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--- No dia vinte e nove de junho do ano de dois mil e dezoito, pelas onze horas, no Salão
Nobre  do  Edifício  dos  Paços  do  Município,  reuniu  a  Câmara  Municipal  de  Soure,
convocada  nos  termos  do  Regimento  para  a  sua  décima  segunda  Reunião  Ordinária,
estando presentes: o Senhor Presidente da Câmara, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes,
eleito pelo PS,  e os Senhores Vereadores:  Dra.  Nádia Filipa Antunes Madeira Gouveia,
eleita pelo PS; Eng. Agostinho José Jordão Gonçalves, eleito pelo PPD/PSD-CDS/PP-PPM;
Américo Ferreira Nogueira, eleito pelo PS; Dr. Gil António Contente Soares, eleito pelo PS;
Eng. Guilherme José Pessoa Castanheira, em substituição da Dra. Maria Manuela Lucas de
Oliveira Santos, eleito pela CDU e Ana Patrícia Alves Pereira eleita pelo PS.--------------------
O Senhor Presidente declarou aberta a reunião, com a seguinte ordem de trabalhos:-----------

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
            . Licenciamento de Obras Particulares

Ponto 3. Informação Financeira 
        3.1. Resumo Diário de Tesouraria
        3.2. Encargos e Compromissos

Ponto 4. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
            . Proc. N.º 18/2018/366 - Carla Cordeiro, Solicitadora
              - Constituição de compropriedade através de escritura de doação - artigo 54.º da

Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação

Ponto 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2018 
                                . Apreciação de Propostas de Alteração - 8.ª/8.ª -

Ponto 6. Apreciação de Propostas de Ata

        6.1.  -  14.03.2018
        6.2.  -  26.03.2018

Ponto 7. EDUCAÇÃO/ ENSINO BÁSICO
         . Escola Básica do 1.º CEB de Degracias Pombalinho e 1.º CEB de Figueiró do

Campo
             . Componente de Apoio à Família (CAF)
                - Protocolos

2



12ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 29 de junho de 2018, pelas 11,00 horas

Ponto 8. EDUCAÇÃO/ ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
             . PROJETOS ESCOLARES/OUTROS APOIOS

             . Escola Superior de Educação de Coimbra/Instituto Politécnico de Coimbra 
             . Projeto Escola de Verão Júnior da ESEC/IPC
                 - Ano Letivo 2017/2018

Ponto 9. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
              . AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

              . EB1 da Gesteira - Criação de uma Sala para Biblioteca
                     -  Adjudicação

Ponto 10. CULTURA
              . RLCTM - Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais 
              . Festas em Honra de São João, Paleão
        10.1. - Autorização para ocupar a Via Pública e Espaço Público
        10.2. - Isenção do Pagamento da Taxa

Ponto 11. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
                  - CORRIDA 4 ESTAÇÕES
     

Ponto 12. AÇÃO SOCIAL – APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
               . REDE SOCIAL

               . Piscinas Municipais do Concelho de Soure
                      - Regulamento e Tabela de Taxas//Isenções
Ponto 13. AÇÃO SOCIAL – APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
               . AÇÃO SOCIAL ESCOLAR//ALUNOS BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIOS ECONÓMICOS

               . Alunos Abrangidos pelo Projeto EPIS
                    - Piscinas Municipais do Concelho de Soure

                                                                                   . Isenções e Reduções
Ponto 14. AÇÃO SOCIAL – APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL

               . HABITAÇÃO SOCIAL//APOIO AO ARRENDAMENTO

               . Prorrogação do Apoio
                        - N.º Processo 22/2017 - APA

Ponto 15. AÇÃO SOCIAL //REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL
               . INICIATIVAS DIVERSAS

               . Orçamento Participativo de Portugal - 2018
                        - Participação Sénior

Ponto 16. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO
               . CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO LARGOS E PRAÇAS

               . REABILITAÇÃO DO LARGO NO PARQUE DO PEDRÓGÃO DO PRANTO

                   - Adjudicação
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Ponto 17. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
               . PLANEAMENTO URBANÍSTICO E REVISÃO DO PDM
                   - Projeto de Operação de Reabilitação Urbana (ORU) e Programa Estratégico de
                      Reabilitação Urbana de Soure (PERU) de Soure

Ponto 18. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
               . PLANEAMENTO URBANÍSTICO E REVISÃO DO PDM
                   -  ESTUDOS E PROJETOS

