23.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 16 de Dezembro de 2010
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. PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR/SERVIÇO
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Ponto 5. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO - URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. OFICINAS E ARMAZÉNS
. Construção do Refeitório/Vestiários e WC
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Ponto 7. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
. RESÍDUOS SÓLIDOS E HIGIENE PÚBLICA – REDE COMPLEMENTAR
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS // ANO DE 2011

- Ajuste Directo
Ponto 8. PROTECÇÃO CIVIL – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL
. Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos - Acções Materiais
. Criação de um Sistema de Gestão de Protecção Civil para o Concelho de Soure
. Aquisição de Equipamento Informático
-Adjudicação
Ponto 9. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA
. CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DAS ÁGUAS RESIDUAIS E
LAMAS DAS ETAR´S // 2011
. Sistemas Público e Privado

- Ajuste Directo

Ponto 10. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA
. FUROS - NOVOS E OPERACIONALIZAÇÃO
. Abertura de Furo em Saca Bolos - Vinha da Rainha

- Homologação do Auto de Recepção Definitiva
Ponto 11. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA
. REMODELAÇÃO DAS REDES EXISTENTES
. Construção de Estação Elevatória (Ribeira da Mata)

- Homologação do Auto de Recepção Definitiva
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Ponto 12. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES
. BENEFICIAÇÃO

DO

C.M. 1113

ENTRE

VILA NOVA

DE

ANÇOS

E O

LIMITE

DO

CONCELHO (COM CONDEIXA)

- Aquisição de Terrenos
Ponto 13. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2010
. Apreciação de Propostas de Alteração - 9.ª/9.ª - .

Ponto 14. 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

23.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 16 de Dezembro de 2010
Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Mário Jorge Nunes, por motivo
justificado.
O Senhor Presidente deu início à reunião, começando por prestar as seguintes
informações:
* CULTURA
No dia 27 de Novembro, subscrevemos com a Associação da Granja do Ulmeiro Cultura, Desporto e Recreio - o Protocolo correspondente ao apoio ao
investimento aprovado na Reunião de 23 de Abril do corrente ano.
* PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO//2010
Informar-vos que, em final de Novembro, de acordo com a indicação dos serviços,
o Grau de Execução do Plano de Actividades já estava próximo dos 90% e o do
Orçamento havia ultrapassado os 60%.
O Senhor Vice-Presidente Dr. Santos Mota referiu que: “a convite de várias
Instituições do Concelho, representei o Senhor Presidente da Câmara em diversas
iniciativas. No dia 26 de Novembro, num convívio organizado pelo Grupo
Desportivo e Recreativo de Soure - Cascos e Rolhas.
No dia 27 de Novembro, no encerramento de actividades da Associação Regional
do Centro de Caça e Pesca de Vila Nova de Anços.
No dia 05 de Dezembro, numa acção cultural promovida pelo Centro Social de
Alencarce de Cima e Cascão.
No dia 08 de Dezembro, num convívio com a população de Alencarce de Baixo.
Para finalizar, no dia 11 de Dezembro, numa festa convívio de final de época com o
Clube de Pesca Desportiva de Soure.”
A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “na área da Educação e
Cultura decorreram, nos dia 9, 10, 13, 14 e 15 de Dezembro, os Espectáculos de
Natal dirigidos às crianças, quer do Pré-Escolar, quer do 1.º Ciclo do Ensino Básico.
Este Espectáculo foi criado e organizado pela Equipa da Biblioteca Municipal, com
o envolvimento extremamente enriquecedor e sobretudo amigo das pessoas
especiais da APPACDM de Soure, que são os protagonistas desta Festa.
Participaram aproximadamente 1.200 pessoas. Foram também entregues às crianças
as prendas de natal, conforme aprovámos aqui em Reunião de Câmara. Trata-se de
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um exemplo feliz daquilo que é o trabalho de equipa dos funcionários da Câmara
Municipal, das mais variadas áreas: Biblioteca, Oficinas, Transportes…
Hoje mesmo, está a decorrer a Festa de Natal da Casa da Criança em que os
protagonistas são as próprias crianças; o público são as famílias.
Ainda relativamente à quadra natalícia e a pedido do Agrupamento de Escolas de
Soure, iremos acolher, a partir de amanhã até aos Reis, um Presépio da autoria de
alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Soure. Esta é também uma
forma de dar visibilidade e de interagir com as Escolas.
Na área da Cultura, estive presente com o Senhor Presidente e o Senhor Vice-Presidente,
no lançamento do livro “De Mim… Ou Talvez Não…” da Munícipe Luísa Pimentel.
No âmbito da política de proximidade, no dia 11 de Dezembro, representei o
Senhor Presidente num almoço convívio/balanço de actividades do Grupo de
Pauliteiros de Vila Nova de Anços.”
Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
. Licenciamento de Obras Particulares

