3.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 11 de Fevereiro 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 de Propostas de Acta
3.1. - 14.01.2010
3.2. - 28.01.2010
Ponto 4. EDUCAÇÃO
. EB1/Bonitos - Freg. de Soure

- Demolição
Ponto 5. CULTURA
. EDIÇÕES/PUBLICAÇÕES
. Histórias a Amarelo e Preto de Jorge Varanda
- Ajuste Directo

Ponto 6. CULTURA
. APOIO AO FOLCLORE, À MÚSICA E AO TEATRO
- Proposta //2010
Ponto 7. CULTURA
. APOIO A INICIATIVAS DIVERSAS
. Acção para a Justiça e Paz - AJP
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- Deslocação a Moçambique

Ponto 8. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. Xadrez
. CX Pedro Hispano - Soure
- Distrital de Jovens/2010
Ponto 9. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. IV RAID BTT - Granja do Ulmeiro // NAD - NÚCLEO DE ACTIVIDADES DIVERSAS
- Agradecimento

Ponto 10. SAÚDE – ACÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE EXTENSÕES DE SAÚDE
. Extensão de Saúde de Vinha da Rainha
- Ajuste Directo

Ponto 11. SANEAMENTO E SALUBRIDADE/ABASTECIMENTO DE ÁGUA
. ESTUDOS E PROJECTOS
. Documento de Enquadramento Estratégico (D.E.E.) e Estudo Tarifário

- Estudo de Viabilidade Técnico – Económica

Ponto 12. SANEAMENTO E SALUBRIDADE/ABASTECIMENTO DE ÁGUA
. ESTUDOS E PROJECTOS - OUTROS

. Constituição de uma Empresa Municipal de Gestão das Infra-Estruturas do
Ciclo Urbano da Água e Resíduos Sólidos
- Ajuste Directo
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Ponto 13. PROTECÇÃO CIVIL – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL
. Elaboração do Plano Municipal de Emergência
- Ajuste Directo
Ponto 14. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE EM ZONAS URBANAS

. Limpeza de Bermas e Valetas
- Ajuste Directo e Adjudicação

Ponto 15. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. SINALIZAÇÃO DIVERSA - Banda Sonora /Redutor de Velocidade
. Zona Adjacente à EB 1/2 de Soure
- Ajuste Directo
Ponto 16. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. REGULAMENTO DE TRÂNSITO DA VILA DE SOURE
- Grupo de Trabalho
Ponto 17. DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. EXPOSIÇÃO ITINERANTE ROADSHOW
- RESÍDUOS EM MOVIMENTO/UMA VIAGEM VIRTUAL

Ponto 18. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2010
. Apreciação de Propostas de Alteração - 1.ª/1.ª - .
Ponto 19. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES
. Apoio à Institucionalização do Poder Local Democrático em Timor - Leste
4

3.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 11 de Fevereiro de 2010
Ponto 20. 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

