2.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 28 de Janeiro de 2010

ACTA
ORDEM DE TRABALHOS
Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações
Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
2.1. Licenciamento de Obras Particulares
Ponto 3. Apreciação da Proposta de Acta de 23.12.2009
Ponto 4. CULTURA/ EDUCAÇÃO
. COMEMORAÇÕES DO 1.º CENTENÁRIO DA REPÚBLICA (1910 - 2010)
- Projecto, “SOURE E A REPÚBLICA”

Ponto 5. CULTURA
. Associação Cimeirense de Solidariedade Social
- Agradecimento

Ponto 6. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL EM GRANJA DO ULMEIRO
. Candidatura
- Aprovação

Ponto 7. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
. CASAS MORTUÁRIAS - CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO
. Das Paróquias - (1)
- Comparticipações // 2010
2

2.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 28 de Janeiro de 2010
Ponto 8. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – RESÍDUOS
. ERSUC
- Pagamentos - Regularidade

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

- Adjudicação
Ponto 10. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. OUTRAS RECARGAS

- Homologações de Autos de Recepção Provisória
10.1. ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE SOURE
- Casal dos Ferreiros/Limite do Concelho

10.2. ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANÇOS
- Vila Nova de Anços

Ponto 11. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – SINALIZAÇÃO
. SINALIZAÇÃO DIVERSA

- Homologação de Auto de Recepção Provisória
Ponto 12. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES
. PROJECTO, Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto - Lote B
Troço, Soure/Mealhada - AIA 2143
- Consulta Pública no Âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental
. PARECER
3

2.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 28 de Janeiro de 2010
Ponto 13. COMUNICAÇÕES
. ZON TV CABO
- Realização de Trabalhos de Instalação de Rede de Distribuição de Televisão
por Cabo
. Autorização

Ponto 14. RECURSOS HUMANOS – ESTÁGIOS PROFISSIONAIS
. Santa Casa da Misericórdia de Soure
- Curso EFA de Acção Educativa

Ponto 15. Outros assuntos a incluir, se for caso disso, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18.09.

Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações
4

2.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 28 de Janeiro de 2010
Esteve ausente o Senhor Vereador Fernando Maia Rebola, por motivo justificado.
O Senhor Presidente deu início à reunião, começando por prestar as seguintes
informações:
* DESPORTO E TEMPOS LIVRES
Relativamente à Candidatura apresentada para a Construção do Pavilhão
Desportivo Municipal Alfarelos/Granja do Ulmeiro, adiantar-vos que, hoje de
manhã, na reunião da Unidade de Gestão da CIM - Baixo Mondego em que esteve
presente, em representação da Câmara Municipal de Soure, o Senhor Vereador,
Mário Jorge Nunes, foi já deliberada a aprovação definitiva.
Aprovada esta Candidatura em definitivo, ficamos agora a aguardar a sua
homologação pelo Governo de Portugal… Após a homologação ficamos em
condições de redefinir os cronogramas físico e económico-financeiro da obra.
*QREN
Na segunda metade do QREN, como estava previsto, deverão ser desenvolvidos
designadamente os processos relativos às Candidaturas da nova Piscina Municipal
Coberta de Soure e da Musealização da Zona Adjacente ao Castelo de Soure.
O Senhor Vice-Presidente Dr. Santos Mota referiu que: “todos nós sabemos que a
zona serrana tem potencialidades no que diz respeito ao Património Natural,
Gastronómico e também ao nível genético. A Freguesia de Tapeus tem diversas
manchas de javali e neste âmbito a Associação de Desenvolvimento Social, Cultural
e Desportiva da Freguesia de Tapeus organizou, no dia 16 de Janeiro, uma Montaria
ao Javali que envolveu um número muito elevado de participantes de vários pontos
do país e foram capturados 8 animais. Estas iniciativas para além da componente
desportiva são um bom veículo de promoção e divulgação do nosso Concelho.
No dia 23 de Janeiro, o Rancho Folclórico da Associação Social Recreativa e
Cultural da Pouca Pena promoveu um convívio final de época. Esta iniciativa
mostrou uma certa vitalidade envolvendo dançarinos, músicos, familiares e
simpatizantes do rancho. Estive presente com o Senhor Vereador Américo
Nogueira e verificámos, sem dúvida, que este Rancho tem uma grande dinâmica.
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Verificámos que a coesão era bastante significativa, garantindo o futuro deste
Rancho Folclórico.
Gostaria de referir aqui uma notícia positiva em relação ao Grupo Desportivo
Sourense que é o único Clube que disputa os Campeonatos Nacionais sem qualquer
tipo de derrota. Isto é motivo de satisfação para todos nós e é fruto de um trabalho
com sentido de responsabilidade ao nível de Direcção, naturalmente de Atletas.
Aqui está subjacente uma gestão cuidada e rigorosa e também uma Política de
Apoio Municipal.”
A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “na área da Educação,
estivemos ontem presentes, eu, o Senhor Presidente e o Senhor Vereador Américo
Nogueira, como membros do Executivo, representantes no Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas de Soure, numa reunião onde testemunhámos a dinâmica
deste Agrupamento, reveladora de que, tanto a nível pedagógico como de
funcionamento, há um impacto educativo muito positivo nos alunos. Também é
visível e positivamente reconhecida uma boa articulação entre o Agrupamento e a
Autarquia, sendo que muitas actividades só são possíveis devido a essa boa
articulação e à conjugação de esforços existente.
Na área da Cultura, recebemos com prazer e afecto, dois grupos que vieram cantar
as Janeiras à Câmara Municipal, desejar-nos a todos um Bom Ano. O Coro da
Associação de Instrução e Recreio 1.º de Maio Alfarelense e também representantes
da Capelania de Queitide, à semelhança de outros anos, fizeram questão de vir aqui
apresentar os seus cumprimentos.
Também acompanhei a Banda do Cercal num concerto em Celorico da Beira.
Anualmente, as Bandas do Distrito e, naturalmente, as do Concelho de Soure são
convidadas pela Delegação Regional de Cultura do Centro a participar no projecto
“Bandas em Concerto”. Das cinco Bandas Concelhias, a Banda do Cercal
candidatou-se, foi seleccionada e fizeram questão que houvesse um
acompanhamento da nossa parte ao Concerto. Assim, eu e o Senhor Presidente de
Junta de Freguesia da Gesteira assistimos ao Concerto em Celorico da Beira onde
fomos muito bem recebidos.
Na área da Acção Social, nos dias 20 e 21 de Janeiro, ocorreu a apresentação do
Gabinete de Inserção Profissional, um projecto da Autarquia em parceria com o
Instituto do Emprego e Formação Profissional. Todas as pessoas desempregadas de
longa duração foram convocadas para estarem presentes nestas sessões de
apresentação. Gostaria de destacar a importância de mais um serviço a prestar pela
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Autarquia, acima de tudo, de apoio a jovens e adultos desempregados na procura de
emprego, através de um encaminhamento personalizado dos desempregados em
fase de inserção ou reinserção profissional. No fundo, trata-se de um serviço de
proximidade, integrado no âmbito do Gabinete de Acção Social da Autarquia, que
divulga e encaminha para medidas de apoio ao emprego, qualificação e
empreendedorismo. Assim, as pessoas desempregadas do Concelho terão à sua
disposição um serviço de informação e de encaminhamento, diariamente, de
Segunda-feira à Quinta-feira, entre as 9h30m e as 12h30m e as 14h e as 17h, num
Gabinete do Edifício dos Paços do Concelho onde estarão duas Técnicas
