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O Senhor Presidente deu início à reunião, começando por prestar as seguintes
informações:
* EDUCAÇÃO
No dia 25 de Janeiro, eu e a Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno, recebemos
uma delegação do Instituto Pedro Hispano que integrou representantes de alunos,
pais, docentes, outros trabalhadores e o próprio Director… Ouvimo-los com
atenção, percebemos a sua preocupação, reafirmámos, mais uma vez, que, do ponto
de vista da Câmara Municipal, a resposta educativa que o Instituto Pedro Hispano
está a dar, tem uma utilidade que não é questionável, porque não há resposta
pública directa nas Freguesias mais próximas… foi-nos explicado que, nesta altura,
subsistirá ainda uma questão que, a não ser consensualizada, poderá provocar uma
redução da qualidade e da quantidade em termos de resposta educativa/pedagógica
e poderá, porventura, criar, pelo menos neste Ano Lectivo, outro tipo de
problemas… Essa questão não tem a ver com a continuidade de haver quaisquer
contratos de colaboração entre o Ministério da Educação e o Instituto Pedro
Hispano até porque o Instituto subscreveu, no início do Ano Lectivo, um contrato
para todo o Ano Lectivo… Essa questão prende-se com o facto de o Instituto
Pedro Hispano estar renitente a subscrever uma alteração a esse contrato para o
período que irá até ao final do Ano Lectivo, com início no corrente mês de
Janeiro…
A posição do Instituto Pedro Hispano que, aliás, nos parece correcta, é a de que,
embora compreendendo que o esforço nacional em curso, implique alguma
contenção também no montante global a transferir para os Institutos, a forma de
repartição do valor reduzido não deve ser “cega”… isto é não deve ser por igual,
pelos noventa e três Institutos, antes deverá assentar num escalonamento que tenha
a ver com aquilo que são os custos efectivos de funcionamento de cada um… Por
exemplo, num qualquer Instituto Privado que mude de Professores quase todos os
anos, cada um pode custar ≈ 1.000,00 euros/mês… noutro qualquer Instituto que
tenha os mesmos Professores, em média, há doze anos, cada Professor pode custar
≈ 2.500,00 euros/mês… Se nos lembramos que uma das normas que é sugerida aos
responsáveis pelas Escolas, consiste na manutenção de uma certa estabilidade do
corpo docente… É evidente que tendo o Instituto Pedro Hispano docentes, em
média, há doze anos, não deverá ter um corte igual ao de outros Institutos cujos
docentes têm dois/três anos… A ser assim, estar-se-ia a “cortar de forma cega”
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realidades que têm custos completamente diferentes!!!… Pensamos que o Ministério
da Educação deve fazer o trabalho de casa e deve, naturalmente, atingir os seus
objectivos de contenção… Mas, com sensibilidade social, com racionalidade
económica ou social!!!... Sempre fomos contra “cortes cegos”, que tratassem por
igual realidades diferentes, porque isso é uma forma de beneficiar os “infractores” e
de penalizar aqueles que fizeram uma gestão mais cuidada e responsável…
No dia 26 de Janeiro, os pais e alunos fecharam o Instituto Pedro Hispano a
cadeado… Durante a manhã, procuráramos marcar presença dando nota pública da
nossa solidariedade com o processo…
* DESPORTO E TEMPOS LIVRES
- No dia 15 de Janeiro, estivémos numa iniciativa que tem já uma grande tradição
regional, que é a Montaria do Javali em Tapeus… Não se trata apenas de uma
iniciativa de carácter desportivo, uma vez que o controle da densidade do javali
procura dar resposta a uma preocupação de natureza ambiental… O javali tem um
comportamento “agressivo” com os terrenos por onde circula, e portanto, da
mesma maneira que ele é fundamental ao equilíbrio do ecossistema, constitui
também um instrumento agressor e de desequilíbrio quando há javalis a mais e
terrenos a menos… Assim, as Montarias servem também para, controlando a
densidade, repor algum equilíbrio ambiental… Acresce que, invariavelmente, os
pequenos almoços, os Tacos, são aproveitados para criar uma ambiência de boa
disposição e também para promoção, através de uma mostra gastronómica, dos
produtos endógenos da zona anfitriã…
- Nesse mesmo dia, estivémos também na Montaria organizada pelo Clube de
Caçadores de Samuel, no Carvalhal de Azóia.
- No dia 29 de Janeiro, estivémos em Alencarce de Cima, numa Montaria
organizada pelo Clube de Caçadores da Região de Soure… Releve-se que foi a
primeira Montaria organizada por esta Instituição, daí termos sido parceiros na
organização do Taco, desta vez ajudando a divulgar o leitão da Vinha da
Rainha…
- No dia 30 de Janeiro, decorreu em Vila Nova de Anços, também a primeira
Montaria organizada pela Associação Regional de Caça e Pesca de Vila Nova de
Anços.
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* DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
No dia 27 de Janeiro, conjuntamente com o Senhor Vice-Presidente, Dr. Santos
Mota, recebemos uma delegação da Associação Empresarial de Soure e também um
grupo de comerciantes com estabelecimentos nas Ruas, Combatentes da Grande
Guerra e Alexandre Herculano, e na Avenida Conselheiro Matoso… Na
verificação do cumprimento das regras tem havido uma vigilância mais atenta,
outros dizem excessiva, por parte das Forças da Ordem da Guarda Nacional
Republicana, quanto aos estacionamentos nestas Ruas… É evidente que, em
períodos de crise, em que se vende menos, se se multa quem pára para ir
comprar o jornal, ou isto ou aquilo, a menor afluência comercial começa também
a ser explicada pela penalização do não cumprimento da legislação… Como
sabem, nós estamos a preparar a aprovação de uma Revisão do Regulamento de
Trânsito da Vila de Soure… O Senhor Vice-Presidente, já tem um trabalho
consensualizado, sendo que, temos vindo a aguardar a realização de algumas
obras nalgumas artérias da Vila, para que a sua materialização se possa verificar
com eficácia social… Vamos criar aqui um período de teste, que nos parece
positivo… Quando se desenvolve um processo de revisão de um Regulamento,
pode acontecer que aquilo que foi equacionado no papel possa não ter, na
realidade prática, o efeito que estava subjacente ao consenso a que se chegou…
Por outro lado, para evitar que haja aqui esta ambiência de difícil relacionamento
entre as Forças da Ordem e os Agentes Comerciais, e antecipando um pouco a
proposta que irá ser avaliada em Reunião de Câmara e em Assembleia Municipal,
nós vamos fazer como que um teste prático àquilo que é já o trabalho pré-final
da proposta de Revisão ao Regulamento…
Pensamos que, ainda neste trimestre, com novas placas de sinalização, em
colaboração com as Forças da Ordem, iremos ter a oportunidade de promover um
período de testes, com uma função pedagógica junto dos Munícipes… Assim,
afigura-se-nos que poderemos juntar a esse trabalho já alguma componente de
avaliação de impacto, isto é, tentar perceber se aquela solução que nos pareceu
equilibrada, se revela eficaz ou se, pelo contrário, haverá ainda alguns ajustes a
fazer… Vamos, assim promover um período de testes que consolidará e nos
permitirá, porventura, amadurecer aquela que se prepara para ser a proposta de
revisão que irá ser debatida, nos termos da lei, nos respectivos órgãos…
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* ANMP
A Associação Nacional de Municípios Portugueses enviou-nos, a nós e a todos os
Municípios, uma sugestão/recomendação perante o acontecimento trágico, no
Brasil, por razões de natureza climática… Sugeriu que, no dia 21 de Janeiro do
corrente ano, determinássemos um dia de luto municipal... Este e-mail entrou na
Câmara Municipal no dia 20 de Janeiro e, nesse mesmo dia, determinei que fosse
acolhida a sugestão e que se procedesse em conformidade e que o assunto viesse
à Reunião de Câmara para conhecimento… Não obstante não ter sido emitido
nenhum despacho a determinar esse luto municipal, a verdade é que em termos
práticos ele foi concretizado… Pensamos que, nestes casos, há atitudes
simbólicas que, nada resolvendo, não podem nem devem deixar de ser
tomadas!!!...
* LINHA IMIGRANTE - PEDIDO DE COLABORAÇÃO
Recebemos um ofício da Comissão Nacional para a Legalização de Imigrantes onde
nos solicitam a colaboração através de divulgação de elementos de grande utilidade,
designadamente nos MUPIS electrónicos, através da distribuição e fixação de
cartazes… Dei instruções ao Dr. Mário João para que agisse em conformidade e
assim tem vindo a acontecer…