                   -  Elaboração da Carta da Reserva Ecológica Nacional do Município de Soure
                  . Adjudicação

Ponto 19. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
               . PARU – PLANO AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

                . Requalificação Urbanística – Rua Alexandre Herculano
                    -  Esclarecimentos e Erros e Omissões

Ponto 20.URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
                 . INFRAESTRUTURAS NO MEIO AMBIENTE

                 . AQUISIÇÃO DE TERRENOS

                   - Prédio Misto, sito na Rua da Estação, Granja do Ulmeiro
                     (Artigo com a Matriz Predial Urbana n.º 853 
                     (Artigo com a Matriz Predial Rústica n.ºs 74 e 75

Ponto 21.URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
                 . Avaliação de Terreno
                   -  Artigo Urbano n.º 57, Rua dos Ferreiros, Soure

Ponto 22.URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
                 . Avaliação de Terreno
                  -  Artigo Rústico  n.º 1382, Vale de Soure ou Chalé - Alfarelos

Ponto 23. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
                 .  HIGIENE PÚBLICA

                 .  Recicla Soure
                  - Amb3E_Protocolo – Aprovação de Minuta de Protocolo

Ponto 24. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
                  .   HIGIENE PÚBLICA

                  .  Recicla Soure
                   - Filtex_Protocolo – Aprovação de Minuta de Protocolo
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Ponto 25. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
             .  Urb. Lote n.º 11 - Encosta do Sol - Soure 848 m2 - UR 5669
      
Ponto 26. ÁGUA E TERMALISMO 
             . ÁGUA – CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

             . Substituição de Tubagem nas Quatro Lagoas e Vale Centeio 
                -  Adjudicação

Ponto 27. ÁGUA E TERMALISMO – ÁGUA
             . AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO

             . Proposta de Aquisição de Retroescavadora com Retoma
                -  Adjudicação

Ponto 28. ÁGUA 
              -  Falta de entrega  de dinheiro no valor de € 1.198,93 no dia 12.06.2018 – Agente

de Cobrança  de Água na Localidade do Cercal,  Fernando Alexandre Salvado
Rodrigues

Ponto 29. PROTEÇÃO CIVIL
             . PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS - PMDFCI
        .  Construção,  Beneficiação/Conservação da Rede de Defesa da Floresta Contra

Incêndios
              . Rede Viária Florestal
                -  Escolha do Procedimento Prévio

Ponto 30. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA 
             . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS

             . EN 342 em Queitide - 2.ª Fase
                -  Esclarecimentos e Erros e Omissões

Ponto 31.  SERVIÇOS MUNICIPAIS
             . Participação Societária na Entidade “WRC - Agência de Desenvolvimento Regional, EIM, SA”
                -  Proposta de Dissolução

Ponto 32.  SERVIÇOS MUNICIPAIS
              . FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

                -  ILUMINAÇÃO PÚBLICA

                   . Acordo-Quadro da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra
                   . Adjudicação
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Ponto 33.  SERVIÇOS MUNICIPAIS
             . EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

                - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

                   . Assuntos Sociais e Educação
                   . Sistema Centralizado de Cópia, Impressão e Digitalização 
                          - Procedimento Prévio

Ponto 34. SERVIÇOS MUNICIPAIS
             . EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

                - Medidas de Serviços e Higiene no Trabalho
                         - Procedimento Prévio

Ponto 35. Pedreira n.º  2896,  denominada “Serra do Carvalhal” -  Homologação da
Licença de Exploração

Ponto 36. ALTERAÇÃO DOS REGULAMENTOS DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
DE ÁGUA E DO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS

Ponto 37.  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
                   -  Licenciamento de Instalação de Recinto Improvisado
        37.1. Realização do Circo “Monster Circus Freestyle” - Soure
                         - Dias 15/ 16 e 17 de junho de 2018
        37.2. Festas Santo António - Casal de Almeida
                       - Dia 16 e 17 de junho de 2018
        37.3. Festas Santo António – Ribeira da Mata
                         - Dia 15 a 18 de junho de 2018
        37.4. Festa em Honra São João – Formigal
                        - Dia 22 a 24 de junho de 2018
        37.5. Festa em Honra São João – Paleão
                   - Dia 22 a 24 de junho de 2018
        37.6. Festa em Honra Nossa Senhora do Rosário – Alfarelos
                   - Dia 05 a 08 de julho de 2018
         37.7. Festa em Honra São Tiago – Marchas - Soure
                      - Dia 20 a 22 de julho de 2018
         37.8. Festa em Honra de S. Lourenço – Simões
                     - Dia 10 a 13 de agosto de 2018