Superiores. Esse acompanhamento passa pela informação das ofertas existentes em
articulação com o Centro de Emprego da Figueira da Foz. Também pode ser
prestado apoio a jovens que precisem de elaborar o seu currículo para o primeiro
emprego. Será, desenvolvido, mais um serviço de proximidade com os Munícipes,
neste caso, em situação de desemprego.
No dia 23 de Janeiro, apresentámos, formalmente, o Projecto Escola de Pais: Ser
Família Laços e Afectos. Fizemos uma sessão dirigida aos elementos do Conselho
Local de Acção Social, uma vez que este projecto também se integra no âmbito da
Rede Social, para que possa envolver o máximo de Parceiros que poderão
sensibilizar os pais a participar nesta iniciativa. Neste primeiro momento, estão a ser
sensibilizados pais que têm filhos em idade de Educação Pré-Escolar para que se
possa formar um primeiro grupo de pais. Com esse Grupo vai haver um trabalho
que passará por uma sessão mensal, entre Fevereiro e Junho. Estas sessões serão
dinamizadas pela Psicóloga da Autarquia, uma vez que também é um projecto no
âmbito do nosso Gabinete de Acção Social. Poderemos vir a convidar outros
técnicos que possam vir ajudar os pais do Concelho, tendo em conta que os pais
também podem sugerir diferentes temas que queiram ver abordados. É um projecto
extremamente importante, a longo prazo e que, naturalmente, contará com os pais
preocupados com questões da Educação Parental. O começarmos com pais com
crianças em idade Pré-Escolar tem a ver também com a finalidade preventiva deste
projecto. Pretende-se que seja um projecto, não para resolver problemas, mas para
os prevenir. A primeira Escola vai decorrer na Biblioteca Municipal, ao longo de
cinco sessões. Os pais poderão levar os filhos, que participarão com as Técnicas da
Biblioteca em actividades promotoras da leitura. Os pais e filhos estarão envolvidos
em actividades interessantes que vão procurar reforçar os Laços e Afectos
Familiares.”
O Senhor Presidente referiu que: “questão do Gabinete de Inserção Profissional…
primeiro, este Gabinete “aparece” porque nós apresentámos o ano passado uma
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Candidatura junto do Instituto de Emprego e Formação Profissional que veio a ser
aprovada!!!... agora, estamos é a concretizar aquilo que decorre da aprovação da
mesma… Este Gabinete de Inserção Profissional irá funcionar num espaço
adequado dentro do Edifício dos Paços do Concelho, que foi acordado com o
Instituto de Emprego e foi objecto de tratamento interno… concretamente, levou
mobiliário e equipamento novo, aliás, conforme previsto na própria Candidatura…
As Técnicas que irão acompanhar e assegurar o seu funcionamento serão a Dra.
Cristina Marta, Técnica de Serviço Social e também a Técnica Superior, Dra. Carla
Madeira, ligada aos Recursos Humanos. As duas Técnicas têm estado a receber
formação específica no Centro de Emprego da Figueira da Foz e, evidentemente,
que não vão passar a estar a 100% no Gabinete mas estarão permanentemente
disponíveis para prestar informação e para, acima de tudo, fazer o encaminhamento
adequado, quer a desempregados, quer a empresas do Concelho ou de fora do
Concelho que estejam à procura de empregados de determinada área.
Penso que é uma resposta que não nos devemos demitir de dar, bem pelo contrário
consideramos positiva a sua existência no Concelho!!!... isto, sem prejuízo de,
embora ainda faltem os dados de Dezembro de 2009, irmos fechar o ano de 2009
com um desemprego quantitativo semelhante ao do início do ano, o que a acontecer
significará que no período de 2005 a 2009 consolidámos a nossa posição de termos
sido o Concelho de entre os dezassete do Distrito onde o desemprego mais
baixou!!!... A confirmarem-se os dados de Novembro em Dezembro, teremos sido,
no ano de 2009, o terceiro dos dezassete Concelhos com melhor desempenho no
controle do desemprego, mas isso não nos deve demitir de procurar, naturalmente,
dar essa resposta...”
O Senhor Vereador Américo Nogueira referiu que: “no dia 20 de Janeiro, estive
presente na entrega de troféus, no Terceiro Torneio Remo Indoor organizado pelo
Centro Social de Figueiró do Campo.”
O Senhor Vereador Mário Jorge Nunes referiu que: “devíamos aprovar dois votos
de pesar a dois Ex-Presidentes de Câmara. O Senhor Augusto Varanda foi
Presidente desta Câmara, no período antes do 25 de Abril, foi um homem que
ficando a viver em Soure, sempre esteve ligado às Colectividades, nunca teve
actividade política posterior ao Mandato que fez enquanto Presidente de Câmara e
foi uma pessoa respeitada pelos Munícipes.
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O outro é o Ex-Presidente de Câmara Municipal de Góis, Senhor José Girão
Vitorino, que faleceu hoje. Também foi um Presidente de Câmara com grande
prestígio e carinho a nível Distrital.
No dia 23 de Janeiro, representei o Senhor Presidente da Câmara, numa passagem
do Senhor Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural pelo
Concelho de Soure a propósito de uma visita ao Baixo Mondego. Esta visita teve a
ver com o concretizar de uma medida do anterior Governo, na altura era Ministro
da Agricultura o Senhor Jaime Silva e Secretário de Estado o Senhor Ascenso
Simões, que vieram numa visita ao Baixo Mondego prometer acabar as obras em
duas fases: uma fase, cujo contrato foi assinado na Sexta-feira, tinha a ver com o
vale central, ficando a faltar a margem direita com os vales secundários do Arunca,
