12.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 30 de Junho de 2010
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Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações

O Senhor Presidente deu início à reunião, começando por prestar as seguintes
informações:
A Câmara Municipal fez-se representar nas múltiplas e diversas iniciativas que
ocorreram no Concelho.
* EDUCAÇÃO
No dia 21 de Junho, eu e a Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno, estivémos na
Direcção Regional de Educação do Centro, numa reunião com o Senhor Secretário
de Estado da Educação sobre o Reordenamento da Rede Escolar...
O nosso Parecer, aprovado na reunião de Câmara de 27.05.2010, estará já aceite na
Direcção Regional de Educação do Centro, sendo que aguardamos resposta
formal…
* CULTURA
A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno procedeu à entrega de uma proposta
de Voto de Pesar/Homenagem, pelo Falecimento do Escritor, José Saramago…
Voto de Pesar
A Câmara Municipal Soure aprova um Voto de Pesar pela morte de J OSÉ S ARAMAGO , Escritor
que, através da sua Obra Literária, merecedora da atribuição do P RÉMIO NOBEL DA L ITERATURA
EM

1998, projectou o nome de Portugal e valorizou a Língua Portuguesa, difundida, quer

pelos Escritores Portugueses, quer pelos Escritores de Países de Expressão Portuguesa.

Deliberado, por unanimidade, aprovar uma Voto de Pesar/Homenagem, pelo Falecimento do Escritor
José Saramago. --------------------------------------------------* DESPORTO E TEMPOS LIVRES
No dia 19 de Junho, realizou-se na Figueira da Foz o Jogo de Atribuição do Título
Distrital de Coimbra… o Clube de Xadrez do Instituto Pedro Hispano venceu e
sagrou-se Campeão Distrital de Coimbra de Seniores… Naturalmente, devemos
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congratular-nos com esta vitória, bem como aprovar uma saudação ao Clube de
Xadrez do Instituto Pedro Hispano.
Deliberado, por unanimidade, aprovar uma saudação ao Clube de Xadrez do Instituto Pedro Hispano
por se ter sagrado Campeão Distrital de Coimbra de Seniores. ------------------------------------------------------------------------------------* SOURE - ARTESANATO, GASTRONOMIA E CULTURA
Realizou-se, nos dia 26 e 27 de Junho, o primeiro fim de Semana do Certame
Soure - Artesanato, Gastronomia e Cultura/2010... Mais uma vez, constata-se
uma satisfação bem evidente com esta iniciativa... Observe-se que, mesmo num
período de escassez de recursos, já foram servidas ≈ 4.300 refeições, sendo que o
número de pessoas a assistir tem sido semelhante ao do ano passado…
* URBANIZAÇÃO E URBANISMO
Está concluída a obra de requalificação desenvolvida na margem direita do Rio
Arunca…
Observe-se que estamos também já a requalificar as margens do Rio Anços, na
“parte de cima da antiga ponte”…
* COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES
Ontem, num contacto mantido com o Eng.º Vítor Santiago, da Brisa, sobre o ponto
de situação do Nó da Estrada da A1 - Soure… Foi-nos adiantado que o processo
está a decorrer com normalidade tendo em vista a Abertura de Concurso Público…
O Senhor Vice-Presidente Dr. Santos Mota referiu que: “o melhoramento e a
regularização das margens dos Rios Anços e Arunca são obras de uma importância
fulcral e potenciadora turística de muitas actividades…
No âmbito da política de proximidade, estivémos presentes em diversas iniciativas
concelhias…
No dia 19 de Junho, no Casal das Brancas a convite da Comissão de Festas Local…
No dia 20 de Junho, no Centro Social do Sobral, numa iniciativa sócio desportiva…
No dia 28 de Junho, na Festa de S. Pedro, no Prazo dos Estudantes, em Soure…
No dia 28 de Junho, num convívio Festa em Paleão…”
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A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “na área da Educação,