Ponto 38. SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO SAÚDE

               . USF – Unidade de Saúde Familiar de Alfarelos/Granja do Ulmeiro/Figueiró do 
Campo

                     - Proposta de Revogação do Contrato de Empreitada
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Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações

O Senhor Presidente da Câmara  Municipal  Mário Jorge Nunes referiu que: “relativamente
ao processo da criação da Empresa Intermunicipal de Águas, Saneamento e outros serviços,
a constituir entre os Municípios de Soure, Montemor-o-Velho e Mira, acrescentar que o
procedimento de construção da  empresa  está  a  prosseguir,  está  aprovado por todos  os
órgãos municipais destes três Municípios. O processo seguiu para as entidades de tutela -
Ministério do Ambiente, Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos, DGAL,
Tribunal de Contas -. Estão a ser pedidos esclarecimentos, que têm estado a ser trabalhados
entre os dirigentes autárquicos dos três Municípios. Sobre este assunto, o Senhor Ministro
do Ambiente virá reunir com os três Municípios e também dar nota que será apresentada
publicamente a  empresa.  A sessão terá  lugar  no dia  13,  sexta-feira,  às  17.30 horas,  nas
instalações privativas do Município de Montemor-o-Velho, situadas no Concelho de Soure,
designadamente o Centro Náutico.
Foi  entendimento  dos  dirigentes  municipais  a  trabalhar  na  construção  da  empresa,  dar
instruções aos serviços para a possibilidade de se vir a agregar, mais rapidamente do que se
tinha inicialmente previsto, os serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos. O ponto da
situação é que o Município de Mira tem feito uma recolha repartida desses resíduos, com
meios  próprios,  com meios  afetos  à  ERSUC,  com meios  afetos  a  empresas  ligadas  ao
Distrito de Aveiro. O Município de Montemor-o-Velho tem tido, tal como o de Soure, esse
serviço em prestação de serviços por empresas externas ao Município. Para o próximo ano
estará em fase de lançamento um novo concurso para continuar a obter a prestação desse
serviço tal como nós, que dia 23 ou 24 de fevereiro de 2019 termina o contrato com a
empresa que nos está a prestar, quase na totalidade, esse serviço e, portanto, temos que dar
início  a  um novo  procedimento  concursal.  Estamos  aqui  a  trabalhar  no  sentido  de  se
perceber que possa ser importante, em termos de eficácia e de rentabilidade, haver um só
concurso  para  os  três  Municípios,  concurso  público  internacional  tendo  em  conta  a
dimensão da operação e, portanto, constituindo-se a empresa, na nossa expetativa, até final
de setembro,  ainda haver  tempo desta  nova empresa  ser  ela  a  abrir  o concurso para a
recolha de resíduos sólidos nos três municípios, apurando-se que venha a haver vantagens.
Outra  informação tem a  ver  com recursos  humanos.  Dar-vos  a  informação,  ainda  que
depois venha em ponto próprio para dar conhecimento, em próxima reunião, que estou a
comunicar  a  alguns  funcionários  que  vão  ser  providos  provisoriamente  em  lugares  de
direção  intermédia,  assim,  dizer-vos  que  a  partir  de  1  de  julho  nomeei,  em  regime  de
substituição, no lugar de direção intermédia integral no Setor de Ação Social e Saúde, a Dra.
Cristina Isabel da Costa Marta Lapo; no Setor Financeiro, Património e Contabilidade, o Dr.
Ivo Gil Antunes Martins da Costa; quarto grau no Setor de Planeamento e Estratégia, a Dra.
Susana Isabel Duque Gaspar; quarto grau no Setor de Educação e Juventude, Dra. Ana
Sofia Gonçalves Valente; terceiro grau Setor de Instalações e Equipamentos, Eng. Vitor
Manuel  Carvalho Miranda e quinto grau Setor de Obras por Administração Direta e às
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Freguesias,  Eng. Mauro António Pereira Alegre. De imediato, será aberto procedimento
concursal para estas categorias e o objetivo é que tenha um membro do júri que seja de