O Senhor Vice-Presidente Dr. Santos Mota referiu que: “gostaria de realçar uma
pequena obra realizada no centro da Vila e saudar o Senhor Presidente de Câmara
por este investimento de pequena dimensão mas, na minha perspectiva, com uma
grande importância que tem a ver com o passeio no centro da vila, junto à Capela
da Senhora do Terço. É um espaço que foi dignificado mas, acima de tudo, veio
solucionar a questão da segurança em termos de peões e também disciplinar um
pouco o trânsito e o estacionamento abusivo de alguns condutores. É uma obra de
pouco significado em termos económicos mas de grande importância em termos de
dignificação, de segurança dos peões e também em termos de uma maior disciplina
do trânsito.
No âmbito de uma política de proximidade, e complementando um pouco o que
disse o Senhor Presidente em relação às Montarias, os meses de Janeiro e Fevereiro
são férteis nestas iniciativas. Realizaram-se três Montarias, uma que já é habitual, no
calendário desportivo concelhio, que é a de Tapeus, mas a de Samuel e Vila Nova
de Anços realizaram-se pela primeira vez. O javali é uma espécie que se reproduz
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com muita facilidade, portanto, há que haver equilíbrio, há que ter algum cuidado
no excesso desta espécie porque pode causar grandes prejuízos aos Agricultores.
Penso que é importante a questão do equilíbrio ambiental, mas também não deve
ser desprezada a importância desportiva e gastronómica desta iniciativa
desportiva.
Para finalizar, também estivemos presentes, numa iniciativa no Sobral, as Festas de
S. Sebastião.”
O Senhor Presidente referiu que: “se formos aos Planos de Actividades aprovados
para os diferentes anos, em Urbanização e Urbanismo, temos sempre montantes
muito significativos em Construção/Reabilitação de Largos e Praças e Construção de
Passeios... Se há domínio que tem vindo a ser muito acompanhado pelo Senhor
Vice-Presidente, é exactamente o que tem a ver com a regeneração urbana… Nós
não podemos esgotar a regeneração urbana, apenas em grandes investimentos
co-financiados como, por exemplo, o da Requalificação dos Bacelos!!!… Há
pequenos investimentos que, umas vezes para melhorar até as condições de
segurança de quem anda a pé, outras vezes para embelezar urbanisticamente,
outras vezes para disciplinar… São igualmente relevantes no plano da regeneração
urbana e da sua eficácia social!!!... Temos uma outra questão na Vila de Soure
também ainda por resolver, concretamente no cruzamento junto do Palácio da
Justiça… Andamos a ver se consensualizamos uma pequena intervenção que
melhore o aspecto urbanístico e que discipline melhor as dificuldades decorrentes
do facto de haver ali um cruzamento de quatro estradas…
A eficácia social da regeneração urbana é resultante tanto de uma política integrada
de pequenas intervenções, como de uma ou outra intervenção com maior
expressão!!!…
Assim, considero que foi importante ter sido referido mais este pequeno exemplo,
no plano económico, mas de significativo alcance social, que contou com a
participação e teve a satisfação dos comerciantes onde o investimento foi
desenvolvido.”
A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “decorreu há pouco o
Conselho Municipal de Educação e gostaria de referir duas ou três notas… Foi
apresentada uma Informação Escrita com tudo aquilo que é a Actividade Municipal,
sobretudo ao nível da área da Educação, Cultura e Acção Social. Queria aqui referir
que o Director do Agrupamento de Escolas de Soure fez questão de sublinhar a
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forte colaboração entre a Autarquia e o Agrupamento de Escolas de Soure e o
impacto positivo que isso tem na actividade do Agrupamento de Escolas, que passa
por um conjunto de intervenções, designadamente, os próprios apoios aos projectos
escolares. O Director do Agrupamento de Escolas de Soure sublinhou mesmo que
há acções que, se não fosse a colaboração da Autarquia, não poderiam ter lugar.
Reforçou também a importância dos dois novos Centros Escolares, o de
Degracias/Pombalinho e o de Samuel, que iniciaram a sua actividade este Ano
Lectivo; o projecto do futuro Centro Escolar da Freguesia da Granja do Ulmeiro; a
congratulação pelo facto de, neste momento, o Parque Infantil na EB 1/2 de Soure
ser uma realidade que, efectivamente, constituía uma necessidade premente,
sobretudo por ser frequentado por quase duzentos alunos do 1.º Ciclo. A
necessidade/problema teve uma solução.
Para além da Informação Escrita da Actividade Municipal, a Ordem de Trabalhos
do Conselho Municipal de Educação tinha ainda outros dois pontos que se referem
à atribuição de Auxílios Económicos aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Foi
ratificado, por unanimidade, o processo de concessão de Auxílios Económicos no
Ano Lectivo de 2009/2010 e 2010/2011, naquilo que tem que a ver com a vertente