do Pranto e do Ega que são precisamente aqueles que nos dizem mais respeito.
Embora às vezes nos esqueçamos, convém lembrar que uma parte significativa das
obras do Baixo Mondego também já está no Concelho de Soure há muitos anos e com
efeitos produtivos, porque a maior parte dos produtores do Vale Central de Alfarelos e
Granja do Ulmeiro, são produtores hortícolas para as grandes superfícies…
O Senhor Secretário de Estado foi à zona das Termas da Amieira onde lhe foi
mostrado onde está hoje aquele imenso lago com terrenos inundados, o que prova
que só cultivamos uma vez por ano. Também parou junto à Ponte de Vila Nova de
Anços onde tive a oportunidade de lhe explicar, e isso foi reconhecido na última
reunião de Câmara com uma nota da Associação de Beneficiários, que graças ao
apoio que a Câmara Municipal dá aos Agricultores do Vale do Arunca relativamente
ao Regadio, esse apoio tem sido importante para se conseguir produzir o milho e o
arroz. Fica a faltar a questão destes três Vales, estamos a falar de qualquer coisa
como vinte milhões de euros… O Vale do Pranto tem uma questão estruturante
que é necessária que avance primeiro, tem a ver com a gestão da água e com o
ambiente. O Ministério da Agricultura é o beneficiário, a estrutura e o projecto das
obras terá que arrancar por parte do Ministério do Ambiente. Por parte da
Agricultura, este Secretário de Estado prometeu reservar os mesmos vinte milhões
de euros para o PRODER que o anterior Secretário de Estado já tinha reservado.
No Arunca são questões mais ligeiras porque entretanto já muita coisa se fez, já não
tem a ver com questões de emparcelamento.
Relativamente à Escola de Pais que a Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno
referiu, eu próprio estive presente na Sessão. É uma iniciativa a todos os níveis
interessante com o apoio pedagógico e técnico dos Técnicos da Câmara, era bom
que esta ideia da Câmara Municipal tivesse impacto na opinião pública porque,
muitas vezes, acusa-se que não se faz nada, quando se faz, as pessoas não aderem…
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Prova-se que a Escola é tão importante hoje em dia para os Pais como para os
Filhos e o nome Escola de Pais vem ao encontro de um artigo que saiu no Jornal
Expresso que elucida bem os problemas da Educação nos dias de hoje.
Abriram as Candidaturas ao MODCOM que é o Programa de Apoio a Modernização
do Comércio, este tipo de programa tem três vertentes: a vertente de apoio às
iniciativas dos próprios comerciantes e da sua modernização do comércio já
existente e tem uma outra vertente que tem a ver com a animação e o
desenvolvimento dos centros urbanos com áreas comerciais. Na aproximação que a
Associação Empresarial de Soure tem feito com a Câmara Municipal de Soure, (que
já é de alguns anos, relativamente, por exemplo, às Festas de S. Mateus), nesta
aproximação nós, e isto como diria o Senhor Presidente quando apresenta o Plano
de Actividades e Orçamento, quando se fala de apoio ao Desenvolvimento
Económico não é só aquilo que aparece no Plano de Actividades e no Orçamento,
há todo um conjunto de acções que o Município vem apoiando e aqui, em termos
de apoio à Modernização do Comércio, gostaríamos que esta possibilidade do
MODCOM cujas Candidaturas estão abertas até doze de Março, que o Concelho de
Soure aproveitasse ao máximo esta oportunidade e que os comerciantes tirassem
daqui algum proveito. Neste sentido, hoje, com o apoio da Câmara Municipal, irá
decorrer na Biblioteca Municipal de Soure a apresentação do MODCOM promovido
pela Associação Empresarial de Soure. Estaremos disponíveis, juntamente com o
Gabinete de Inserção Profissional e com as outras actividades que a Câmara
Municipal tem, para dar o apoio básico e necessário para que os comerciantes possam
inovar e apresentar medidas de criar ainda mais dinâmica ao comércio de Soure.
Nos contactos que tenho tido com a Associação Empresarial e com alguns
comerciantes, dar nota que o mês de Dezembro excedeu as expectativas em termos
de comércio no Concelho de Soure.”
O Senhor Presidente referiu que: “questão do MODCOM… o que eu costumo dizer
é que o Apoio à Actividade Económica não é só o que aparece tratado
contabilisticamente como Apoio à Actividade Económica… há outros tipos de
despesa pública, de investimento público, com outras classificações que não são
mais do que diversas e concretas formas de Apoio à Actividade Económica!!!...
Evidentemente que o Município não se pode, nem deve, substituir àquilo que é a
dinâmica, ou a falta dela, existente no Concelho… Da mesma maneira que não se
deve substituir aos intérpretes, não deve deixar de os procurar sensibilizar, estimular
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e informar para que aproveitem os instrumentos que podem, claramente, reforçar a
sua capacidade de intervenção em termos de Actividade Económica.
Penso que o clima/ambiência de parceria que existe com a Associação Empresarial
de Soure, também neste domínio, pode ajudar a que se verifiquem resultados
positivos… isto é, pensamos que a dimensão concelhia que a Câmara Municipal
“dá” a qualquer iniciativa de qualquer Instituição, pode fazer com que estas
iniciativas de informar, estimular, acarinhar e até apoiar o aproveitamento de
programas comunitários, cheguem a mais empresários… em consequência haverá
mais a fazer esse aproveitamento e naturalmente haverá reflexos positivos na