Foi tomado conhecimento do(s) licenciamento(s) de obras particulares verificado(s) no período
decorrido entre a última reunião e a de hoje. -----------------------------------Ponto 3. Apreciação de Propostas de Acta
3.1. - 17.11.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Acta. -----------------3.2. - 26.11.2010

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

Ponto 4. EDUCAÇÃO – ENSINO PRÉ-ESCOLAR
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. PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR/SERVIÇO
DE APOIO À FAMÍLIA

- Anexo ao Acordo de Cooperação – Ano Lectivo 2010/2011
Foi presente a seguinte proposta:

Proposta
ASSUNTO: EDU CAÇÃO - EDU CAÇÃO PRÉ- ESCOLAR
. PROGRAMA DE EX PANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU CAÇÃO PRÉ- ESCOLAR/ SERVIÇO DE APOIO À FAMÍ LIA
- Anexo ao Acordo de Cooperação - Ano Lectivo 2010/2011
No início de cada ano lectivo, é assinado um Anexo ao Acordo de Cooperação tripartido entre o
Ministério da Educação, Segurança Social e Autarquia o qual actualiza, quer os dados relativos ao
fornecimento de refeições e alargamento de horário a implementar nos Jardins de Infância do
Concelho, tendo em conta o levantamento concelhio das necessidades das famílias, em cada ano
lectivo, quer o valor das comparticipações financeiras a vigorar também para cada ano lectivo,
conforme Despacho Conjunto a publicar anualmente.
Assim, apesar de ainda não ter sido publicado o referido Despacho, no sentido de dar início ao
processo, a Direcção Regional de Educação de Centro (DREC) solicitou à Câmara Municipal o
preenchimento dos mapas que integram o já referido Anexo ao Acordo de Cooperação, o que foi
efectuado de acordo com o levantamento existente, tendo em conta a actualização decorrente de
novas matrículas e, consequentemente, novas inscrições no Serviço de Apoio à Família.
Em 25.11.2010, a DREC devolveu à Autarquia o mesmo Anexo em triplicado para assinatura e
autenticação.
Para o ano 2010/2011, a cobertura do Serviço de Apoio à Família é a seguinte:
. O Serviço de Almoços funciona nos 12 Jardins de Infância e o Prolongamento de Horário em 10
dos 12 Jardins.
Neste acordo, estão também incluídas as crianças que frequentam a Casa da Criança de Soure na
valência da Educação Pré-Escolar.
Dado que ainda não foi publicado o Despacho Conjunto que determinará as comparticipaç ões a
vigorar para 2010/2011, o pagamento das mesmas será efectuado pela DREC, tendo como referência
os valores publicados para o ano lectivo transacto, procedendo-se ao respectivo acerto, após
publicação do correspondente Despacho.
Neste quadro, proponho a subscrição do Anexo ao Acordo de Cooperação relativo ao Programa de
Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar para o Ano Lectivo 2010/2011.
A Vereadora*
(Ana Maria Treno, Dra.)
30.11.2010
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* Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despacho
do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 06.11.2009

Deliberado, por unanimidade, aprovar a subscrição do Anexo ao Acordo de Cooperação para
2010/2011. ---------------------------------------------------------------Ponto 5. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO - URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. OFICINAS E ARMAZÉNS
. Construção do Refeitório/Vestiários e WC
- Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
OFICINAS E ARMAZÉNS
CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO / VESTIÁRIOS E WC
ADJUDICAÇÃO
Por deliberação de Câmara de 14.10.2010, foi decidido recorrer à figura de ajuste directo, nos termos da
alínea a) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29
de Janeiro, como procedimento prévio à adjudicação da empreitada acima mencionada.
Das empresas consultadas todas apresentaram proposta:
EMPRESA