Esteve ausente o Senhor Vereador, Fernando Maia Rebola, por motivo justificado.
O Senhor Presidente deu início à reunião, começando por prestar as seguintes
informações:
* EDUCAÇÃO
Os investimentos municipais em curso estão a decorrer com normalidade,
designadamente a Construção dos novos Centros Escolares das Freguesias de
Degracias/Pombalinho e de Samuel… Acompanhado da Senhora Vereadora Dra.
Ana Maria Treno, realizei uma visita de trabalho aos dois novos Centros Escolares e
pudémos verificar que se tratam de pequenas “universidades infantis”, com
características com as quais nos devemos congratular e que são modelares… Em
termos de segurança, quer durante as actividades escolares, quer no “ir levar e
buscar” dos alunos não se verifica a menor falta de qualquer área, antes se confirma
que as crianças entrarão e sairão num quadro de “tranquilidade segura”.
Deverão ficar completamente reunidas condições para que esses equipamentos
sejam inaugurados no Verão e entrem em funcionamento no início do próximo
Ano Lectivo.
No que toca ao Centro Escolar das Freguesias de Degracias/Pombalinho, a Câmara
Municipal deverá promover a aquisição atempada de um novo autocarro de vinte e
seis lugares e assegurar directamente a Eco-Educação... Assim, em matéria de
Transportes Escolares, nestas Freguesias iremos assumir directamente as nossas
competências legais.
* ACÇÃO SOCIAL
O investimento na nova Creche/Lar da Associação Cultural Desportiva e de
Solidariedade da Vinha da Rainha está a decorrer com normalidade.
O investimento no novo Lar Residencial da APPACDM de Soure está praticamente
concluído.
A todo o momento deverá arrancar, já com a nova localização, a construção da
nova Creche/Lar da Santa Casa da Misericórdia de Soure.
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Estes são investimentos de grande importância concelhia que têm 15% de
cofinanciamento do Município e que são fundamentais para melhorar a resposta
social aos que mais precisam, mas, acima de tudo, são investimentos também eles
geradores de emprego sustentado, estável!!!...
* SANEAMENTO E SALUBRIDADE
Como sabem, somos uma instituição que é accionista da ERSUC - Empresa de
Resíduos Sólidos Urbanos de Coimbra... A Administração comunicou-nos que,
neste momento, o seu funcionamento, no que toca ao tratamento de Resíduos
Sólidos do Centro, foi já objecto de certificação, o que significa que a ERSUC tem o
seu funcionamento certificado de acordo com um conjunto de normas.
* COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES
Houve um conjunto de Munícipes residentes na Zona de Alencarce de Cima e Vale
de Oliveira que, no final do ano passado, apresentaram um abaixo assinado dando
nota de que, quando se vai de Alencarce de Cima para Vale de Oliveira, havia uma
descida de inclinação acentuada, com uma curva apertada que teria “contribuído”
para alguns despistes de automóveis... Trata-se de um arruamento municipal que
não há muito tempo era um caminho agrícola, que foi transformado em Estrada
Municipal, tendo passado a haver uma maior pressão de tráfego… Assim, tornou-se
um imperativo a melhoria de sinalização e até de algumas condições… Dar nota que
esta situação foi avaliada pelos serviços técnicos, tendo já sido realizadas as
intervenções consideradas adequadas…
*ANMP
Em meados do mês de Janeiro entrou nos Municípios uma transferência relativa aos
duodécimos daquilo que são as Transferências do Orçamento Geral do Estado…
As Transferências do Orçamento Geral do Estado estão ainda a decorrer com base
naquilo que decorre do Orçamento de Estado aprovado para 2009, não tendo
ocorrido ainda nenhuma actualização… Recordo que no Plano e Orçamento que
aprovámos, de acordo com indicação da Associação Nacional de Municípios
Portugueses, os serviços tecnicamente projectaram um acréscimo de 2%... no
entanto, com a entrada da proposta do Orçamento Geral do Estado que está para
ser aprovada, aquilo que se constata é que o aumento que deveremos ter será de
5%... portanto, deverá haver um acréscimo de ≈ quatrocentos mil euros na
receita/ano, por esta via, que, a confirmar-se a aprovação do Orçamento Geral do
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Estado, nos deixa, num momento de escassez de recursos, particularmente
satisfeitos.
O Senhor Vice-Presidente Dr. Santos Mota referiu que: “no âmbito da política de
proximidade, no dia 06 de Fevereiro estive com o Senhor Vereador Mário Jorge
Nunes, em representação do Município, na Festa anual em Samuel.
No dia 07 de Fevereiro, acompanhei o Senhor Presidente de Câmara, numa visita ao
Sabugueiro, num convívio anual promovido pela Associação Local.”
A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “congratular-me com as
informações dadas pelo Senhor Presidente, com destaque especial para os dois
novos Centros Escolares que, efectivamente, serão dois equipamentos que nos
orgulham enquanto Município porque, acima de tudo, serão locais onde poderá ser
prestado um excelente serviço na área da Educação.
No âmbito da política de proximidade, dizer que estive presente, no dia 07 de
Fevereiro, nas comemorações do 6.º Aniversário do Grupo Artes de Palco em Vila
Nova de Anços. Comemoraram o Aniversário de uma forma extremamente criativa,
interessante e envolvente com a comunidade local, através de um Desfile de Moda a
que chamaram GAP Fashion. Todos os fatos foram confeccionados de forma
ambientalmente correcta, uma vez que foram reutilizados diferentes materiais:
jornais, sacos plásticos, papéis… Foi um Desfile de Moda extremamente criativo e
em que a comunidade participou activamente. Esta é mais uma forma em que
constatamos que os apoios à Cultura são rentabilizados culturalmente e, acima de
tudo, socialmente, porque há um envolvimento efectivo das pessoas, com carácter
intergeracional o que é extremamente enriquecedor em termos sociais.
Na área da Educação, estive presente no Agrupamento de Escolas de Soure, numa
actividade organizada pelos Cursos EFA – Educação e Formação de Adultos.
Tratou-se de uma tertúlia cultural carnavalesca a que chamaram “O Entrudo entra na
Escola”, uma acção interessante que envolveu Formadores e Formandos destes
Cursos, Professores e Funcionários do Agrupamento de Escolas de Soure.
Amanhã realizar-se-á o Desfile de Carnaval Infantil organizado pela Câmara Municipal,
onde estão inscritas quase setecentas crianças. Será uma iniciativa com dimensão
Concelhia e estarão presentes Escolas e Alunos de dez Freguesias do Concelho.”
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O Senhor Vereador Mário Jorge Nunes referiu que: “informar-vos de uma nota
dada pela maior parte dos empresários que estão instalados na Zona Industrial de
Soure ou que têm visitado a mesma: o trabalho que a Câmara Municipal está a
desenvolver em termos de limpeza e manutenção da própria Zona Industrial de
Soure tem sido enaltecido e que se tornava agora necessário a mesma resposta por
parte dos empresários, que se fosse complementado os mesmos arranjos nos lotes
privados. Acontece que dois ou três dos lotes estão desocupados, estão com mau
aspecto e tudo tentaremos fazer no sentido de contactar os donos para aí se poder
também intervir. Os empresários instalados na Zona Industrial de Soure agradecem
e reconhecem o trabalho que a Câmara Municipal está a desenvolver, além das
outras parcerias já instaladas, nesta manutenção que traz um contributo e uma mais
valia para aquele Parque Industrial que, comparado com outros Parques nos
Concelhos Limítrofes, tem também uma óptima imagem.”
O Senhor Presidente referiu que: “nós terminámos, não há muito tempo, um
investimento superior a um milhão de euros nas infra-estruturas e arranjos
urbanísticos da Zona Industrial de Soure... Há pelo menos uma parte que importa
que tenha manutenção regular que é a vala que passa por trás de alguns dos lotes e