actividade empresarial concelhia!!!... O Município deverá estar sempre ao lado de
tudo o que signifique estimular, apoiar, com informação… É esse o caminho que
estamos a trilhar e que iremos, porventura, intensificar.
Permito-me ainda aqui fazer um comentário: uma coisa são as Candidaturas dos
Empresários, outra é a animação de áreas comerciais urbanas, a animação de
centros urbanos... Essa é uma matéria que, a Câmara Municipal, a solo ou em
parceria, deverá procurar “explorar”… se nós temos investido com base no esforço
do Orçamento Geral Municipal, por exemplo, na Animação Musical de Natal, na
Iluminação Natalícia, é obvio que estamos perfeitamente disponíveis, sensíveis à
ideia de podermos colaborar na animação destas áreas se sentirmos que essa
animação pode ter reflexos sociais positivos e havendo reflexos sociais positivos,
evidentemente que haverá também uma evolução positiva nos reflexos comerciais...
Importa que percebamos o porquê desta nossa envolvência próxima, directa e
concreta.
… Visita do Senhor Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural e das
Florestas… não estive presente porque tinha a agenda completamente preenchida...
Releve-se que não veio a convite da Câmara Municipal de Soure, não veio a convite
da Comunidade Intermunicipal do Baixo Mondego, veio sim a convite da
Associação de Agricultores, sendo que eu fui informado já no próprio dia… Ainda
assim, estiveram presentes a Câmara Municipal de Soure, a Junta de Freguesia da
Vinha da Rainha, a Junta de Freguesia de Vila Nova de Anços, a Cooperativa
Agrícola de Soure e uma série de Empresários Agrícolas do Concelho.
O investimento Hidroagrícola previsto para o Baixo Mondego era de ≈ mil milhões
de euros, está realizado a ≈ 95%, faltavam cerca de cinquenta milhões de euros…
Pelos vistos está já contratualizado o que faltava do Vale Central, ficando a faltar
algumas coisas no Arunca, no Ega e no Pranto... Esperamos que se continue no
mesmo caminho, embora se perceba que a questão do Pranto é muito mais
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complexa porque tem, à partida, a tutela do Ambiente e subsistem uma série de dúvidas
em termos de avaliação social e empresarial de tudo o que tem que ver com isso…
O Senhor Vereador Mário Jorge apresentou duas propostas concretas que acho que
devemos apreciar e votar… Um Voto de Pesar a enviar à Família do Senhor
Augusto Varanda Júnior, que foi Presidente de Câmara antes do 25 de Abril, que
teve uma postura de grande Educação e neutralidade política após esta data, e que é
uma figura respeitada com história no poder Autárquico do Concelho de Soure…
Não sabia que tinha falecido o Ex-Presidente da Câmara Municipal de Góis, o
Senhor José Girão Vitorino, pelo que é justo que aprovemos também um Voto de
Pesar a enviar à Família e à Câmara Municipal de Góis.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar um Voto de Pesar, a enviar à Família do Senhor Augusto
Varanda Júnior, Ex-Presidente da Câmara Municipal de Soure, pelo seu falecimento. -----------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar um Voto de Pesar, a enviar à Família e a Câmara
Municipal de Góis, pelo falecimento do Senhor José Girão Vitorino, Ex-Presidente da Câmara
Municipal de Góis. -----------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Sónia Vidal referiu que: “em primeiro lugar quero aqui
louvar duas iniciativas que a Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno mencionou,
dinamizadas pelo Município de Soure, a Escola de Pais e o Gabinete de Inserção
Profissional. São duas iniciativas que podem responder a muitas dúvidas, a muitos
problemas dos nossos cidadãos.
Gostaria de dizer que os Deputados do P.S.D. na Assembleia da República, Eleitos
pelo Círculo de Coimbra, estão a promover visitas aos Concelhos do Distrito de
Coimbra. Essas visitas têm o intuito de avaliar determinadas situações que possam
ser resolvidas. Esses contactos que os Deputados estão a fazer são contactos com o
Presidente de Câmara de cada Concelho e eu ficaria muito satisfeita se houvesse,
por parte do Senhor Presidente de Câmara de Soure, disponibilidade em receber os
Deputados Eleitos pelo Círculo de Coimbra. O principal objectivo é, da conversa
que têm com os Presidentes de Câmara, levar à Assembleia da República a
discussão e a tentativa de solução de determinados problemas que lhes sejam
transmitidos.”
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O Senhor Presidente referiu que: “dar nota à Senhora Vereadora, Dra. Sónia Vidal,
que assim que houver qualquer contacto, evidentemente que o acolheremos, como
sempre, com total disponibilidade e agrado… Nós quando somos Eleitos, quer em
órgãos Autárquicos de Freguesia, quer em Órgãos Autárquicos de Concelho ou
mesmo em Órgãos Legislativos Nacionais, a partir do momento que estamos
Eleitos devemos, acima de tudo, ter isenção e objectividade na análise daquilo que
importa resolver para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.... Será com
agrado, disponibilidade e espírito de colaboração que não deixaremos de acolher a
vinda dos Deputados Eleitos pelo Partido Social Democrata, para com eles
partilharmos preocupações e, porventura, com eles também traçarmos estratégias
possíveis de convergência de esforços para que as soluções possam continuar a
aparecer.”
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 23.12.2009