dentro do Município, já com cargo de dirigente, e que os outros dois elementos de cada júri
sejam dirigentes de Municípios ou Instituições Públicas da Região. 
Dar  nota  que está  a  decorrer  o procedimento concursal  para  o  Setor  Administrativo  e
Recursos Humanos, direção intermédia de nível 3 e Setor da Cultura, Desporto e Promoção
Turística,  também  nível  3,  sendo  que  no  primeiro  já  são  conhecidos  os  concorrentes,
concorreram 8 pessoas ao Setor Administrativo e Recursos Humanos, apenas 1 proveniente
do quadro do Município de Soure e ao Setor da Cultura, Desporto e Promoção Turística
também concorreram 8, sendo que 2 são quadros do Município de Soure e agora os júris
nomeados,  que trabalham este  procedimento,  prorroguei  por  mais  90 dias  o  regime de
substituição dos que estão a exercer essas funções, respetivamente a Dra. Dulce Helena
Rocha Vieira e o Dr. Mário João Lourenço Gomes.
Também estão a decorrer os procedimentos concursais, penso que o prazo já terminou,
para  a  regularização  das  pessoas  que  ocuparam  cargos  com  vínculo  precário.  No
procedimento tinham uma obrigação prévia, que é todas as pessoas que reuniam requisitos
para serem oponentes a este concurso foram todas notificadas por carta  registada.  Este
concurso tem 4 vertentes:  assistente operacional - cantoneiros -;  assistente operacional -
auxiliares de ação educativa -; assistente operacional - auxiliar de serviços gerais - e assistente
técnica. 
Realizei a viagem ao Brasil, numa comitiva que integrava autarcas de Odivelas e da Nazaré.
Visitámos 4 Municípios, considerando a capital do Estado do Pará, que é Belém, do Estado
Federal do Brasil, onde a comitiva foi recebida por 3 das principais Instituições Portuguesas
no  Estado,  a  Sociedade  Beneficente  Luso  Brasileira,  que  é  uma  instituição  centenária,
detentora do maior hospital privado no Estado do Pará, que presta serviços em acordo com
o próprio  Estado  Federal,  equivalente  ao  nosso  Sistema  Nacional  de  Saúde  e  que  faz
também clínica  e  medicina  privada  com várias  valências,  desde  o  pré-natal,  obstetrícia,
modalidades ligadas à saúde materna, tem maternidade, tem parte oncológica e de cuidados
paliativos,  dirigida  por  portugueses  e  com  planos  de  investimentos  para  os  próximos
dois/três anos para um novo hospital, bastante interessante e importante, quer para o Brasil,
quer  para  o  Estado,  quer  até  para  Portugal.  Fomos recebidos  pelo  Grémio Literário  e
Comercial do Estado de Belém, também uma instituição centenária, que tem das bibliotecas
mais antigas do Brasil,  um acervo literário editorial  bastante importante e que tem uma
importância de representação portuguesa bastante importante em todo o norte do Brasil.
Fomos recebidos, também na área desportiva, pelo maior clube do Estado, a Tuna Luso
Brasileira de Desportos, que é um clube português, onde um dos seus dirigentes, Presidente
da Assembleia Geral, é, ao mesmo tempo, Presidente da Câmara Municipal de Belém, sendo
que o órgão Câmara Municipal é o equivalente à nossa Assembleia Municipal.  Também
tivemos a possibilidade de visitar as instalações, têm mais de 2500 atletas a praticar diversas
modalidades.  Visitámos o Município de São Caetano de Odivelas,  portanto,  já  tem um
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acordo  de  geminação  com  o  Município  português  de  Odivelas,  vive  da  atividade  de
subsistência ligada à pesca, sem presença industrial, sem grande pendor turístico a não ser o
setor ligado à pesca desportiva. Fomos recebidos no Município de Vigia da Nazaré, que está
em processo de geminação com o Município português da Nazaré, também tem uma fábrica
de  pescado,  esses  sim  já  aproveitam  a  pesca  para  a  transformação,  alguma  tecnologia
alimentar ainda que incipiente e o último Município a visitar foi o Município de Soure. Para
a visita ao Município de Soure tive a presença do Cônsul de Portugal para toda a zona norte
do Brasil, Dr. Francisco Brandão, que nos acompanhou na visita, que deu cobertura para a