do apoio à aquisição de livros e material escolar, que estão completamente pagos.
Este processo de atribuição dos Auxílios Económicos virá à próxima reunião de
Câmara, também para ratificação.
Está patente, no Átrio da Câmara Municipal, - é mais uma forma de parceria do
Agrupamento de Escolas de Soure que nos solicitou um espaço -, a Exposição “Os
Campos de Morte - O Sistema Concentracionário Nazi”, que teve início no dia 27 de
Janeiro, que é o dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Esta é
uma forma de, naturalmente, nos solidarizarmos e de chamar a atenção para aquilo
que foi este flagelo e para a importância dos sistemas democráticos.”
O Senhor Presidente referiu que: “independentemente de isto ser tratado de forma
individualizada na próxima reunião de Câmara, importará que se perceba o seguinte:
a lei prevê para as famílias “avaliadas”pelo Gabinete de Acção Social, de acordo com
o previsto na lei em termos de caracterização socio-económica, que algumas possam
vir a ter um apoio de natureza excepcional, quer pecuniário, para por exemplo aquisição
de livros, quer, acima de tudo, no dia a dia, em refeições, na aquisição de um conjunto de
serviços gratuitos… Sendo certo que, naquilo que tem a ver com a fruição de serviços
gratuitos, naquilo que tem a ver com o Sistema de Apoio à Família, isso tem sido
sempre feito atempadamente, logo no início de cada Ano lectivo!!!... não é menos
verdade que, em termos da parte pecuniária, normalmente havia uma metodologia,
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uma tramitação… ia ao Conselho Municipal de Educação, depois vinha à Câmara
Municipal e por fim pagava-se… No período que estamos a atravessar, em que o
nosso discurso tem sido de direccionar mecanismos e apoios de excepção para
famílias que inequivocamente têm mais necessidade, não faria sentido que aqui, de
alguma forma, não contornássemos a metodologia habitual e não garantíssemos que
essas famílias tivessem acesso a esse apoio pecuniário, o mais rapidamente
possível... Ainda que a tramitação esteja a decorrer, a verdade é que, neste
momento, mesmo a parte pecuniária dos Auxílios Económicos já está integralmente
paga… Aliás, iremos fazer um esforço, num período particularmente difícil, para
que no próximo Ano Lectivo, 2011/2012, este processo possa estar desenvolvido
logo no seu início, ou, se possível, antes do mesmo… Assim, as famílias que
beneficiam de Auxílios Económicos já receberam, sendo que, e também para que
isto fique claro, não há nenhuma transferência do Ministério da Educação para que
as Câmaras Municipais paguem os Auxílios Económicos… O apoio dado através
dos Auxílios Económicos, na parte pecuniária, é da total e exclusiva
responsabilidade do Orçamento Municipal, isto é, o suporte desta despesa pública
decorre exclusivamente de receitas municipais próprias...”
A Senhora Vereadora Dra. Sónia Vidal referiu que: “quero pegar um pouco nas
palavras que o Senhor Presidente e o Senhor Vice-Presidente proferiram em relação
à importância de pequenas obras que possam, de certa forma, melhorar um aspecto,
neste caso concreto da Vila de Soure, e de certa forma também disciplinar o
trânsito. Deixo aqui uma nota, que eu acho que deve ser tida em conta pela equipa
que está com a proposta de Revisão do Regulamento de Trânsito, que é a seguinte:
nós reparámos que, e eu já referi aqui isto, dentro da Vila de Soure não há qualquer
tipo de marcação nas estradas… A marcação das estradas dá um aspecto mais
cuidado à vila e disciplina melhor o trânsito e às vezes verificámos, em
determinados cruzamentos, uma grande confusão por não existirem essas
marcações na estrada…”
O Senhor Presidente referiu que: “no Plano de Actividades aprovado há
sempre um investimento previsto, no que toca a comunicações e transportes,
para Rede Viária e Sinalização… Ainda recentemente, em Arruamentos e
Ligações, investimos 50.000,00 euros só em sinalização horizontal… Na Vila de
Soure, em termos de regeneração urbana, com as tais características ambientais e
urbanas, nós temos estado a criar novos elementos demarcadores, por exemplo, no
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cruzamento para o Pinheiro, no cruzamento para a Escola EB 1/2 de Soure… Já na
sinalização horizontal, houve aqui uma paragem, porque se há característica que tem
a proposta que se apresta para ser aprovada, é que há uma série de arruamentos na
Vila de Soure que irão passar a ter sentido único… Portanto, nesta altura, uma coisa
é nalgumas zonas o estacionamento, porventura, avivarmos o branco da sinalização,
outra coisa é fazermos um investimento já numa sinalização correspondente ao que
vier a ser aprovado…”
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. - 23.12.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Acta. -----------------3.2. - 14.01.2011