VALOR

PRAZO

J. B. PIRES – CONSTRUÇÕES, LDª

114.175,00

180 DIAS

CONSTRUÇÕES RODRIGUES & FILHO, LDª

123.856,08

180 DIAS

VEIGA LOPES, LDª

114.952.00

180 DIAS

Tendo em conta a exclusão da empresa Construção Rodrigues & Filho, Ldª e que a empresa que apresenta o
preço mais baixo respondeu ao solicitado, sendo esse valor inferior ao preço base, (115.000,00 €), os serviços
sugerem a adjudicação da presente empreitada à empresa J. B. Pires – Construções, Ldª.
É obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o mesmo não 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 -.
Foi efectuada a audiência prévia dos concorrentes, nos termos do n.º 1 do art.º 123.º do CCP, sem que tenha sido
apresentada qualquer observação por parte dos concorrentes.
A eficácia da presente adjudicação, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos, depende da
publicitação da mesma, pela entidade adjudicante, no portal único da internet dedicado aos contratos públicos
(www.base.gov.pt) – ver art. 127.º do CCP -.
Conclusão:
Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos:
1. A adjudicação da presente empreitada à empresa J. B. PIRES - CONSTRUÇÕES, LDª;
2. Aprovação da minuta do contrato, nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 98.º do CCP;
8

23.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 16 de Dezembro de 2010
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 114.175,00 euros, acrescido de IVA.
À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Engº.)
15.12.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação à empresa que apresentou a proposta mais
favorável, conforme decorre da informação técnica dos serviços. ------Ponto 6. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
. ETAR’S – ENCAMINHAMENTO / TRATAMENTO DE LAMAS
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS // ANO DE 2011
- Ajuste Directo

Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE
ETAR’S - ENCAMINHAMENTO/TRATAMENTO DE LAMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS // ANO DE 2011
- 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, no regime simplificado, uma vez que o preço base é de
3.900,00 euros, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, inferior ao limite máximo de 5.000,00 euros
estabelecido para o recurso a esta figura, cf. artigo 128º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do
Presidente deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf.
alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.
O encargo previsto para o presente serviço está previsto na proposta de orçamento para o próximo ano de 2011.
2. C ONSULTAR

A

S EGUINTE E NTIDADE

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, à seguinte empresa:
- Ambipombal.
3. 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,
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Ivo Costa, Dr.)
07/12/2010
e

Assunto:”Saneamento e Salubridade”
- Encaminhamento/Tratamento de Lamas das ETAR _ Ano 2011
As lamas de depuração provenientes das ETAR são naturalmente alvo de preocupação ambiental.
Deste modo e de forma a dar seguimento aos objectivos levados a cabo em anos anteriores, bem como
cumprimento ao Decreto-Lei n.º 118/2006 de 21 de Junho que estabelece o regime a que obedece a utilização de
lamas de depuração, sugere-se que se proceda à contratação do serviço a uma empresa licenciada para o
código LER 19 08 05; Concretamente, o aluguer de dois contentores para a deposição das lamas que são
retiradas dos leitos de secagem de todas as ETAR, e o levantamento e respectivo
tratamento/encaminhamento, por forma garantir a protecção de valores fundamentais como o ambiente e a
saúde humana.
Os locais para a colocação destes contentores serão a ETAR de Soure e a ETAR de Vila Nova de Anços, sendo que
o período para a realização deste serviço será de Janeiro a Dezembro de 2011.
Informamos que em anos anteriores foi a empresa AMBIPOMBAL que tem prestado este serviço, uma vez que se
trata de uma empresa licenciada pela CCDR para a recepção deste resíduo.
Estima-se que este serviço tenha um valor aproximado de 3.900,00€+IVA.
À Consideração Superior
2010-12-06
(Cristina Madeira, Eng.ª)

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre
das informações técnicas dos serviços. ---------------------------------Ponto 7. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
. RESÍDUOS SÓLIDOS E HIGIENE PÚBLICA – REDE COMPLEMENTAR
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS // ANO DE 2011

- Ajuste Directo

Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE
RESÍDUOS SÓLIDOS E HIGIENE PÚBLICA - REDE COMPLEMENTAR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS // ANO DE 2011
- PROCEDIMENTO PRÉVIO
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
Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, com fundamento no disposto na alínea e) do n.º 1 do
artigo 24.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro,
que permite a celebração de contratos de qualquer valor, uma vez que a empresa a consultar 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 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 (preço base de 38.808,00€) está previsto na proposta de orçamento para o próximo ano de
2011.
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, à seguinte empresa:
- ERSUC - Resíduos Sólidos Urbanos, 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.)
13/12/2010

e
Assunto:”Saneamento e Salubridade”
- Resíduos Sólidos _ Rede Complementar
- Prestação de Serviço /2011
Considerando que se mantém a aposta nos principais objectivos subjacentes à criação de uma rede
complementar:




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

Sugerimos que se promova a contratação do serviço para o ano 2011 (Aluguer de Contentores, Recolha e
Transporte), estimando-se o seu custo em ≈ 38.808.00 € + IVA.
À Consideração Superior
2010.12.7

(Cristina Madeira, Eng.ª)
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre
das informações técnicas dos serviços. ---------------------------------Ponto 8. PROTECÇÃO CIVIL – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL
. Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos - Acções Materiais
. Criação de um Sistema de Gestão de Protecção Civil para o Concelho de Soure
. Aquisição de Equipamento Informático
-Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: PROTECÇÃO CIVIL – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL

• PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS – ACÇÕES MATERIAIS
• CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE PROTECÇÃO CIVIL PARA O CONCELHO DE SOURE
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO
* ADJUDICAÇÃO

Por deliberação da Reunião de Câmara de 26.11.2010, foi decidido recorrer à figura do ajuste directo, como
procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.
Das empresas convidadas, apenas a seguinte apresentou proposta:
EMPRESA
Carlos Manuel Carvalho Mendes

VALOR

PRAZO DE ENTREGA

19.957,00 euros

2 dias

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta é inferior ao preço base definido,
sugerimos a adjudicação do presente fornecimento à mesma.
Não é obrigatória a celebração de contrato escrito nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 95º do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
Nos termos da alínea b) do n.º 2 do art. 103º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa
de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A dispensa de audiência prévia;
2. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “Carlos Manuel Carvalho Mendes”;
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 19.957,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
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10.12.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação, conforme decorre da informação técnica dos
serviços. -------------------------------------------------------------------------Ponto 9. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA
. CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DAS ÁGUAS RESIDUAIS
E LAMAS DAS ETAR´S // 2011
. Sistemas Público e Privado

- Ajuste Directo
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA
 CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA
ETAR’S // ANO DE 2011
 SISTEMA PÚBLICO E PRIVADO

CONSUMO HUMANO, DAS ÁGUAS RESIDUAIS E LAMAS DAS

- 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 20.350,00 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 está previsto na proposta de orçamento para o próximo ano de 2011.
2. P ROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3. C ONSULTAR AS S EGUINTES E NTIDADES
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes empresas:
-

CITEVE – Centro Tecnológico das Industrias Têxtil e do Vestuário de Portugal;
LUSAGUA – Gestão de Aguas, SA;
Laboratório Tomaz – Analises Clínicas, Lda;
CESAB – Centro de Serviços do Ambiente;
AEMITEQ – Associação para a Inovação Tecnológica e Qualidade.

4. J ÚRI
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Aprovar o seguinte júri, de acordo com o nº1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação das
propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:
- Santos Mota, Dr. (Presidente do Júri);
- Mário Monteiro, Eng.;
- Cristina Madeira, Eng.;
- Ivo Costa, Dr. (Suplente);
- Fernando Cavacas, Dr. (Suplente).
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
13/12/2010

e
ASSUNTO: “Saneamento e Salubridade”

Controlo de Qualidade das Águas de Consumo Humano e das Águas Residuais_ Ano 2011
Sistema Público e Privado

À semelhança de anos anteriores, há necessidade de proceder ao controlo de qualidade das águas de consumo
humano e das águas residuais do concelho, uma vez que esta é da inteira responsabilidade da Entidade Gestora.
Assim, para assegurar a saúde pública e dar cumprimento à legislação em vigor deverão realizar-se as seguintes
análises:
- Aos grupos de parâmetros de Rotina e de Inspecção, respectivamente CR1, CR2 e CI, de acordo com o
Decreto-lei 306/2007 de 27 de Agosto;
- Ás lamas das ETAR, de acordo com o Decreto-lei 118/2006 de 21 de Junho;
- Ás águas residuais de acordo com o Decreto-lei 152/97 de 19 de Junho e Decreto-lei 236/98 de 1 Agosto.
O período de realização destas análises será de Janeiro a Dezembro de 2011 e importará num total aproximado de
19.700,00€ para o Sistema público e de 650,00 € para o Sistema cooperativo do Cercal. A estes valores
naturalmente acresce o valor de IVA.
Sugere-se que se consulte os seguintes laboratórios:
CITEVE – Centro Tecnológico das Industria Têxtil e do Vestuário de Portugal;
LUSAGUA – Gestão de Águas, SA;
Laboratório Tomaz – Análises Clínicas, Lda;
CESAB – Centro de Serviços do Ambiente;
AEMITEQ – Associação para a Inovação Tecnológica e Qualidade.
À Consideração Superior,
2010.12.02
(Cristina Madeira, Eng.ª)