nossa presença e que ajudou a fazer a integração e também uma guia local que ajudou a
fazer os contactos e a fazer a respetiva inserção, fomos recebidos pela Prefeitura e por outro
órgão, autónomo e independente, a Câmara Municipal, que é o equivalente à Assembleia
Municipal,  que  têm  meios  e  recursos  separados,  funcionam  em  edifícios  separados,
portanto, fomos recebidos nos dois órgãos, sendo que o acompanhamento foi da Prefeitura.
A Cidade do Brasil, com o nome de Soure, é considerada a capital do Marajó, maior ilha
fluvial do mundo, do tamanho da Suíça. O Concelho de Soure, do Brasil, é do tamanho da
Ilha da Madeira, tem 24.000 habitantes, dos quais 20.000 residem na cidade de Soure. Vivem
do turismo e da atividade agrícola, com grandes fazendas, que se dedicam à exploração,
principalmente, de carne de búfalo e de outras espécies bovinas e que se dedicam também à
exportação desses animais  vivos até para países do médio oriente.  Têm uma população
muito  jovem,  tem problemas  de  inserção  social,  de  combate  à  pobreza,  de  combate  à
prostituição, ao tráfico de droga e tráfico de seres humanos, tem já sistemas municipais que
se aproximam daqueles que temos aqui na nossa sociedade, programas de acompanhamento
dos nativos, programas de apoio à inserção das pessoas em risco e nós estamos a preparar,
fui acompanhado do Dr. Mário João, um documento que será entregue aqui ao executivo
para apreciação tendente a propor que Soure-Portugal faça um protocolo de geminação com
Soure-Pará,  não  que  seja  expectável  que  daí  advenham  proveitos  materiais,  físicos,
económicos, não devemos estar à espera de um saldo positivo no ponto de vista material
mas para aprofundar e manter aqui uma ligação, que é importante, não propriamente a ver
com Soure numa ligação bilateral, de Soure para Soure, mas uma relação de Soure-Portugal
para  o  mundo,  não  só  para  a  comunidade  portuguesa  no  Brasil  mas  até  em  termos
empresariais, temos um estado no Brasil onde somos conhecidos pelo nome que temos e
podemos vir a ser conhecidos pelas nossas potencialidades económicas, históricas, turísticas,
não só por Soure mas porque Soure tem importância, no Pará, como sendo um Município
conhecido como estratégico e importante e Soure-Portugal, à boleia, em apêndice a esse
conhecimento  de  Soure-Brasil,  pode  conseguir  entrar  e  também  por  uma  questão  de
afirmação  da  nossa  identidade  histórica.  Somos  uma  vila  mais  antiga  que  a  nossa
nacionalidade. Devemos preservar essa marca, divulgá-la e perante os outros homónimos
que têm influência noutra parte do mundo, reafirmar isso. Isso não implica, nem tem que
implicar presenças e deslocações oficiais de parte a parte, com carácter frequente, pode ser
com carácter excecional e acho que, pelo menos, de uma forma grosseira, uma vez por
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mandato devia de haver este contacto, para cá e para lá. Fiz o convite ao Senhor Prefeito de
Soure e a um grupo musical,  etnográfico indígena,  inclusive para virem às nossas festas
anuais. É evidente que aquilo que lhes prometemos, além de uma ajuda para comparticipar
os custos  de deslocação em linha com os custos  dos potenciais  espetáculos,  também o
acolhimento local, é isso que é a norma. Não foi isso que aconteceu, não estive alojado lá a
custas dos municípios de lá, mas devemos estar preparados para isso e penso que temos
algum know-how e alguma obrigação solidária  de ajudar  a  marcar  essa  nossa  presença.
Portanto, é preciso avaliar os custos de mandar para lá alguns equipamentos, porque os
recursos de logística e de transporte são elevados, mas, por exemplo na área da informática
e das novas tecnologias, porventura poder marcar presença enviando, para uma ou outra
organização governamental que trabalho no Município, ou a cargo da própria Prefeitura,
enviar  algum  equipamento,  para  além  de  outro  equipamento  mais  de  merchandise  e