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Acta. -----------------Ponto 4. EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLAR
. Contrato de Manutenção de Ascensores - Centro Escolar das Freguesias
de Degracias e de Pombalinho
- Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ASCENSORES
DE POMBALINHO

- CENTRO ESCOLAR DAS FREGUESIAS DE DEGRACIAS E

- ADJUDICAÇÃO

Por deliberação da Reunião de Câmara de 14.01.2011, foi decidido recorrer à figura do ajuste directo, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.
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A empresa consultada apresentou a seguinte proposta:
EMPRESA
Liftime Elevadores, Lda.

VALOR
576,00 euros

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta é inferior ao preço base definido
(600,00€), sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma.
Não é obrigatória a celebração de contrato escrito nos termos da alínea a) 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 serviço à empresa “Liftime Elevadores, Lda.”;
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 576,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
24.01.2011

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação, conforme decorre da informação técnica dos
serviços. -----------------------------------------------------------Ponto 5. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
. Contrato de Manutenção de Ascensores - Centro Escolar da Freguesia de Samuel
- Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ASCENSORES - CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE SAMUEL

- ADJUDICAÇÃO

Por deliberação da Reunião de Câmara de 14.01.2011, foi decidido recorrer à figura do ajuste directo, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.
A empresa consultada apresentou a seguinte proposta:
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EMPRESA

VALOR

Liftime Elevadores, Lda.