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Acta.------------------Ponto 4. CULTURA/ EDUCAÇÃO
. COMEMORAÇÕES DO 1.º CENTENÁRIO DA REPÚBLICA (1910 - 2010)
- Projecto, “SOURE E A REPÚBLICA”

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: CULTURA/EDUCAÇÃO
COMEMORAÇÕES DO 1.º CENTENÁRIO DA REPÚBLICA (1910 – 2010)
PROJECTO “SOURE E A REPÚBLICA”
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO E ADJUDICAÇÃO

Com vista à prestação do serviço acima identificado, sugere-se a V. Exª a aprovação dos seguintes pontos:
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1. ESCOLHA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO
Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, no regime simplificado uma vez que a proposta para a
elaboração do estudo/projecto é de 4.900,00 euros + IVA, inferior ao limite máximo de 5.000,00 euros
estabelecidos para o recurso a esta figura – cf. art. 128º 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 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho -.
O encargo previsto para a presente prestação de serviço tem cabimento no orçamento para o presente ano de
2010 pela rubrica 02.02.08.07.01 e trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a
classificação de 02.001 2010/55– informação de cabimento em anexo -.
2. ADJUDICAÇÃO
Sugerimos a adjudicação da presente prestação de serviços ao investigador Fernando Manuel Tavares Martins
Pimenta, no valor de 4.900,00 + 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 103º do CPA.
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 -.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
25.01.2010

O Senhor Presidente referiu que: “a Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno,
apresentou-nos uma excelente proposta, muito bem sustentada… acho que faz
sentido que nos associemos àquilo que é um projecto nacional, mas que o façamos
com rigor técnico e histórico!!!... Surgiu a possibilidade, recorrendo ao Professor
Doutor Fernando Pimenta, que, aliás, tem feito vários trabalhos de qualidade, de
podermos, com a colaboração técnica dele e no âmbito do apoio a iniciativas
diversas, neste caso a Comemoração do 1.º Centenário da República, de podermos
associar a riquíssima história de Soure ao 1.º Centenário da República… Assim,
iremos procurar associarmo-nos à Comemoração Nacional, mas com rigor e
cientificidade indiscutível...”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno.-------------------------------------------------------------------------------Ponto 5. CULTURA
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. Associação Cimeirense de Solidariedade Social
- Agradecimento

Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------Ponto 6. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL EM GRANJA DO ULMEIRO
. Candidatura
- Aprovação

O Senhor Presidente referiu que: “dar-vos conhecimento documental de que a
Candidatura teve aprovação condicionada… Realçar que este projecto para a
Construção do Pavilhão Desportivo Municipal de Alfarelos/Granja do Ulmeiro
obteve a pontuação máxima naquilo que é o critério de adequação do equipamento à
pertinência das necessidades locais e uma boa pontuação no critério de adopção das
melhores tecnologias e boas práticas, nomeadamente em termos de eficiência
energética e utilização sustentável dos recursos naturais.”
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------Ponto 7. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
. CASAS MORTUÁRIAS - CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO
. Das Paróquias - (1)
- Comparticipações // 2010

HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
CASAS MORTU ÁRIAS
DAS PARÓ QU IAS OU INSTITU IÇÕES

Comparticipações // 2010 - (1)
Proposta
ENTIDADE
Fá br ic a da Ig r ej a Par o quialda Fr eg ues ia de So ur e

- Capelan ia da Po uc a Pen a -

Transferência
de Capital

5.000,00 €

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

2010.01.26

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Vice-Presidente, Dr. Santos Mota.--------------------------------------------------------------------------Ponto 8. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – RESÍDUOS
. ERSUC
- Pagamentos – Regularidade

Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------Ponto 9. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA
. CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA
RESIDUAIS E LAMAS DAS ETAR´S
. Sistemas Público e Privado

PARA

CONSUMO HUMANO,

DAS

ÁGUAS

- Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA
CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DAS ÁGUAS RESIDUAIS E LAMAS DAS
ETAR´S/2010
SISTEMAS PÚBLICO E PRIVADO
ADJUDICAÇÃO

Por deliberação de 17.12.2009, foi decidido recorrer à figura de ajuste directo, nos termos da alínea a) do
n.º 1 do artigo 20.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 prestação de serviço acima mencionada.
Das cinco empresas consultadas, apenas duas apresentaram proposta:
Empresa
Luságua - Serviços Ambientais, S. A.
CESAB - Centro de Serviço do Ambiente