fomos convidados para as festas de encerramento do Ano Lectivo de várias Escolas
e Jardins de Infância, tais como: EB1 de Casal do Marachão, Sobral, Tapeus, Vinha
da Rainha. É interessante verificar a articulação existente entre os Professores
Titulares de Turma e os Professores das Actividades de Enriquecimento Curricular
de onde resulta um conjunto de actividades criativas que envolvem, muitas vezes,
não só os alunos mas também os pais.
Na área da Cultura, estive presente no Festival de Folclore do Rancho Folclórico da
Ribeira da Mata…
No dia 26 de Junho, estive presente no Festival de Folclore do Grupo de Danças e
Cantares da APPACDM de Soure…
O Senhor Presidente da Câmara Municipal esteve presente no Festival de Folclore
do Rancho Folclórico do Cercal…
No dia 18 de Junho, participei no Arraial Popular da Associação Recreativa e Social
de Samuel…
Acompanhei a Marcha da Amizade de Vila Nova de Anços ao Casal do Redinho e à
Figueira da Foz, na qualidade de Madrinha…
Na área da Acção Social, realizou-se, no dia 24 de Junho, o I Encontro de Grupos
Vulneráveis, organizado pelo ACES BM2 - Centro de Saúde de Soure, Câmara
Municipal e Núcleo Local de Inserção Social.
Neste encontro, abordou-se o tema de Violência Doméstica e foi também
apresentado o resultado do Rastreio de Desenvolvimento Infantil, no âmbito do
Programa Integrado de Intervenção Precoce, da responsabilidade do Centro de
Saúde e do Gabinete da Acção Social da Autarquia.
Relativamente ao Certame - Soure, Artesanato, Gastronomia e Cultura, gostaria de
saudar o Senhor Vice-Presidente, Dr. Santos Mota, pela coordenação fantástica
deste certame… Mais uma vez, é de registar também o envolvimento dos Grupos
Culturais do Concelho, os nossos artesãos e o empenho incansável dos nossos
funcionários…”
O Senhor Vereador Mário Jorge Nunes referiu que: “estivémos presentes no arraial
dos Santos Populares em Samuel, organizado pela Associação Cultural e Social da
Freguesia, sendo já uma tradicional e bastante frequentada manifestação cultural de
cariz popular, com Marchas, Sardinhada e o Tradicional Bailarico. Foi mais um
evento que invoca a vitalidade cultural da Freguesia de Samuel.
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Estive também presente, com o Senhor Presidente, no final de época desportiva do
Clube da Associação Desportiva e de Solidariedade da Freguesia da Vinha da
Rainha onde se encontravam cerca de quatro dezenas de atletas daquela Instituição
que representaram o Concelho na modalidade de Futebol 11 em seniores, juvenis e
iniciados, tendo cumprido com dignidade desportiva a sua participação ao nível
distrital.
De salientar que a equipa sénior, mais uma vez, vai representar o Concelho na
Divisão de Honra, indo competir com as principais equipas, a maior parte
representativa das Sedes de Concelho do Distrito.
Também na Figueira da Foz, onde vimos a desfilar a Marcha de Vila Nova de
Anços, no âmbito da Festa do São João da Figueira, sendo que é muito gratificante
para o Concelho a participação de grupos em iniciativas culturais com esta
expressão…
Quanto ao Centro Escolar das Freguesias de Degracias/Pombalinho e ao Centro
Escolar da Freguesia de Samuel, está tudo pago e, hoje mesmo, ficou validada a
proposta para a reprogramação financeira dos contratos de financiamento ao nível
do QREN/Mais Centro, prevendo-se assim um aumento da comparticipação em
Fundos Comunitários.”
Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
2.1. Licenciamento de Obras Particulares

Foi tomado conhecimento do(s) licenciamento(s) de obras particulares verificado(s) no período
decorrido entre a última reunião e a de hoje. ----------------------------------Ponto 3. CULTURA
. APOIO A INICIATIVAS DIVERSAS
- Concurso “Achas que sabes Cantar?”