576,00 euros

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta é inferior ao preço base definido
(600,00€), sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma.
Não é obrigatória a celebração de contrato escrito nos termos da alínea a) 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 serviço à empresa “Liftime Elevadores, Lda.”;
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 576,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
24.01.2011

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação, conforme decorre da informação técnica dos
serviços. -----------------------------------------------------------Ponto 6. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
. PROJECTOS ESCOLARES/OUTROS APOIOS
. Agrupamento de Escolas de Soure
- Visita de Estudo a França
Foi presente a seguinte proposta:

Proposta
ASSUNTO:

EDUCAÇÃO/ENSINO BÁSICO
. PROJECTOS ESCOLARES/OUTROS APOIOS
- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SOURE - VISITA DE ESTUDO A FRANÇA
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À semelhança de anos anteriores - 2006, 2007 e 2009 -, o Agrupamento de Escolas de Soure integra
no seu Plano de Actividades uma Visita de Estudo a França, de 5 a 11 de Março de 2011,
dinamizada pela Área Disciplinar de Francês.
Neste projecto, considerado extremamente enriquecedor a vários níveis: cultural, didáctico e lúdico,
participam 34 alunos do Concelho.
A Câmara Municipal tem vindo a apoiar as visitas efectuadas no âmbito deste Projecto.
Considerando a pertinência da continuidade deste tipo de iniciativas, dada a sua contribuição para a
valorização pessoal e social dos alunos e, após análise das despesas e receitas previstas, numa
perspectiva de minimizar o esforço financeiro das famílias, proponho que, no âmbito do Apoio a
Projectos Escolares, previsto nas Grandes Opções do Plano - PPI e AMR - e Orçamento para 2011,
na área da Educação, a Câmara Municipal autorize um apoio de 45 € por aluno, correspondente a
10% do custo previsto por aluno (450 €), no montante global de 1.530 € (45 € × 34 alunos).
A Vereadora *
(Ana Maria Treno, Dra.)
2011.01.17

* Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despacho
do Exmo Senhor Presidente da Câmara de 06.11.2009

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno. ------------------------------------------------------------------------------Ponto 7. CULTURA
. COMEMORAÇÃO DO IX CENTENÁRIO DO FORAL DE SOURE (1111-2011)
. Projecto
- Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: CULTURA
COMEMORAÇÃO DO IX CENTENÁRIO DO FORAL DE SOURE (1111-2011)
- ELABORAÇÃO DE PROJECTO
- ADJUDICAÇÃO
Por deliberação da Reunião de Câmara de 14.01.2011, foi decidido recorrer à figura do ajuste directo, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.
A pessoa singular consultada apresentou a seguinte proposta:
EMPRESA
Fernando Manuel Tavares Martins Pimenta

VALOR
2.800,00 euros

Tendo em conta que a pessoa singular respondeu ao solicitado e o preço da proposta é inferior ao preço base
definido (3.000,00€), sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma.
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Não é obrigatória a celebração de contrato escrito nos termos da alínea a) 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 serviço à pessoa singular “Fernando Manuel Tavares Martins Pimenta”;
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 2.800,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
24.01.2011

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação, conforme decorre da informação técnica dos
serviços. -----------------------------------------------------------Ponto 8. CULTURA
. EDIÇÕES/PUBLICAÇÕES

. História do Grupo Desportivo Alfarelense
- Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: CULTURA

EDIÇÕES / PUBLICAÇÕES
- HISTÓRIA DO GRUPO DESPORTIVO ALFARELENSE
- ADJUDICAÇÃO

Por deliberação da Reunião de Câmara de 14.01.2011, foi decidido recorrer à figura do ajuste directo, como
procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.
A empresa consultada apresentou a seguinte proposta:
EMPRESA
Paula Cristina Pintassilgo Marques Rodrigues Grácio

VALOR
566,00 euros

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta é inferior preço base definido
(600,00€), sugerimos a adjudicação do presente fornecimento à mesma.
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Não é obrigatória a celebração de contrato escrito nos termos da alínea a) 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 “Paula Cristina Pintassilgo Marques Rodrigues Grácio”;
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 566,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
24.01.2011

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação, conforme decorre da informação técnica dos
serviços. -----------------------------------------------------------Ponto 9. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. APOIO AO DESPORTO
- Proposta //2010

Desporto
PROPOSTA DE APOIO p/ 2010
a) DISPUTA DE PROVAS DE FUTEBOL DE 11
EQUIPAS SÉNIORES

2ª Divisão Nacional B
3ª Divisão Nacional
Divisão de Honra
1ª Divisão Distrital

EQUIPAS JOVENS

Infantis
Iniciados
Juvenis
Juniores

INATEL

87.500,00
75.000,00
12.500,00
7.500,00

€
€
€
€

/
/
/
/

ano
ano
ano
ano

2.250,00 € / ano
“
“
“
1.000,00 € / ano

8.750,00
7.500,00
1.250,00
750,00

€
€
€
€

/
/
/
/

mês
mês
mês
mês

225,00 € / mês
“
“
“

100,00 € / mês
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b) DISPUTA DE PROVAS DE FUTEBOL DE 5
EQUIPAS SENIORES MASCULINAS