que, por muito que se limpe, é evidente que a vegetação cresce por si e, portanto, de
tempos a tempos deverá haver o cuidado de promovermos a realização dessa
limpeza, bem como das baías de estacionamento e dos passeios... Pensamos que
essa é claramente uma intervenção do agrado de todos, sendo certo que ainda se
mantém um quadro desfavorável no que diz respeito à existência de alguns
empresários que, embora compreendamos o quadro económico difícil, já se haviam
comprometido, aquando da realização deste investimento municipal, em
acompanhar o investimento, por exemplo, pintando as fachadas… De facto, ainda
há uma ou outra empresa que não teve sequer o seu equipamento posteriormente
pintado, afigurando-se-nos que, não obstante o actual quadro de dificuldade, tal
revela, no mínimo, alguma negligência…
Dar nota que num desses lotes que não estão em actividade, mas que estão
entregues à banca ou a privados que entretanto os compraram, se confirma a
instalação de mais uma nova pequena empresa em Soure… É já um facto,
tratando-se de um grupo familiar que laborava no Concelho de Pombal, que o
adquiriu e se prepara para fazer um investimento e criar alguns postos de
trabalho… Nós estamos a acompanhar, de forma diligente, discreta e responsável,
quer este, quer outros investimentos privados.”
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A Senhora Vereadora Dra. Sónia Vidal referiu que: “esta semana um dos
Professores de Educação Física do Agrupamento de Escolas de Soure, em conversa
informal comigo, mostrou uma preocupação e eu gostaria de comunicar, que uma
das actividades previstas para o Desporto Escolar não está a ser desenvolvida,
apesar de terem sido aceites inscrições por parte dos alunos, concretamente a
Natação. Ele referiu que o responsável pelo Desporto Escolar tinha anteriormente
falado aqui na Câmara Municipal sobre a possível cedência das Piscinas Municipais
de Vila Nova de Anços para esta prática e o que lhe tinha sido dito foi que
realmente seria possível a cedência desse espaço mas mediante o pagamento dessa
utilização. Eles estão preocupados se as crianças têm a possibilidade de praticar
determinadas actividades no Desporto Escolar sem qualquer custo, portanto, é
quase inviável os pais aceitarem o pagamento referente à prática da Natação. Queria
aqui deixar esta preocupação e ver se será possível outra solução para a Natação vir
a fazer parte do Desporto Escolar.”
O Senhor Presidente referiu que: “essa preocupação é, naturalmente, uma
preocupação de todos nós!!!... quando a Câmara Municipal considerou prioritário o
investimento na Construção da Piscina Municipal de Vila Nova de Anços, fê-lo a
pensar não apenas em Vila Nova de Anços mas também no Concelho… foi
exactamente para que esse equipamento tivesse uma larga e quase universal
utilização… Aliás, démos um exemplo muito claro que assim pensávamos, quando
aprovámos um Regulamento de Utilização que prevê pagamentos simbólicos,
quando é requisitado, designadamente, pelo Agrupamento de Escolas, IPSS’s,
Associações Culturais e Desportivas… Releve-se que de forma recorrente há até
muitas Associações no Concelho que às vezes tendo pouca actividade costumam
dizer aos associados que vale a pena serem sócios, quanto mais não seja para pouco
pagarem para utilizarem os Equipamentos Municipais… Esta perspectiva é muito
clara, nós queremos que haja utilização…
O Agrupamento de Escolas de Soure serve-se dos Pavilhões Desportivos
Municipais e paga, simbolicamente, pela utilização… o responsável máximo do
Agrupamento de Escolas de Soure tem vindo a falar com a Senhora Vereadora,
Dra. Ana Maria Treno, no sentido de que gostaria de alargar, mas tem que pagar…
não são as famílias das crianças, é o Agrupamento de Escolas de Soure, é o
Ministério da Educação… Nós já nos substituímos bastante aos Ministérios
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suportando, na íntegra, um conjunto de custos que deveriam ser, naturalmente,
repartidos... O Agrupamento de Escolas de Soure o que tem é que assegurar no seu
Orçamento o pagamento daquilo que é suposto que pague pela utilização desses
equipamentos…
Compreendo perfeitamente que um Professor, por vezes, desabafe até com uma
pessoa amiga que é Vereadora e que tente, por linhas travessas, chegar cá, ainda que
esse Professor o que deveria era, naturalmente, “desabafar” no âmbito do seu
Grupo de Educação Física e o seu Delegado de Grupo, no chamado Conselho
Geral de Escola, devia abordar a situação e “obrigar” a que o Director Executivo se
pronunciasse e desse nota em sede própria… Não estou com isto a discordar, pelo
contrário, daquilo que a Senhora Vereadora, Dra. Sónia Vidal, aqui trouxe, mas a
verdade é esta: há um conjunto de regras no relacionamento institucional… A
Câmara Municipal fica satisfeita quando há um Professor ou outro que nos dá nota
informal de que alguma coisa não está a correr como deveria, mas essas coisas têm
que ser debatidas no Agrupamento de Escolas de Soure e depois no relacionamento
institucional entre o Agrupamento de Escolas de Soure e a Câmara Municipal de
Soure. O que eu quero dizer é que por parte da Câmara Municipal, no limite,
enquanto não houver cobertura orçamental estamos até disponíveis para facilitar a
utilização… mas é preciso que às vezes os docentes queiram mesmo aproveitar os
equipamentos que existem porque importa destacar aqui que esta questão de termos
ainda muitos docentes no Concelho que vêm cá dar aulas e não residem cá,
naturalmente que não é boa para o Concelho porque, por razões de natureza
familiar, eles vêm cá mas “têm que regressar a casa”… o que nós verificamos é que
há equipamentos, designadamente na área do Desporto que poderiam ter uma
maior utilização e não o têm, não por culpa do Regulamento de Utilização
Municipal, mas sim por culpa de alguma falta de motivação interior para irem de
encontro às regras previstas no Regulamento e de utilizarem de forma
tendencialmente gratuita esses equipamentos.
Aquilo que esperamos é que, naturalmente, o responsável máximo do Agrupamento
de Escolas de Soure com a Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno, se
entendam… o que não se percebe é que tenha sido realizado um investimento, haja
disponibilidade do equipamento e haja questões que não têm a menor tradução, mas
que também não devem, da nossa parte, significar, sirvam-se para aí… Os próprios
miúdos, enquanto miúdos, para se servirem têm condições de frequência também
quase simbólicas e têm até a possibilidade de recorrer a caracterizações sociais
económicas que possam levar à definição de entrada gratuita quando, por exemplo,
têm Auxílios Económicos Escolares… nem sequer é a questão de terem que
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pagar… quando as famílias não podem entram à borla, nem precisam da Escola,
vão lá como utentes. Isto não é uma crítica ao Agrupamento de Escolas de Soure
porque eu acho que o nosso Agrupamento de Escolas é um bom exemplo, faz
muito mais do que aquilo que era suposto que fizesse… mas sendo um bom
exemplo, quando se é um exemplo não quer dizer que está tudo bem, quer dizer
que estamos a dar bons exemplos em quase tudo, o que não impede que haja um ou
outro aspecto que esteja ainda menos bem… O Regulamento Municipal de
Utilização é público, o Agrupamento de Escolas de Soure há muitos anos que o
conhece, até o saudou e saúda porque não se paga quase nada… então se o saúda,
se o conhece, é ir de encontro a ele.
Não conheço no País nenhum Regulamento Municipal de Utilização tão
simbólico, tão social, como o nosso… é claro que vamos também ter que mexer
nele, mas, ainda assim, continuando a observar a consciência social de
sempre…”
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 de Propostas de Acta
3.1. - 14.01.2010