Preço Base
17.650,00 €
“

Preço da Proposta
16.919,84 €
15.638,50 €

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e que o valor da proposta é inferior ao preço base,
os serviços sugerem a adjudicação do presente fornecimento à empresa CESAB - Centro de Serviço do
Ambiente.
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Tratando-se de um contrato de aquisição de serviços com o preço contratual é superior a 10.000,00 €, está
sujeito a redução a escrito do mesmo - vide alínea a) do n.º 1 do artigo 95.º do CCP -, podendo no entanto
ser dispensado, designadamente, pela necessidade da sua execução imediata - c) do n.º 2 do artigo 95.º -.
Durante a fase de negociação nenhuma das empresas acima identificadas alterou a sua proposta. Neste contexto,
sugere-se a dispensa da audiência prévia, nos termos da alínea a) e b) do n.º 1 do artigo 103.º 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 n.º 2 do art. 127.º do CCP -.
Conclusão:

Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos:
1. A adjudicação da presente empreitada à empresa CESAB - Centro de Serviço do Ambiente;
2. Autorização para a realização da despesa no valor de 15.638,50 €, acrescido de IVA;
3. Dispensa da redução a escrito do contrato nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 95.º do CCP.
À Consideração Superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
25.01.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação à empresa que apresentou a proposta mais
favorável, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------Ponto 10. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. OUTRAS RECARGAS

- Homologações de Autos de Recepção Provisória
10.1. ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE SOURE
- Casal dos Ferreiros/Limite do Concelho
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA

OUTRAS RECARGAS
ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE SOURE
CASAL DOS FERREIROS/LIMITE DO CONCELHO
RECEPÇÃO PROVISÓRIA - HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 12.02.2009, à empresa Construções Alberto
Vasco, Lda., pelo valor de 59.336,01 €, acrescido de IVA.
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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
n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
À consideração superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
2010.01.18

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção provisória,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------------------10.2. ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANÇOS
- Vila Nova de Anços
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 VILA NOVA DE ANÇOS
VILA NOVA DE ANÇOS
RECEPÇÃO PROVISÓRIA - HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 08.06.2009, à empresa Construções Alberto
Vasco, Lda., pelo valor de 62.325,00 €, 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
n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
À consideração superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
2010.01.18

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção provisória,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------------------Ponto 11. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – SINALIZAÇÃO
. SINALIZAÇÃO DIVERSA
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- Homologação de Auto de Recepção Provisória
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO DIVERSA
RECEPÇÃO PROVISÓRIA - HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 12.02.2009, à empresa Construções Alberto
Vasco, Lda., pelo valor de 49.567,05 €, 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
n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
À consideração superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
2010.01.25

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção provisória,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------------------Ponto 12. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES
. PROJECTO, Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto - Lote B
Troço, Soure/Mealhada - AIA 2143
- Consulta Pública no Âmbito do Procedimento de Avaliação de
Impacte Ambiental
. PARECER
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: Consulta Pública no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do Projecto

“ Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto - lote B
Troço Soure / Mealhada – AIA 2143 “

Analisados os traçados apresentados na consulta pública em curso até 5 de Fevereiro e apresentadas
as dúvidas na sessão de esclarecimento ocorrida no passado dia 20 de Janeiro de 2010 na CCDRC, verifica-se
que os traçados se mantêm relativamente ao estudo prévio.
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Relativamente ao concelho de Soure, a solução apresentada na sessão de esclarecimento pela equipa
projectista, como sendo a mais favorável, foi o traçado 2 que corresponde também ao nosso entendimento
técnico.
Contudo, à escala do estudo apresentado na consulta pública, consegue-se verificar que nas ligações
directas da linha de alta velocidade à linha do norte existem várias casas afectadas, prevendo-se mesmo a
necessidade de algumas demolições totais.
Na ligação inversa a construir no Sobral o impacte negativo não é tão grande, existindo mesmo a
possibilidade de nenhuma casa ser afectada.
Não se depreende do estudo, nenhum benefício para o Município de Soure com a construção destas
ligações, já que, não está prevista a instalação de intercambiadores de forma a permitir a interoperabilidade dos
dois sistemas ferroviários convencional e alta velocidade.
Na sessão de esclarecimento a equipa projectista referiu que de facto com a construção da nova estação
em Coimbra, estas ligações servirão apenas para apoio à execução da obra.
Assim, considerando o exposto, somos de parecer que o corredor menos impactante para o concelho de
Soure é o corredor mais a sul que corresponde ao traçado 2 e que as ligações directas e inversas não deverão
ser construídas.
Recomenda-se ainda que se alerte e assegure que na fase de projecto de execução deverá ser previsto
o restabelecimento de todos os caminhos existentes afectados, com largura de plataforma e pavimentação de
acordo com as normas actualmente em vigor, e não igual ao que está.
O mesmo se passa com as linhas de água que deverão ser todas restabelecidas.
Por último chamar a atenção para os acessos às propriedades que serão atravessadas/divididas pela
nova linha. O projecto de execução deverá também prever o acesso a todas as propriedades.
Conclusão:
Sugere-se que se aprove a seguinte proposta:
1. - Considerar o traçado 2 como menos impactante;
2. - Que se emita parecer desfavorável às ligações directas e inversas, uma vez que as mesmas não farão a
ligação da linha do norte à linha de alta velocidade mas terão apenas a função de apoio à obra de construção;
3.- Que na fase de projecto de execução, se preveja expressamente:
3.1. - O restabelecimento de todos os caminhos existentes afectados, com largura de plataforma e
pavimentação de acordo com as normas actualmente em vigor;
3.2. - O restabelecimento de todas as linhas de água;
3.3. - O acesso a todas as propriedades atravessadas/divididas pela linha de alta velocidade;
À Consideração Superior
Maria José O. Carvalhão
Chefe de Divisão Obras Particulares
Mário F. Monteiro Rodrigues
Chefe de Divisão de Obras Públicas
25.01.2010