representação.  Levámos  umas  t-shirts,  uns  bonés,  uns  lápis,  umas  canetas,  umas
esferográficas,  umas  borrachas  que  fizeram muito  sucesso  por  aquela  criançada.  Como
devem calcular, no Brasil, que pratica muito futebol, eles jogam todos os chamado futebol
de  pé  rapado,  ou  seja,  não  há  sapatilhas  nem  chuteiras,  é  tudo  descalço  e,  portanto,
porventura comprar um conjunto de chuteiras e enviar para lá. Essas coisas são meramente
simbólicas mas indo de Soure faz uma marca. Poder cá receber técnicos na área da inserção
social, na área do apoio psicossocial, da área da psicologia, da sociologia e podermos dar
alojamento e proporcionarmos estágios, penso que é uma boa oferta que podemos fazer,
porque depois têm que pedir  para a deslocação porque só a deslocação média anda na
ordem dos 1.400,00 euros, é uma viagem cara. Penso que devemos propor, até porque está
em vias de ser organizada uma Expo Amazónia em Portugal, onde os Municípios podem vir
representar  a  Amazónia,  em  Lisboa,  lá  para  outubro/novembro  e  se  isso  acontecer,
estaremos presentes, como já temos estado com a CPLP. Se isso não acontecer, propormos
ao Município de Soure esse protocolo de parceria, de geminação e estarmos atentos a essa
divulgação  até  porque  com as  novas  tecnologias  de  comunicação  é  fácil  começar-se  a
interagir e trocar know-how, conhecimento entre essas entidades. 
Tinha-me sido pedido pelo  Senhor  Presidente  do Instituto  Politécnico de  Leiria,  como
sabem tem sido parceiro quer do Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure, e quer-
se aprofundar o trabalho já realizado entre as instituições de Soure e o Instituto Politécnico
de Leiria, que já participou comigo num encontro de entidades do Pará, em novembro, e,
por força do protocolo existente entre a Associação Empresarial de Soure e o Politécnico,
foi-me  pedido,  pelo  Dr.  Rui  Pedrosa,  que  lhe  servisse  de  emissário  para,  junto  da
Universidade  Federal  do  Pará,  outra  instituição  que  visitámos  e  que  tem  um  pólo
universitário  em  Soure,  onde  cursa  licenciatura  de  biologia  e  de  línguas  e  literatura
modernas, depois tem várias pós-graduações, na área da biologia e do ambiente e também
na área da educação, o Dr. Rui Pedrosa pediu-me para que eu o representasse e que Soure-
Portugal  servisse  de  pólo  de  ligação ao Pará.  Disponibilizei-me,  reuni  como  reitor  da
universidade federal, estamos a falar de uma instituição que tem cerca de 60 licenciaturas e
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12 faculdades, 60.000 alunos, quase a dimensão conjunta da Universidade de Coimbra e do
Politécnico de Leiria e, portanto, esse contacto correu bem, as propostas é de se trabalhar na
área das tecnologias alimentares. Soure-Portugal também tem aqui algum interesse, a nossa
principal atividade é na área da agricultura, na área do arroz e na área da produção agro-
alimentar, setor pecuário avícola e na área da cultura e na área da educação também temos
algum interesse em ser parceiros tripartidos numa potencial intervenção do Politécnico de
Leiria com a universidade federal do Estado do Pará e depois no pólo de Soure, a reunião
teve seguimento,  já  com os diversos dirigentes  desse  pólo,  onde,  por  aqui,  se  pretende
manter  a  ligação  e  mostrei  a  disponibilidade  para  que  Soure  recebesse  estagiários,
formandos de mestrado, quer na área das biotecnologias ou na área do ambiente, quer na
área da cultura e da educação, tendo antecipado um compromisso, naquele caso pessoal
porque  o  órgão  dirigente  é  o  executivo  e  não  pretendo  ultrapassar,  mas  mostrei
disponibilidade  para  que  possamos albergar,  aqui  em Soure,  num modelo  a  considerar,
mestrados ou pós-graduados em estágio para uma aproximação de Soure com Soure a nível
académico. 
Já fui extenso demais mas havia necessidade de transparência e divulgação do que é que
fazemos.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------