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

3.2. - 28.01.2010
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Acta. ------------------

Ponto 4. EDUCAÇÃO
. EB1/Bonitos - Freg. de Soure
- Demolição
Do Departamento de Obras e Urbanismo foram presentes as seguintes informações:
Assunto: EDUCAÇÃO
EB 1 – BONITOS // FREGUESIA DE SOURE
DEMOLIÇÃO

A situação descrita impõe, por parte do município, medidas que passam inevitavelmente pela demolição do
edifício da antiga escola primária acima identificada, que se encontra actualmente em ruínas.
O órgão competente para determinar a demolição é a Câmara Municipal, uma vez que a esta compete nos
termos do disposto na línea f) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 16 de Dezembro, a gestão de
todo o património municipal.
A referência feita pela Chefe de Divisão ao Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, prende-se com a
obrigatoriedade de encaminhar os resíduos resultantes da demolição directamente para um operador
licenciado na gestão de resíduos, com vista a valorização dos mesmos.
À Consideração superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
08.02.2010
e

Assunto: Demolição de edifício nos Bonitos
Por indicação superior desloquei-me à localidade dos Bonitos, para verificar o edifício da antiga escola
primária que se encontra em ruínas e da necessidade de demolição.
Considerando:
1- O estado avançado de degradação em que o edifício se encontra;
2- A proximidade da via pública, com a possibilidade de riscos para quem passa, decorrentes de algum
desmoronamento que possa acontecer;
Sugere-se a demolição do edifício.
Deverá naturalmente observar-se o disposto na legislação sobre gestão de resíduos resultantes de obras ou
demolições, DL 46/2008 de 12/03/08.
À consideração Superior
Maria José O. Carvalhão
Chefe de Divisão Obras Particulares
4 de Fevereiro de 2010

12

3.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 11 de Fevereiro de 2010
O Senhor Presidente referiu que: “o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de
Soure veio-nos dar nota que a antiga Escola Primária dos Bonitos não é reabilitável
porque há já um conjunto considerável de anos que não é utilizada enquanto
equipamento educativo… Aquilo que nos é sugerido tecnicamente é que, pura e
simplesmente, aprovemos a demolição do edifício.
Assim, propõe-se que autorizemos a demolição do edifício, naturalmente, nos
termos da lei, através de um operador licenciado na gestão de resíduos com vista à
valorização dos mesmos.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a demolição da EB1/Bonitos, conforme decorre das
informações técnicas dos serviços. --------------------------------------------Ponto 5. CULTURA
. EDIÇÕES/PUBLICAÇÕES
. Histórias a Amarelo e Preto de Jorge Varanda
- Ajuste Directo

Do Departamento Administração Geral e Finanças foi presente a seguinte informação:
Assunto: CULTURA
EDIÇÕES / PUBLICAÇÕES
- HISTÓRIAS A AMARELO E PRETO DE JORGE VARANDA
- ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista ao fornecimento em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA

DO

P ROCEDIMENTO P RÉVIO

Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma vez que o preço base é de 6.400,00 euros, inferior
ao limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste directo, cf. alínea
a) do n.º 1 do artigo 20º 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 nº1 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 02.02.02.02.20 e trata-se
de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 02.001 2010/47.
2. P ROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3. C ONSULTAR

A

S EGUINTE E NTIDADE
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Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes empresas:
- By the Book.
4. J ÚRI
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. 67º do CCP.
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
05/02/2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno. ------------------------------------------------------------------------------Ponto 6. CULTURA
. APOIO AO FOLCLORE, À MÚSICA E AO TEATRO
- Proposta //2010

C U L T U RA
PROPOSTA DE APOIO P/ 2010
1. Ao FO LC LO R E

GRUPOS NÃO FEDERADOS
GRUPOS DE PAULITEIROS
GRUPOS FEDERADOS

1.980,00 € / ano
2.100,00 € / ano
2.100,00 € / ano

165,00 € / mês
175,00 € / mês
175,00 € / mês

F E S T I V AI S - Mínimo de 4 Grupos NACIONAL SEM QUALQUER GRUPO FEDERADO

A = 6 25 ,0 0 € + 1 25 ,0 0 € p/ Gru p o, alé m d e 4 ,
n o máx im o d e 4

NACIONAL COM GRUPO(S) FEDERADO(S)

B = A + 1 50 ,0 0 € p/ G r up o Fed er ad o,
n o máx im o d e 4

INTERNACIONAL

C = B + 25 0, 00 € p/ Gr up o E st ra nge ir o,
n o máx im o d e 4

2 . À M ÚS I CA

BANDAS
TUNAS/ GRUPOS CORAIS
GRUPOS MUSICAIS
ESCOLAS DE MÚSICA (mínimo 10 alunos)

2.400,00
2.100,00
2.100,00
1.800,00

€
€
€
€

/
/
/
/

ano
ano
ano
ano

200,00
175,00
175,00
150,00

€
€
€
€

/
/
/
/

mês
mês
mês
mês

* Aniversário das Bandas - 1.750,00 € p/ investimento.
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3. À DANÇA

ESCOLAS DE DANÇA

1.800,00 € / ano

150,00 € / mês

1.800,00 € / ano

150,00 € / mês

4. Ao TEA TR O

GRUPO

A Vereadora*
(Ana Maria Treno, Dra.)
* Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despacho
d o Exmo. Senhor Presidente de Câmara de 06.11.2009
2010.02.08

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno. ------------------------------------------------------------------------------Ponto 7. CULTURA

. APOIO A INICIATIVAS DIVERSAS
. Acção para a Justiça e Paz - AJP
- Deslocação a Moçambique

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno. ------------------------------------------------------------------------------Ponto 8. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. Xadrez
. CX Pedro Hispano - Soure
- Distrital de Jovens/2010

O Senhor Presidente referiu que: “dar conhecimento de que, certamente, pelo
mérito da actividade que tem vindo a ser desenvolvida no Concelho, nesta
modalidade, o Campeonato Distrital de Jovens de Xadrez 2010 irá decorrer no
Concelho de Soure!!!... nós não deixaremos, naturalmente, de dar o apoio
considerado adequado a esta iniciativa, cuja realização nos deixa particularmente
satisfeitos.
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Observe-se que nós estamos também a funcionar, neste caso a Senhora Vereadora,
Dra. Ana Maria Treno, como elemento de ligação entre o Clube de Xadrez do
Instituto Pedro Hispano e o Agrupamento de Escolas de Soure, no sentido de que
o fomento desta modalidade muito virada para a ginástica mental e aquilo que está a
ser a sua “infiltração” nas Escolas Básicas do 1.º Ciclo das Freguesias de Vila Nova
de Anços, Alfarelos, Granja do Ulmeiro e Figueiró do Campo, venha a ser também
extensivo ao resto do Concelho… Pensamos que esta é uma modalidade com
características muito próprias e que, de facto, naquilo que é o desenvolvimento da
elasticidade mental é uma modalidade que “dá cartas”… Consideramos que também
nos devemos envolver na massificação da prática do Xadrez e dar-lhe dimensão
Concelhia.”
Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------Ponto 9. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. IV RAID BTT - Granja do Ulmeiro // NAD - NÚCLEO DE ACTIVIDADES DIVERSAS
- Agradecimento