3.ª Divisão Nacional
Divisão de Honra
1.ª Divisão
Divisão de Honra
1.ª Divisão

EQUIPAS SENIORES FEMININAS
EQUIPAS JOVENS

12.500,00
5.500,00
4.250,00
3.600,00
3.250,00
1.500,00

€
€
€
€
€
€

/
/
/
/
/
/

ano 1.250,00 € / mês
ano
550,00 € / mês
ano
425,00 € / mês
ano
360,00 € / mês
ano
325,00 € / mês
ano
150,00 € / mês

C) DISPUTA DE PROVAS NOUTRAS MODALIDADES
C1)

ATLETISMO

750,00 € / ano

75,00 € / mês

ESCALADA

750,00 € / ano

75,00 € / mês

1.500,00 € / ano

150,00 € / mês

500,00 € / ano

50,00 € / mês

1.000,00 € / ano

100,00 € / mês

C2)
C3)

REMO
C4)

XADREZ
ESCOLAR
C5)

XADREZ
FEDERADO
O Vereador*
(Américo Nogueira)
2011.01.27

* Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despacho
do Exmo Senhor Presidente da Câmara de 06.11.2009.

Obs.: Aplicável à Época 2010/2011, base para 2011/2012.

O Senhor Presidente referiu que: “esta proposta corresponde à época desportiva
2010/2011 e é base para 2011/2012… A proposta é inteiramente igual à que
aprovámos para a época 2009/2010, excepto no que toca à modalidade, Xadrez…
Agora passa a haver dois tipos de Xadrez, o Xadrez Escolar e o Xadrez Federado…
A aprovação desta proposta deverá implicar um investimento de ≈ 159.750,00 euros…”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Vereador, Américo Nogueira. -----------------------------------------------------------------------------------Ponto 10. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
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. Centro de Alto Rendimento (CAR)

- Expropriação de Parcela de Terreno (47-S-Lote 234)
. Arbitragem
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Pedido de Arbitragem – Expropriação da parcela 47-S
Na reunião de 27/08/2009, a Câmara Municipal de Soure deliberou, por unanimidade,
aprovar a expropriação de uma parcela de terreno com a área de 24.450m², do lote 234,
que se insere territorialmente no concelho de Soure, com vista ao inicio das obras de
construção do centro de alto rendimento.
Porém, o lote 234 é atravessado pelo limite dos concelhos de Soure e Montemor-o-Velho,
o que explica a sua divisão em duas parcelas.
A parcela 47-S é a que se situa no concelho de Soure.
Maria José Carvalhão – Eng.ª Civil
Chefe de Divisão de O.P.U.
24.01.2011

DESPACHO
Atenda-se ao Solicitado.
À Reunião de Câmara p/conhecimento
2011.01.25
(João Gouveia, Dr., Presidente da Câmara)

Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------Ponto 11. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
- Aquisição de Equipamento Informático
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO - URBANIZAÇÃO E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO
- 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 5.500,00 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.
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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 fornecimento tem dotação no orçamento para o presente ano de 2011 pela
rubrica 03.01.07.01.10.02 e trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação
de 05.004 2004/111.
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:
-

Centro de Informática, S.A.;
Ris2048 Sistemas Informáticos e Comunicações, Lda.;
Carlos Manuel Carvalho Mendes;
Realestudo - Serviço de Engenharia Informática e Electrotécnica, Lda.

4. J ÚRI
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.;
- Vítor Miranda, Eng.;
- Ivo Costa, Dr. (Suplente);
- Fernando Cavacas, Dr. (Suplente).
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
27/01/2011
DESPACHO:
De acordo.
À Reunião de Câmara, para ratificação.

O Vice-Presidente *,
(Santos Mota, Dr.)
28.01.2011
* Competências delegadas e subdelegadas pelo Exmo. Senhor Presidente
da Câmara Municipal por despachos de 03.11.2009 e de 06.11.2009

e
Assunto: Habitação, Urbanismo e Urbanização
Urbanização e Urbanismo
Aquisição de Equipamentos p/ Edifícios Municipais
Aquisição de Equipamento Informático
Relativamente ao assunto supracitado, face às recentes avarias verificadas no servidor informático
existente na Câmara Municipal, foi solicitada à “AIRC – Associação Informática da Região Centro” a sua
colaboração no sentido de se tentar preservar a informação, assim como avaliar a origem dos problemas.
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Na sequência da mesma, foi possível concluir que o actual servidor informático apresenta falhas
irreversíveis ao nível das configurações lógicas e no acesso às unidades de gravação da informação.
Neste âmbito, uma vez que o actual sistema central de informação não nos permite garantir a
salvaguarda da informação desta Câmara Municipal, sugere-se a aquisição de um novo equipamento com as
características especificadas no verso deste documento, cuja capacidade, em princípio, responderá ao quadro de
necessidades do próximo triénio, permitindo após o mesmo, a expansão da sua capacidade através da instalação
de discos adicionais, pelo valor estimado de 650,00€/cada (até ao máximo de 4 discos).
Estima-se a o valor total de 5.500,00€ para a aquisição do servidor referido, juntamente com o
imprescindível conjunto de discos para armazenamento de dados.
À Consideração Superior
O Técnico Superior
(Vítor Miranda, Eng.º Electrotécnico)
18.01.2011
DESPACHO:
- De acordo.
Proceda-se, de imediato, no âmbito da legislação aplicável.
- À Reunião de Câmara p/ ratificação.
2011-01-27
(João Gouveia, Dr., Presidente da Câmara)