O  Senhor  Vice-Presidente  Américo  Nogueira  referiu  que:  “estive  presente  em  várias
iniciativas, em representação do Município, nomeadamente nas cerimónias comemorativas
do  Comando  Territorial  de  Coimbra  da  GNR,  que  decorreu  no  Largo  da  Feira,  em
Montemor-o-Velho no Festival de Folclore do Rancho Folclórico do Cercal.  Como tem
sido habitual, teve a aderência de bastante público. Registo, com agrado, o crescimento do
grupo, pois foi visível a integração de vários jovens que garantem o seu futuro. 
Estive presente em várias festas populares, como é habitual, que decorreram em todo o
Concelho, sempre com grande animação e alegria, como foi o caso de Relves, Ribeira da
Mata,  Casal  de  Almeida  e  Paleão.  Excelentes  iniciativas,  que  mantêm  a  tradição  no
Concelho!
A terminar, saúdo a excelente iniciativa de 11 de julho de 2018, integrada no Programa
Ferrovia 2018, e que incluiu a presença do Senhor Ministro do Equipamento, Dr. Pedro
Marques,  ao  Concelho  de  Soure.  Além  de  ter  visitado  a  conclusão  da  Empreitada  de
Modernização da Linha do Norte -  Troço Alfarelos/Pampilhosa -,  visitou igualmente o
terminal de Alfarelos, onde foi assinado o Protocolo entre a IP e a Câmara Municipal de
Soure.  Este  protocolo  irá  permitir  o  encerramento  da  passagem  de  nível  no  ramal
Alfarelos/Figueira da Foz e o lançamento do projeto da variante à EN 347 de Alfarelos,
obra  fundamental  e  de  extrema  importância  que  possibilitará  uma  maior  segurança
rodoviária  e  o  início  de  uma  nova  era  de  desenvolvimento  e  fixação  de  empresas  no
Concelho de Soure, permitirá igualmente desenvolver a longo prazo um projeto na área da
logística de grande importância. Estamos no centro de um dos maiores pólos industriais do
país, com empresas como a Celbi, Soporcel, Fapricel, entre outras. Tais empresas funcionam
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como  garantia  de  êxito  destes  investimentos,  como  aliás  foi  referido  pelos  excelentes
oradores  que  participaram  no  seminário  Logística  e  Desenvolvimento  da  Região  Centro,  um
excelente seminário,  onde foi referida a importância  desta obra.  Fomos notícia  no bom
sentido, nos principais canais de televisão e jornais nacionais. Soure está de parabéns.
Termino, informando que na ausência do Senhor Presidente, na visita de trabalho que fez
ao Brasil, no período de 17 a 24 de junho, não houve nenhum facto relevante a considerar,
tendo decorrido todas as atividades municipais dentro da normalidade.”-------------------------