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

Ponto 4. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
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. RESÍDUOS SÓLIDOS E HIGIENE PÚBLICA – REDE COMPLEMENTAR
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /2.º SEMESTRE DE 2010

- Ajuste Directo e Adjudicação

Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE
RESÍDUOS SÓLIDOS E HIGIENE PÚBLICA – REDE COMPLEMENTAR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / 2.º SEMESTRE DE 2010
ADJUDICAÇÃO
De acordo com a informação dos serviços, torna-se necessário, para o segundo semestre do corrente
ano de 2010, o aluguer de 16 contentores, com a distribuição constante da informação em anexo. O
valor deste serviço, de acordo com a estimativa prevista para o número de recolhas (200) e transporte,
é de 18.876,80 euros acrescido de IVA, segundo a proposta da ERSUC e informação dos serviços.
Com vista à contratação dos serviços acima referidos, e constantes na informação em anexo,
sugerimos, com fundamento no disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 24.º do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, o recurso à figura do ajuste directo
e a sua adjudicação à ERSUC - Resíduos Sólidos Urbanos, SA, nos termos da proposta apresentada,
uma vez que esta empresa detém a concessão da exploração do sistema multimunicipal de triagem,
recolha selectiva, valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos do Litoral Centro, de acordo
com o Decreto-Lei n.º 166/96, de 05 de Setembro.
A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes
pontos da presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer 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 os presentes serviços tem cabimento no orçamento para o presente ano de
2010 pela rubrica 03.02.02.02.20 e trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos
com a classificação de 06.002 2010/132-2.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
18.06.2010
e

Assunto: “Saneamento e Salubridade”
Resíduos Sólidos - Rede Complementar
Prestação de Serviço / 2.º Semestre de 2010
Considerando que se mantém a aposta nos principais objectivos subjacentes à criação de
uma rede complementar:
· Assegurar o encaminhamento dos chamados “Monos”;
· Evitar o aparecimento e/ou consolidação de lixeiras clandestinas;
· Lutar por um ambiente limpo.
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Sugerimos que se promova a contratação do serviço para o 2.º Semestre de 2010 (aluguer
de Contentores, Recolha e Transporte), estimando-se o seu custo em ≈ 18.876,80 € + IVA.
À Consideração Superior,
(Cristina Madeira, Engª.)
2010.06.16

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo e a sua
adjudicação, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-----------Ponto 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2010
. Apreciação de Propostas de Alteração - 5.ª/5.ª - .

Deliberado, por maioria, com cinco (5) votos a favor dos Senhores Vereadores eleitos pelo P.S. e duas
(2) abstenções das Senhoras Vereadoras eleitas pelo P.S.D., aprovar as Propostas de Alteração 5.ª/5.ª -.------------------------------------------------------Ponto 6. RECURSOS HUMANOS – ESTÁGIOS
. Agradecimento
- Agrupamento de Escolas de Soure

Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------Ponto 7. RECURSOS HUMANOS
. Programa de Estágios de Curta Duração
- Universidade de Coimbra
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Estágio Curricular – Curso de Economia
Universidade de Coimbra

De acordo, com o assunto em epígrafe, cumpre-nos informar:
A Universidade de Coimbra solicitou a este Município a integração de uma formanda
num estágio curricular, na área de Economia, com a duração de 3 meses, a decorrer de 01
de Julho a 30 de Setembro.
O estágio em causa não acarretará qualquer tipo de encargo para o Município, sendo
totalmente suportado pela Universidade de Coimbra.
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Este processo deverá ser formalizado através de protocolo com a Universidade de
Coimbra, após deferimento do pedido.
Nestes termos, somos da opinião que o estágio poderá ser concedido, promovendo-se desta
forma o ensino qualificado dos jovens dentro das suas áreas, dando-lhes a possibilidade
de manterem um contacto directo com a realidade do Município, preparando-os assim,
a nível profissional, para a entrada no mercado de trabalho.
`A Consideração Superior,
O Gabinete de Formação
(Carla Madeira, Drª)
14.06.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a autorização do referido Estágio.------------
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