Foram visualizados os Traçados Alternativos do Troço Soure/Mealhada,
apresentados pela Senhora Chefe de Divisão de Obras Particulares, Eng.ª Maria José.
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a seguinte proposta de Parecer:
1- Considerar o Traçado 2 como menos impactante, sendo que o Traçado 1 dado o elevadíssimo
Impacto Ambiental/Social, negativo, no Concelho não deveria ser sequer passível de ser
equacionado; ----------------------------------------------------2 - Emitir Parecer Desfavorável às ligações directas e inversas dado o significativo Impacto
Ambiental/Social, negativo, e a inutilidade futura das mesmas; --------3 - Que na Fase de Projecto de Execução, se preveja expressamente:
3.1 - O restabelecimento de todos os caminhos existentes afectados, com largura de plataforma e
pavimentação de acordo com as normas actualmente em vigor; 3.2 - O restabelecimento de todas as linhas de água; --------------------------------3.3. - O acesso a todas as propriedades atravessadas/divididas pela Linha de Alta Velocidade. ------------------------------------------------------------------------Ponto 13. COMUNICAÇÕES
. ZON TV CABO
- Realização de Trabalhos de Instalação de Rede de Distribuição de
Televisão por Cabo
. Autorização
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Ofício n.º 0296/DRA/CRA/CN/FZSOR-A/35459, de 18.10.09./ ZON TV CABO.
Pedido de ocupação do domínio público: obras de construção na rua A. Morais Pinto/ Largo
Combatentes da Grande Guerra.
Dl. n.º 258/2009, 25.09..
Mediante ofício n.º 0296/DRA/CRA/CN/FZSOR-A/35459, de 18.10.09., foi solicitada ao Senhor Presidente da câmara
municipal de Soure autorização para a execução do projecto de instalação da rede de distribuição de televisão por
cabo na rua A. Morais Pinto/ Largo Combatentes da Grande Guerra, Soure, projecto apenas exequível através da
construção de 8 metros de vala (conduta), com duração prevista de 30 dias, e nos termos da documentação
apresentada em anexo.
Remetido o processo para o competente Gabinete Técnico, este informou a 21.01.10. não haver qualquer
inconveniente na execução desta obra, conquanto se reponha de imediato o pavimento em betuminoso e calçada,
devendo ainda ser efectuada a substituição na totalidade do material proveniente da escavação nos termos indicados.
Desde logo 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
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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..
Trata-se, com efeito, de uma utilização de subsolo, que integra o domínio público municipal, à semelhança do solo e
do espaço aéreo, por força da al. c) do art. 19 da Lei n.º 42/98, 06.08., que determina a possibilidade de cobrança de
taxas pela ocupação ou utilização deste elemento, ou princípio da onerosidade da ocupação do domínio público
municipal.
Todavia, as autarquias locais estão obrigadas a assegurar às empresas de comunicações electrónicas o acesso às
infra-estruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações electrónicas que detenham ou cuja gestão lhes
incumba: n.º 1 do art. 13 e da al. a) do art. 2 do Dl. n.º 258/2009, 25.09..
Face ao exposto, sugerimos:
1. A concessão de uma licença de ocupação por utilização do subsolo do domínio público municipal,
conquanto condicionada ao cumprimento dos quesitos da informação técnica.
À consideração superior,
(Pedro Miguel das Neves Martins, Lic. em Direito)
Soure, 27.01.10.

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Autorização da Realização de Trabalhos de Instalação de
Rede de Distribuição de Televisão por Cabo, conforme decorre da informação técnica/jurídica.---------------------------------------------------------------Ponto 14. RECURSOS HUMANOS – ESTÁGIOS PROFISSIONAIS
. Santa Casa da Misericórdia de Soure
- Curso EFA de Acção Educativa

Deliberado, por unanimidade, aprovar a subscrição do presente Protocolo.------------
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