Deliberado, por unanimidade, aprovar a ratificação do Despacho do Senhor Vice-Presidente, Dr.
Santos Mota. ----------------------------------------------------Ponto 12. PROTECÇÃO CIVIL
. ANPC - Autoridade Nacional de Protecção Civil
. Equipas de Intervenção Permanente (EIP)
- Protocolo

O Senhor Presidente referiu que: “em 2007, aprovámos a subscrição de um
Protocolo com a Autoridade Nacional de Protecção Civil, em representação do
Ministério da Administração Interna e com a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários do Concelho de Soure… Basicamente, teve a ver com o
funcionamento regular das Equipas de Intervenção Permanente... Os resultados
estatísticos, e não só, falam por si, e durante estes três anos estas equipas
permitiram, naturalmente, melhorar a eficácia de resposta… O que acontece é que
a Autoridade Nacional de Protecção Civil está a consultar os Municípios e as
Associações de Bombeiros que têm estas equipas, pois terminado o período de três
anos de validade desse Protocolo, importa avaliar se se justifica equacionar a subscrição
de um novo Protocolo… Para o Município de Soure significa que pode haver um
encargo, que nós já temos, de ≈ 3.000,00 euros/mês… outro tanto para o
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Ministério da Administração Interna… Para os Bombeiros significa que o pessoal
das Equipas de Intervenção Permanente já com três anos, se ultrapassarem esses
três anos, passam ao Quadro de Pessoal… Os Bombeiros entendem que, mesmo
assim, preferem correr esse risco porque está criada uma base de resposta… Os
Bombeiros comunicaram à Autoridade Nacional de Protecção Civil o interesse na
manutenção das Equipas de Intervenção Permanente…
Neste quadro, o Município de Soure, enviou também um ofício à Autoridade
Nacional de Protecção Civil a adiantar a nossa disponibilidade e vontade para a
subscrição de um novo Protocolo.”
Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------Ponto 13. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA
. CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS
. Estação Elevatória de Alfarelos
- Homologação do Auto de Recepção Provisória
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA
CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ALFARELOS
RECEPÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 03.09.2010, à empresa J. B. Pires Construções, Ldª, pelo valor
de 92.116,00 €, acrescido de IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respectivo auto de recepção provisória da mesma, nos
termos e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Engº.)
14.01.2011

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção provisória,
conforme decorre da informação técnica dos serviços. -----------------------

Ponto 14. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA
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. ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos
- Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano

de 2011 - Abastecimento em Alta

Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------Ponto 15. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA
. ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos
- Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo
Humano de 2011 - Abastecimento em Baixa

Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------Ponto 16. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. BENEFICIAÇÃO DA EM 622, PEDRÓGÃO DO PRANTO/LIMITE DO CONCELHO
(COM FIGUEIRA DA FOZ

. Candidatura //QREN - mais CENTRO
- Aprovação da Alteração N.º 1 (Reprogramação Temporal e Financeira)

Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------Ponto 17. RECURSOS HUMANOS
. INTEP – Instituto Tecnológico e Profissional da Figueira da Foz - Pólo de Soure
. Estágio
- Curso Técnico de Electrotecnia
Foi presente a seguinte proposta:

Proposta
Assunto: RECURSOS HUMANOS

INTEP - INSTITU TO T ECNOLÓ GICO E PROFISSIONAL DA FIGU EIRA DA FOZ
. ESTÁGIO
- CU RSO T ÉCNICO DE ELECTROTECNIA

- PÓ LO DE SOU RE

No âmbito do funcionamento do curso em epígrafe, no INTEP - Instituto Tecnológico e Profissional da
Figueira da Foz - Pólo de Soure, este propôs à Câmara Municipal a inserção de dois ou mais alunos
num estágio, com a duração de 420 horas, a decorrer na Câmara Municipal, de 01 de Março a 15 de
Junho de 2011 (alunos do 3.º Ano).
24

2.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 31 de Janeiro de 2011
Este curso, que prevê a obrigatoriedade, em contexto real de trabalho, de um estágio, permitirá
aos alunos que o frequentam a obtenção de um diploma de conclusão do 12.º Ano de
Escolaridade, com Qualificação Profissional de Nível 3.
Note-se que esta é uma resposta concreta a uma necessidade identificada no Diagnóstico Social do
Concelho, no âmbito da Rede Social e a um dos Projectos Estruturantes do Plano de Desenvolvimento
Social - PONTES PARA A VIDA -, que aponta, especificamente, para o acesso a uma oferta educativa
diversificada, devendo existir articulação entre a oferta educativa e as entidades empregadoras.
Neste quadro, proponho que se autorize a realização dos Estágios solicitados, os quais não constituem
para a Autarquia qualquer tipo de encargo.
A Vereadora*
(Ana Maria Treno, Dra.)
18.01.2011
* Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despacho
do Exmo. Senhor Presidente de Câmara de 06.11.2009