O Senhor Presidente referiu que: “o NAD- Núcleo de Actividades Diversas da
Granja do Ulmeiro veio-nos agradecer o apoio que lhe foi dado e que foi
coordenado pelo Senhor Vereador, Américo Nogueira.”
Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------Ponto 10. SAÚDE – ACÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE EXTENSÕES DE SAÚDE
. Extensão de Saúde de Vinha da Rainha
- Ajuste Directo
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: SAÚDE – ACÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE
CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DE EXTENSÕES DE SAÚDE
EXTENSÃO DE SAÚDE DE VINHA DA RAINHA – REPARAÇÃO DE ALVENARIAS
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista à execução da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exª a aprovação dos seguintes pontos:
1. ESCOLHA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO:
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Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma vez que o preço base é de 32.507,00 euros, inferior ao limite máximo de
150.000,00 euros estabelecidos para o recurso ao procedimento de ajuste directo – cf. alínea a) do artigo 19º 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 empreitada tem, em parte, dotação no orçamento para o presente ano de 2010 pela rubrica
020307010307 e trata-se de acção inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 04.001 2010/93.

2. PROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em Anexo.
3. CONSULTAR A(S) SEGUINTE(S) ENTIDADE(S)
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do artigo 114º do Código dos Contratos Públicos, à seguinte entidade:
● Albino Nunes Oliveira Guardado.
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
67.º do Código dos Contratos Públicos.
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
05.02.2010

e

Assunto: SAÚDE
- Conservação / Reparação de Extensões de Saúde
- Extensão de Saúde de Vinha da Rainha – Reparação de Alvenarias
- Ajuste Directo
O edifício da Extensão de Saúde de Vinha da Rainha apresenta algumas fissuras e infiltrações nas suas paredes Sul e
Poente, que levaram à queda de elementos pétreos de revestimento das fachadas, e danificaram algumas portas interiores.
Efectuado o levantamento destas patologias construtivas, definiu-se o conjunto de trabalhos a realizar, de forma a reparar as
fissuras, isolar os panos de alvenaria, substituir as pedras a efectuar uma repintura geral dos elementos intervencionados.
Estima-se que o conjunto dos trabalhos a executar, de açodo com o mapa orçamental anexo, importe em 32.507,00€ (trinta
e dois mil quinhentos e sete euros.)
Empresa a Consultar: ANOG
Prazo de Execução: 2 Semanas
À Consideração Superior
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Rui Fernandes – Arq.º
5 Fevereiro 2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre
da informação técnica dos serviços. ------------------------------------

Ponto 11. SANEAMENTO E SALUBRIDADE/ABASTECIMENTO DE ÁGUA
. ESTUDOS E PROJECTOS
. Documento de Enquadramento Estratégico (D.E.E.) e Estudo Tarifário

- Estudo de Viabilidade Técnico – Económica
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE/ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DOCUMENTO DE ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO (D.E.E.) E ESTUDO TARIFÁRIO

Na sequência do Protocolo celebrado com a FEUP – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, foi
entregue nesta autarquia, em 08.02.2010, o estudo contratualizado.
O mesmo revela de forma clara, como já era esperado, que os tarifários em vigor não garantem a
sustentabilidade económico-financeira dos sistemas municipais de abastecimento de água, de drenagem e
tratamento de águas residuais e recolha de resíduos sólidos urbanos, num quadro em que os actuais custos de
gestão corrente correspondem à dimensão dos sistemas.
Releve-se que, de acordo com a legislação em vigor, importará assegurar a sua sustentabilidade. Assim,
deverá proceder-se a uma revisão imediata dos actuais tarifários, sob pena de virmos a por em causa não só a
universalidade, designadamente através de novos investimentos, como também a qualidade dos serviços
prestados.
Especial importância devem revestir os tarifários em vigor relativos aos serviços de saneamento e resíduos
sólidos urbanos, uma vez que a sua fixação foi, então, apenas simbólica, isto é, não foi feita numa lógica de
auto-sustentação. Bastará, aliais, referir que as receitas anualmente arrecadadas no âmbito do serviço de
saneamento, representam somente 5% dos proveitos totais, situação longe de traduzir o custo destes serviços
e o esforço financeiro feito nos últimos anos, quer no alargamento da rede, quer na construção de novas
ETAR´S, o que comprova a natureza simbólica das tarifas aprovadas em 1999.
É, assim, importante salientar que desde 1999 – data em que pela primeira e única vez foi fixado - o tarifário
relativo ao sistema de saneamento não sofreu qualquer alteração. Por último, refira-se que no que toca ao
tarifário relativo ao abastecimento de água o mesmo ainda não está próximo da auto-sustentação, até porque
desde 2002 não sofreu qualquer alteração ou actualização.
Concluindo
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Do estudo entregue no âmbito do protocolo outorgado com a FEUF decorre a necessidade de aprovar alterações
tarifárias que assentem numa lógica de sustentabilidade económico-financeira destes sistemas. Necessidade que
decorre da obrigatoriedade que, como já referimos, consagrada em diversos diplomas legais, nomeadamente,
da Lei das Finanças Locais1 (Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro), da Lei das Águas2 (Decreto-Lei n.º 58/2005, de
29 de Dezembro).
Por outro lado, o novo tarifário deve ter em consideração a Recomendação n.º 01/20093 do ERSAR –
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, que visa, nomeadamente, harmonizar as estruturas
tarifárias, a nível nacional, que servem ao financiamento destes serviços, procurando trazer-lhes
racionalidade económica e financeira e assegurar a respectiva viabilidade e melhoria, sem pôr em causa a
autonomia que deve haver na sua gestão.
Tendo em conta que segundo o n.º 3 do art. 16.º da Lei das Finanças Locais, os valores cobrados pelos
municípios no âmbito das actividades de exploração de sistemas municipais de abastecimento de água, de
saneamento de águas residuais e gestão de resíduos sólidos, constituem preços, a competência para a sua
alteração e fixação, pertence à Câmara Municipal nos termos da alínea j) do n.º 1 do art. 64.º da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro.
À consideração superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
09.02.2010

______
1 O n.º 1 do art. 16.º da Lei das Finanças Locais, impõem que as tarifas (preços) a fixar pelos municípios relativas aos serviços de

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos garantam a cobertura dos custos
directa e indirectamente suportados com a prestação desses mesmos serviços (n.º 1 do art. 16.º). A anterior Lei das Finanças
Locais, aprovada pela Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, já dispunha no mesmo sentido.
2 Este diploma determina que o regime das tarifas dos serviços de águas visa os seguintes objectivos: assegurar a tendencial recuperação do

investimento inicial e de novos investimentos de expansão, modernização e substituição das infra-estruturas; assegure a manutenção, a
reparação e a renovação de todos os bens e equipamentos afectos ao serviço, bem como o pagamento de todos os encargos obrigatórios que
lhes estejam associados; e garanta a eficácia dos serviços num quadro de eficiência da utilização dos recursos e tendo em atenção a existência
de receitas não provenientes das tarifas (n.º 1 do art. 82.º).
3 Emitida ao abrigo da alínea d) do n.º 4 do art. 11.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de Agosto.