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre
das informações técnicas dos serviços. ---------------------------------Ponto 10. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA
. FUROS - NOVOS E OPERACIONALIZAÇÃO
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23.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 16 de Dezembro de 2010
. Abertura de Furo em Saca Bolos - Vinha da Rainha

- Homologação do Auto de Recepção Definitiva
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ABASTECIMENTO PÚBLICO - ÁGUA
FUROS – NOVOS E OPERACIONALIZAÇÃO
ABERTURA DE FURO EM SACA BOLOS – VINHA DA RAINHA
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA
Por deliberação de 24.11.2005 esta Câmara Municipal homologou o auto de recepção provisória, relativo à
empreitada acima referida.
Decorrido o prazo de garantia estabelecido por lei e caderno de encargos (5 anos), propõe-se, após a realização
da respectiva vistoria, a homologação do auto de recepção definitiva, bem como a extinção da caução e
restituição, ao empreiteiro, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito (cf. Art.
226.º, n.º1 do art. 227.º e n.º1 do art. 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março).
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Engº.)
03.12.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção definitiva, bem
como a extinção da caução, conforme decorre da informação técnica dos serviços. --------------------------------------------------------------------------------Ponto 11. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA

. REMODELAÇÃO DAS REDES EXISTENTES
. Construção de Estação Elevatória (Ribeira da Mata)

- Homologação do Auto de Recepção Definitiva
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ABASTECIMENTO PÚBLICO - ÁGUA
REMODELAÇÃO DAS REDES EXISTENTES
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (RIBEIRA DA MATA)
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA
Por deliberação de 24.11.2005 esta Câmara Municipal homologou o auto de recepção provisória, relativo à
empreitada acima referida.
Decorrido o prazo de garantia estabelecido por lei e caderno de encargos (5 anos), propõe-se, após a realização
da respectiva vistoria, a homologação do auto de recepção definitiva, bem como a extinção da caução e
restituição, ao empreiteiro, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito (cf. Art.
226.º, n.º1 do art. 227.º e n.º1 do art. 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março).
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Engº.)
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03.12.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção definitiva, bem
como a extinção da caução, conforme decorre da informação técnica dos serviços. --------------------------------------------------------------------------------Ponto 12. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES
. BENEFICIAÇÃO DO C.M. 1113 ENTRE VILA NOVA

DE

ANÇOS

E O

LIMITE

DO

CONCELHO (COM CONDEIXA)

- Aquisição de Terrenos

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Beneficiação do CM 1113 entre Vila Nova de Anços e o Limite do Concelho (com
Condeixa)
- Indemnizações por ocupação de terrenos - Complemento
No seguimento de anterior informação relativa ao tema em assunto, aprovada em R.C. do dia 16-09-2010,
em seu complemento e tendo em conta:
a. A necessidade de ocupar uma parcela, ao longo do caminho florestal existente, com uma
dimensão considerável;
b. O facto de o seu proprietário exigir uma compensação monetária pela ocupação;
c. A sua localização numa zona adjacente aos terrenos já indemnizados a 3,50€/m2.
Propõe-se a aprovação da seguinte indemnização:
Proprietário
António Joaquim Góis Leal Cordeiro

Telefone
937830741

Área ocupada
(m2)
522,0

Preço unit.
3,50 €

Total
1.827,00 €

À consideração superior.
O Chefe de Divisão O.P.M.
(Mário Monteiro, Eng.º)

2010-12-07

Deliberado, por unanimidade, aprovar a aquisição de 1 (uma) parcela de terreno, conforme decorre
da informação técnica dos serviços. ------------------------------------

Ponto 13. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2010
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23.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 16 de Dezembro de 2010
. Apreciação de Propostas de Alteração - 9.ª/9.ª - .

Deliberado, por maioria, com quatro (4) 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 9.ª/9.ª -. --------------------------------------------
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