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno. ------------------------------------------------------------------------------Ponto 18. ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO CENTRO I.P.
. Empedramento das Margens dos Rios Arunca e Anços
. Processo de Contra-Ordenação
- Defesa por Escrito

Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------Ponto 19. REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO - R.M.U.E.
. Instrução dos Procedimentos
. Artigo 3.º, n.º 9, do R.M.U.E.
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: REGULAMENTO MUNICIPAL de URBANIZAÇÃO e EDIFICAÇÃO
Instrução dos Procedimentos
Artigo 3º, nº 9 do RMUE
Na reunião de Câmara de 16 de Outubro de 2008, foi deliberado por unanimidade aprovar o
Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE).
No artigo terceiro do referido Regulamento define-se a instrução dos pedidos de informação
prévia, de comunicação prévia, de licença e alteração de utilização relativos a operações urbanísticas
obedecendo ao disposto no Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE).
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O nº 9 do artigo 3º, obrigou a partir de 1 de Janeiro de 2009, a que todos os procedimentos
previstos no RJUE fossem instruídos em suporte informático, sendo as peças escritas em suporte
PDF e as peças desenhadas em PDF e DXF, ou através de outro suporte que vier a ser definido
por despacho do Presidente da Câmara Municipal ou Vereador com competências
subdelegadas.
O objectivo da apresentação de projectos exclusivamente em formato digital, tinha subjacente
a lógica da modernização tecnológica introduzida no RJUE pela Lei 60/2007, de 4 de Setembro,
passando a gestão de procedimentos, no âmbito da urbanização e edificação, a ter de ser feita com o
recurso a um sistema informático próprio. No caso do Município de Soure já era usado o SPO,
Sistema de Processos de Obras.
A simplificação e desmaterialização dos processos previstos no RJUE são garantidas através
da adopção de sistema informático com mecanismos de interoperabilidade entre Municípios e
Administração Central.
Nesse sentido a DGAL criou o Portal do Licenciamento para os Municípios efectuarem as
consultas às entidades da Administração Central.
Passados dois anos de aplicação do Portal de Licenciamento continuam a existir entidades
externas ao Município que não estão registadas, como por exemplo a EDP, Segurança Social e
ANPC.
A consulta a essas entidades continua a fazer-se via CTT, com exemplar do projecto em papel
solicitado ao requerente na fase da consulta, com consequências no cumprimento dos prazos.
Por outro lado, a existência do projecto exclusivamente em formato digital dificulta a análise
técnica, a fase de alinhamento e fiscalização e a vistoria das redes de águas e esgotos, sendo
necessário por vezes imprimir peças do projecto.
Considerando o exposto, sugere-se, de acordo com o previsto no nº 9 do artº 3º do RMUE, a
emissão de um despacho determinando o seguinte:


A partir de 1 de Fevereiro de 2011, todos os procedimentos previstos no RJUE serão
instruídos em suporte informático, sendo também obrigatória a entrega de uma
cópia completa do projecto em papel.



No suporte informático as peças escritas deverão ser apresentadas em suporte
PDF, as peças desenhadas em PDF e DXF para o projecto de arquitectura e em PDF
para os projectos das especialidades.



Deverá igualmente ser apresentado um ficheiro PDF por cada projecto (arquitectura
e cada especialidade), identificado com o nome a que se refere.



Sempre que no decurso de um procedimento ocorra qualquer alteração a um
projecto, o nome do ficheiro respectivo deverá identificar o da versão mais recente.

À Consideração Superior
Maria José O. Carvalhão - Engª
Chefe de Divisão Obras Particulares
18.01.2011
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DESPACHO
Ao D.O.U.
Ao c/ Sr.ª Chefe de Divisão, Eng.ª Maria José
- Preparar Despacho em Conformidade;
- À Reunião de Câmara p/ Conhecimento.
2011.01.20
(João Gouveia, Dr., Presidente da Câmara)

e
Assunto: REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO
INSTRUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
ARTIGO 3.º N.º 9 DO RMUE
O n.º3 do artigo 9.º do RMUE, obrigou, a partir de 1 de Janeiro de 2009, que todos os procedimentos
previstos no RJUE fossem instruídos em suporte informático.
No entanto, aquele mesmo normativo regulamentar, prevê a possibilidade de os procedimentos, previstos no
RJUE, serem instruídos através de outro suporte que vier a ser definido por Despacho do Presidente da
Câmara Municipal ou Vereador com competências subdelegadas.
Deste modo cumpre-nos informar que:
Ao abrigo do n.º3 do artigo 9.º do RMUE, poderá ser definido, por Despacho do Presidente da Câmara
Municipal ou de um Vereador com competências subdelegadas, qualquer outro suporte, considerado
adequado, para instrução de todos os procedimentos previstos no RJUE, a adoptar de forma alternativa ou
cumulativa.
À consideração superior,
O Jurista,
(Edgar J. Domingues, Dr.)
18.01.2011

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