O Senhor Presidente referiu que: “dar conhecimento e entregar as cópias do Estudo
de Viabilidade Técnico/Económica aos Senhores Vereadores… Solicitar particular
atenção na avaliação e análise deste Estudo para que possamos estar em condições
de poder discutir com conhecimento de causa a proposta que vamos começar a
preparar de actualização de tarifários, que será objecto de avaliação e análise numa
das próximas Reuniões de Câmara.”
Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------Ponto 12. SANEAMENTO E SALUBRIDADE/ABASTECIMENTO DE ÁGUA
. ESTUDOS E PROJECTOS - OUTROS
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. Constituição de uma Empresa Municipal de Gestão das Infra-Estruturas
do Ciclo Urbano da Água e Resíduos Sólidos
- Ajuste Directo
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE/ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ESTUDOS E PROJECTOS - OUTROS
CONSTITUIÇÃO DE UMA EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS DO CICLO URBANO DA ÁGUA E RESÍDUOS
SÓLIDOS
AJUSTE DIRECTO

Como foi referido em informações anteriores, o Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de Agosto, vem estabelecer o
novo regime jurídico aplicável a todos os serviços municipais de abastecimento de água, de saneamento de
águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, independentemente do modelo de gestão adoptado,
pretendendo, naturalmente, introduzir mudanças na arquitectura dos actuais modelos de gestão.
Daí que aquele diploma tenha sistematizado, num único documento, os vários modelos de gestão possíveis no
âmbito daqueles serviços. De acordo com o mesmo, cabe ao Município, enquanto titular daqueles serviços de
âmbito municipal, definir a entidade gestora dos mesmos, de acordo com um dos seguintes modelos:
a) Prestação directa do serviço, através de serviços municipais, intermunicipais, municipalizados ou
intermunicipalizados;
b) Delegação do serviço em empresa constituída em parceria com o Estado, de acordo com o disposto no
Decreto-Lei n.º 90/2009 de 9 de Abril, o qual definiu as regras aplicáveis a essas parcerias;
c) Delegação do serviço em empresa do sector empresarial local criada pelo Município ao abrigo da Lei n.º 53F/2006, de 29 de Dezembro, através de contrato de gestão delegada com uma duração mínima de 10 anos.
Prevê-se a participação de capitais privados na empresa municipal delegatária, a seleccionar através de
procedimento de contratação pública. O accionista privado deverá permanecer na empresa municipal por
um período mínimo de dez anos, não podendo, porém, deter uma posição de influência dominante;
d) Concessão do serviço a empresas privadas, através de procedimento de contratação pública. A duração do
contrato de concessão não poderá exceder 30 ou 15 anos (conforme haja ou não investimento significativo
pelo concessionário). Deverá existir uma efectiva partilha de risco com o concessionário, definindo o
diploma os riscos que permanecem obrigatoriamente na esfera do concedente e os que devem ser
repercutidos pelo concessionário no tarifário a aplicar aos utilizadores.
Daquele diploma resulta a necessidade inequívoca de repensar toda a arquitectura interna dos serviços de
abastecimento de água, de drenagem e tratamento de águas residuais e recolha de resíduos sólidos urbanos, de
forma a garantir o cumprimento das regras estabelecidas neste diploma.
Todavia, o recurso a parcerias público-privadas implica apenas a adopção do modelo identificado na alínea c),
ou seja, a constituição de uma empresa municipal delegatária dos serviços em causa e a posterior abertura do
seu capital a privados, seleccionados, naturalmente, através de concurso público.
Para o efeito, e na sequência do estudo entregue, a FEUP – Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto, vem apresentar uma proposta para a prestação de um serviço que requer assessoria externa, dada a
complexidade e especificidade do mesmo.
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Tendo em conta que esta contratação não está excluída da parte II do Código dos Contratos Públicos (CCP)
por força do disposto no n.º 1 do art. 5.º, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro,
sugerimos:
O recurso à figura do ajuste directo nos termos da alínea a) do n.º 1 do art. 20.º do CCP e a adjudicação
do mesmo do presente fornecimento à Faculdade de Engenharia do Porto, nos termos da proposta em
Anexo.
Em tudo o resto mantém-se, com as necessárias adaptações, o constante do Código dos Contratos Públicos.
À consideração superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
09.02.2010

O Senhor Presidente referiu que: “este ponto vem na sequência daquilo que são as
conclusões do Estudo entregue no ponto anterior… Trata-se de aprovar o ajuste
directo e adjudicação deste Estudo complementar à Universidade do Porto, que
resultará da colaboração da Faculdade de Engenharia com a Faculdade de Direito...
Constituir uma Empresa Municipal não é propriamente uma questão fácil, é de
grande complexidade até porque tem uma ambiência jurídica de funcionamento
própria.
Quero também observar que estas medidas que estamos a tomar têm legitimidade
política, pois convirá recordar que no programa sufragado pela maioria dos
Munícipes se apontava para a manutenção de bons níveis de investimento público
nos domínios das infra-estruturas, designadamente que iríamos procurar caminhar
para o fecho da Rede de Cobertura Concelhia do Saneamento Básico, e que,
metodologicamente, se recorreria à constituição de uma Empresa Municipal e a
Parcerias Público-Privadas… Estamos, assim, a percorrer o caminho com o qual
nos comprometemos politicamente.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo e adjudicação,
conforme decorre da informação técnica dos serviços. --------------------Ponto 13. PROTECÇÃO CIVIL – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL
. Elaboração do Plano Municipal de Emergência
- Ajuste Directo
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: PROTECÇÃO CIVIL – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA
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- ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista à prestação do serviço em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA

DO

P ROCEDIMENTO P RÉVIO

Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma vez que o preço base é de 18.000,00 euros, inferior
ao limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste directo, cf. alínea
a) do n.º 1 do artigo 20º 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 nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.
O encargo previsto para o presente serviço tem dotação no orçamento para o presente ano de 2010 pela rubrica
03.05.02.02.14 e trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 07.002
2010/154-1.
2. P ROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3.C ONSULTAR

A

S EGUINTE E NTIDADE

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes empresas:
- Metacortex - Consultoria e Modelação de Recursos Naturais, S.A.
4. J ÚRI
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. 67º do CCP.
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
04/02/2010

e
Assunto: Protecção Civil – Serviço Municipal de Protecção Civil
Candidaturas ao QREN – P. O. Centro (2007/2013)
Eixo 4 - Protecção e Valorização Ambiental
Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos: Acções Imateriais
- Plano Municipal de Emergência
- Estudos e Projectos

Na sequência da aprovação da candidatura submetida ao Eixo 4 – “Protecção e Valorização
Ambiental”, do Programa Operacional Regional do Centro, que contempla as operações no domínio da “
Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos”, relativamente a “Acções Imateriais”,
sugerimos que se proceda à elaboração de uma nova versão do Plano Municipal de Emergência de
Protecção Civil de Soure.
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Observe-se que a candidatura aprovada, nesta rubrica, prevê um investimento de 18 000,00€ +
IVA, com uma taxa de comparticipação de 70%.
Esta nova versão é regulada
enquadramento institucional e
Directiva relativa aos critérios
Comissão Nacional de Protecção

pela Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro, que define o
operacional da protecção civil no âmbito municipal, e pela
e normas técnicas, constantes da Resolução nº 25/2008 da
Civil, publicada no Diário da República de 18 de Julho de 2008.

O objectivo do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil, consiste em d otar os
Municípios de um instrumento integrado de apoio às operações de socorro e emergência a
desencadear face a ocorrência de acidente grave ou catástrofe, nomeadamente, na definição da
arquitectura hierárquica e funcional dos vários agentes de protecção civil que actuam em
situação de emergência, na identificação de elementos críticos, na inventariação de meios e
recursos a empenhar, entre outros. Neste sentido, o Plano integra um levantamento dos riscos,
que permitirá conhecer os aspectos mais sensíveis no município, assim como as medidas que
deverão ser desencadeadas mediante cada tipo de ocorrência, tendo em conta os meios e
recursos disponíveis.
Efectuada uma pesquisa pelos vários fornecedores destas soluções, e consultados alguns
especialistas, sugere-se a contratação da empresa “metacortex”, uma vez que corresponde
integralmente aos objectivos e apresenta um valor justo relativamente aos preços praticados:
18.000,00€ + IVA.
À Consideração Superior,
Gabinete Técnico Florestal
A Técnica
(Cremilde Pimentel, Eng.ª)
A Técnica
(Luísa Anjo, Dr.ª)
2010.01.18

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre
das informações técnicas dos serviços. ---------------------------------Ponto 14. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE EM ZONAS URBANAS

. Limpeza de Bermas e Valetas
- Ajuste Directo e Adjudicação
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES // REDE VIÁRIA
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE EM ZONAS URBANAS

- LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS NAS LOCALIDADES DE SIMÕES, SOBRAL, MOGADOURO E ENCOSTA DO SOL
- ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO E ADJUDICAÇÃO

Com vista à prestação do serviço em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
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1. E SCOLHA

DO

P ROCEDIMENTO P RÉVIO

Relativamente à prestação do serviço em epígrafe sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma
vez que o preço base é de 2.483,81 euros, inferior ao limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o
recurso ao procedimento de ajuste directo, cf. alínea a) do n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e inferior ao limite de 5.000,00 euros,
enquadrando-se no Regime Simplificado que dispensa quaisquer formalidades previstas no CCP, conforme art.
128º do mesmo diploma.
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 para o presente serviço tem dotação no orçamento para o presente ano de 2010 pela rubrica
03.04.07.03.03.01 e trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de
09.001 2010/186-1.

2. A DJUDICAÇÃO
Não é obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o mesmo se encontra dispensado da redução a
escrito – vide alínea a) do n.º 1 do artigo 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 de 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
publicitação da mesma, pela entidade adjudicante, no portal único da internet dedicado aos contratos públicos
(www.base.gov.pt) – ver n.º 3 do artigo 128.º do CCP -.
C ONCLUSÃO
Sugerimos a adjudicação da presente prestação de serviços à Saurium Florestal – Associação Prá Floresta do
Concelho de Soure, no valor de 2.483,81€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
05/02/2010
e

Assunto: COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES/ REDE VIÁRIA

. Conservação/ Reparação da Rede Existente em Zonas Urbanas
. Limpeza de bermas e valetas nas localidades de Simões, Sobral, Mogadouro e Encosta do Sol
(Continuação)
Relativamente ao assunto supracitado e após uma vistoria ao local, efectuou-se uma avaliação da situação,
verificando-se a necessidade de dar continuidade à gestão de combustível, nos locais acima referidos.
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Estas acções vão permitir criar uma descontinuidade vertical e horizontal da biomassa vegetal existente,
diminuindo o risco de propagação de incêndio e permitindo uma maior visibilidade para o tráfego automóvel.
À Consideração Superior,
A Técnica-Superior
(Luísa Anjo, Dr.ª)
19.01.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo e adjudicação,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços. ------------------

Ponto 15. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. SINALIZAÇÃO DIVERSA - Banda Sonora /Redutor de Velocidade
. Zona Adjacente à EB 1/2 de Soure
- Ajuste Directo
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO DIVERSA - BANDA SONORA / REDUTOR DE VELOCIDADE
ZONA ADJACENTE À EB 1/2 DE SOURE
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista à execução da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exª a aprovação dos seguintes pontos:
1. ESCOLHA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO:
Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma vez que o preço base é de 2.210,00 euros, inferior ao limite máximo de
150.000,00 euros estabelecidos para o recurso ao procedimento de ajuste directo – cf. alínea a) do artigo 19º 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 empreitada tem dotação no orçamento para o presente ano de 2010 pela rubrica 030407010409 e
trata-se de acção inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 09.001 2010/187.
2. PROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em Anexo.
3. CONSULTAR A(S) SEGUINTE(S) ENTIDADE(S)
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do artigo 114º do Código dos Contratos Públicos, à seguinte entidade:
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● Gadanha Pavimentos, 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
67.º do Código dos Contratos Públicos.
À consideração superior,
O Técnico-Superior
(Ivo Costa, Dr.)
03.02.2010
e

Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. SINALIZAÇÃO DIVERSA – BANDA SONORA/REDUTOR DE VELOCIDADE
. ZONA ADJACENTE À EB 1/2 DE SOURE
- AJUSTE DIRECTO
Na sequência da Reunião de Câmara de 14-01-2010, com vista à execução da passadeira sobrelevada, de
acordo com o projecto aprovado, tendo em conta as normas da Direcção Geral de Viação e desenho de
pormenor em anexo, foi elaborado o caderno de encargos correspondente, que inclui, mapas de medições e
orçamento, que se juntam.
Assim, considerando:
Que se propõe a execução da passadeira no local em epígrafe;
Que o custo estimado para a sua execução é de 2.210,00 €.
Sugere-se a sua realização por Ajuste Directo
Empresa (s) a consultar:
- Gadanha Pavimentos, Lda.
Prazo de execução dos trabalhos: 2 semanas.
À consideração superior,
O Técnico
(Mauro Alegre, Eng.)
2010.02.01

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre
da informação técnica dos serviços. -----------------------------------Ponto 16. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. REGULAMENTO DE TRÂNSITO DA VILA DE SOURE
- Grupo de Trabalho
26

3.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 11 de Fevereiro de 2010
Proposta
ASSUNTO: COMU NICAÇÕES E T RANSPORTES

REDE VIÁRIA E SINALIZ AÇÃO
. REGU LAMENTO DE T RÂNSITO DA VILA DE SOU RE
- GRU PO DE T RABALHO

Considerando:
- Que na Vila de Soure se tem verificado um crescimento assinalável, quer no aumento da
população residente, quer no parque automóvel em geral;
- Que, tal, se tem vindo a traduzir numa mais intensa circulação de Pessoas e viaturas;
- Que, assim sendo, importará continuar a procurar melhorar as condições de circulação e de
segurança rodoviárias;
- Que o Regulamento de Trânsito em vigor já não “responde” de forma adequada e eficaz à
evolução verificada…
Sugere-se a constituição de um Grupo de Trabalho – para preparar uma Proposta de um novo
Regulamento de Trânsito da Vila de Soure que deverá estar concluída até ao final do próximo mês de
Março – com a seguinte Composição:
- Presidente da Câmara Municipal de Soure, que coordenará;
(Ou outro Membro do Executivo, em sua representação)

- Presidente da Junta de Freguesia de Soure;
- Um Representante de cada Partido com assento na Assembleia Municipal;
- Um Representante do Agrupamento de Escolas de Soure;
- Um Representante do ACES - BM II - Agrupamento dos Centros de Saúde do Baixo Mondego II;
- Um Representante da Segurança Social;
- Um Representante da Guarda Nacional Republicana;
- Um Representante da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Soure;
- Um Representante da Associação Empresarial;
- Um Representante das Escolas de Condução, com actividade no Concelho.
O Vice Presidente*
(Santos Mota, Dr.)
2010.02.08
* Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despachos
do Exmo. Senhor Presidente de Câmara de 03.11.2009 e 06.11.2009

O Senhor Presidente referiu que: “trata-se de uma proposta do Senhor Vice-Presidente
que, basicamente, diz que por um conjunto de razões e de considerandos, que se
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impõe preparar, no mais curto espaço de tempo, uma proposta de novo
Regulamento de Trânsito da Vila de Soure.
Adianto já que quem me irá representar neste Grupo de Trabalho, será o
Senhor Vice-Presidente, Dr. Santos Mota, o que não quer dizer que eu não possa ir
a uma ou outra reunião…
Assim, propõe-se que se aprove a constituição deste Grupo de Trabalho que deverá
elaborar uma proposta de novo Regulamento de Trânsito da Vila de Soure.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Vice-Presidente, Dr. Santos Mota. --------------------------------------------------------------------------

Ponto 17. DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. EXPOSIÇÃO ITINERANTE ROADSHOW
- RESÍDUOS EM MOVIMENTO/UMA VIAGEM VIRTUAL

A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “penso que não
poderíamos deixar de acolher esta Exposição Itinerante “Resíduos em Movimento/Uma
Viagem Virtual”. Aliás, anualmente, já costumamos acolher “A Casa do Ambiente”.
Esta Exposição tem uma estrutura diferente, uma vez que é baseada em novas
tecnologias e em software inovador. É sempre importante consciencializar e
promover uma Educação Ambiental eficaz, portanto, nada melhor do que começar
pelos mais novos e, através deles, fazer chegar a mensagem aos adultos. Esta
Exposição estará também aberta ao público em geral, no Domingo, dia 28 de
Fevereiro do corrente ano. Através destas acções pedagógicas, também percebemos
melhor porque é que temos que pagar pelos serviços prestados na área ambiental,
quer no que toca ao Abastecimento Público de Água, quer ao tratamento dos
Resíduos Sólidos e Urbanos.
Seremos um dos primeiros Municípios a receber esta Exposição; o público-alvo será
o 2.º e 3.º Ciclo, quer do Agrupamento de Escolas de Soure, quer do Instituto
Pedro Hispano.
Assim, propõe-se que se aprove o acolhimento desta iniciativa, em que os custos
têm que ver com a colaboração na montagem e os Transportes Escolares.”
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno. ------------------------------------------------------------------------------Ponto 18. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2010
. Apreciação de Propostas de Alteração - 1.ª/1.ª - .

Deliberado, por maioria, com cinco (5) votos a favor dos Senhores Vereadores eleitos pelo P.S. e uma
(1) abstenção da Senhora Vereadora eleita pelo P.S.D., aprovar as Propostas de Alteração - 1.ª/1.ª - .
---------------------------------------------------------

Ponto 19. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES
. Apoio à Institucionalização do Poder Local Democrático em Timor - Leste

O Senhor Presidente referiu que: “dando cumprimento à deliberação do XVIII
Congresso da ANMP, propõe-se que se aprove uma comparticipação de 1.250 €,
relativamente à cooperação com Timor Leste.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta do Senhor Presidente de autorização de uma
Transferência de 1.250,00 euros, para a AMNP, no âmbito da cooperação com Timor-Leste. --------------------------------------------------------------
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