualmente existentes nos municípios, o que implicará, 
designadamente, a reformulação de muitas das figuras que neles se integram e ao surgimento de figuras 
com contornos diferentes que lhes virão tomar lugar. 
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Chamamos a especial atenção para o princípio da equivalência jurídica previsto no artigo 4.º, de acordo 
com o qual o valor das taxas é fixado segundo o princípio da proporcionalidade, não devendo ultrapassar o 
custo da actividade pública local ou o benefício auferido pelo particular, não obstante o valor das mesmas 
possa ser fixado com base em critérios de desincentivo à prática de certos actos ou operações. 
 

Daí que as alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 8.º estabeleça que o regulamento que crie taxas municipais 
contenha obrigatoriamente, sob pena de nulidade, o valor ou a fórmula de cálculo do valor das taxas a 
cobrar, a fundamentação económico-financeira relativa ao valor das taxas, designadamente os custos 
directos e indirectos, os encargos financeiros, amortizações e futuros investimentos realizados ou a realizar 
pela autarquia local. 
 

O município de Soure possui uma tabela geral de Taxas que data de 1991, bem como um conjunto de 
regulamentos avulsos, relativos, na esmagadora maioria, à utilização dos equipamentos Municipais, bem 
como a que carecem de uma alteração de forma a se adequar as novas exigências impostas pela Lei. 
 

De forma a dar cumprimento ao disposto naquele diploma, cujo regime transitório foi prorrogado para o 
dia 30 de Abril de 2010 (Lei n.º 177/2009, de 29 de Dezembro), data a partir da qual as taxas em vigor 
caducam se não se conformarem como o mesmo, sugerimos: 
 
1. Escolha de procedimento prévio: 
 

Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma vez que o preço base é de 10.000,00 euros, 
inferior ao limite máximo de 150.000,00 euros estabelecidos para o recurso ao procedimento de ajuste 
directo - cf. alínea a) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 
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 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 tem, dotação no orçamento para o presente ano de 2010 
pela rubrica 01.02.02.02.14. 
 
2. Processo 
 

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em Anexo. 

 
3. Consultar (s) seguinte (s) entidades (s) 
 

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do artigo 114.º do Código dos Contratos Públicos, à seguinte 
entidade: 
 

Pedro Mota e Costa, Unipessoal, Lda 
 
 

4. Júri 
 

Uma vez que será apenas convidada uma empresa a apresentar proposta, está dispensada a criação de júri, 
nos termos do n.º 1 do art.º do Código dos Contratos Públicos. 
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À consideração superior, 
O Director de Departamento 
(Marcus Tralhão Dr.) 
04.01.2010 
 
 

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

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