O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “congratular-me com a visita
que o Senhor Presidente fez a terras do Brasil. Essas visitas, como disse e bem, podem não
trazer no imediato os resultados económicos, mas são sempre importantes para a história,
para as relações entre as várias localidades, as várias vilas e cidades. Congratulo-me também
por  verificar  que  correu  tudo  bem,  pelo  menos  não  se  soube  de  nenhum  incidente.
Parabéns,  folgo  que  tenha  tudo  corrido  bem e  é  de  continuar  e  pensar  nessa  possível
geminação.”---------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “ao nível da educação, encerrámos o ano
letivo. Tivemos algumas iniciativas, designadamente a 3.ª medida de acompanhamento do
regime da fruta escolar, que decorreu no dia 16 de junho, na Biblioteca Municipal, uma ação
de  sensibilização  para  a  promoção  de  uma  alimentação  saudável,  destinada  a  pais,
encarregados de educação. 
Depois, estive presente num conjunto de festas de encerramento pelas diversas escolas e
IPSS. No dia 17 de junho, na festa de encerramento do ano da Associação de Samuel. No
dia 22 de junho, no Centro Escolar da Granja do Ulmeiro, Escola Básica de Soure, Jardim
de Infãncia e 1.º CEB da Vinha da Rainha e 1.º CEB de Figueiró do Campo, Centro Escolar
de Samuel, Centro Escolar de Tapéus, Jardim de Infância e Escola do 1.º CEB do Sobral.
No dia 23 de junho no Jardim de Infância da Granja do Ulmeiro, num piquenique que
fizeram com os pais e colaboradores. Portanto, gostaria de destacar e agradecer o trabalho
de todos os operadores que integram a comunidade escolar, por mais um ano letivo que
decorreu, no nosso entendimento, bem. Tivemos capacidade para resolver, todos juntos,
alguns problemas que surgiram e que são naturais ao longo do ano. Tirámos ilações para
preparar o próximo ano letivo, já tivemos duas reuniões com a direção do Agrupamento de
Escolas de Soure, no dia 19 de junho e ontem.
Em termos de Ação Social, decorreu, no âmbito da execução do Plano de Ação da Rede
Social, no dia 15 de junho, um workshop designado por “Tráfico de Seres Humanos”, uma
matéria que parece que é muito distante e que não existe em Portugal, mas quem lá foi,
foram muitos técnicos das IPSS e ficámos a conhecer experiências que ocorrem no nosso
país, com portugueses, que são vítimas deste flagelo.
Em termos culturais, como já foi aqui dito, decorreram várias iniciativas. Destacava onde
estive presente: no 35.º aniversário do Rancho do Cercal; o Festival de Folclore do Rancho
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da Ribeira da Mata, no dia 23 de junho. Encerramento de ano letivo de algumas escolas de
música, como a Escola de Música da Associação da Granja do Ulmeiro, no dia 16 de junho.
No passado domingo, estive no 38.º Aniversário do Centro Social de Alencarce de Cima e
Cascão.
Em termos desportivos também estivemos presentes no jantar de encerramento da secção
de futebol da Casa do Povo de Vila Nova de Anços e no dia 24 de junho, com o Senhor
Vice-Presidente, estive no V Passeio de Tratores da Associação da Pouca Pena.
Para terminar,  gostaria  de destacar as nomeações que o Senhor Presidente proferiu,  em
termos de recursos humanos. Acho que é uma forma, por um lado, de fomentar o mérito,
mas também exigir mais responsabilidade porque, de facto, quando se atribui funções de
coordenação a alguns técnicos, estamos, por um lado, a exigir mais responsabilidade e, por
outro  lado,  a  constatar  a  importância  dos  cargos  perante  cada  vez  maior  número  de
responsabilidades e competências que os serviços municipais têm.”-------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “acrescentar
mais  duas  considerações,  que  serão  assunto  para  a  próxima  reunião  de  Câmara,
precisamente na área de organização dos serviços e que afetará os recursos humanos, que
estamos a usar até à exaustão, mas informar que temos uma dezena de pessoas em baixas de
longa duração, intervenções cirúrgicas que obrigaram a ausências e são recursos humanos
que estão a fazer falta ao serviço e além de serem de longa duração continuam a ser um
encargo para o Município.
Por  outro  lado,  as  nossas  exigências  legais  de  ter  determinado  tipo  de  técnicos,
nomeadamente os nadadores salvadores, portanto foi admitido um nadador salvador, tendo
sido oponentes ao concurso dois. Os dois foram aprovados no concurso e a constatação
que faço… já é público que entrou em funcionamento as  piscinas  de verão em Soure,
mantemos a de Vila Nova de Anços em funcionamento, temos no nosso quadro de pessoal
dois nadadores salvadores que, para o horário que as piscinas praticam, são manifestamente,
e à margem do que é nossa obrigação legal, insuficientes, daí que eu vá propor, na próxima
reunião de Câmara, que, aproveitando o concurso que decorreu, prevendo que há uma outra
pessoa que ficou aprovada nesse concurso, seja alargada a reserva de recrutamento e que,
em vez de estarmos a  fazer  contrato de prestação de serviços,  tendo em conta que só
mesmo  com  a  piscina  de  inverno,  para  o  horário  que  a  piscina  pratica,  são  precisos,
incluindo  sábados,  domingos  e  feriados,  pelo  menos  dois  nadadores  salvadores,
considerando que precisamos também de dotar o serviço de desporto com técnicos para dar
início a esse desígnio, que já vem há mais de um ano atrás, já vem de exercícios anteriores a
expetativa de criar e colocar a funcionar o setor de desporto municipal, de se alargar a área
de  recrutamento  para  um  outro  assistente  operacional,  nadador  salvador,  que  até  está
aprovado no concurso.
Também tendo em conta as delegações e transferências de competências que se avizinham
para o Município, nomeadamente na área da educação, nas áreas sociais e até em algumas
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áreas do apoio ao desenvolvimento económico e as exigências para alterações na área da
contabilidade e de controle de gestão do município, que tem muito a ver com a entrada em
vigor do SNC, vão obrigar  a  um reforço,  que está  previsto,  no quadro de pessoal,  em
termos de assistente  técnicos e,  portanto,  é  minha ideia,  minha intenção,  nas  próximas
semanas, antes de chegarmos ao final do ano, porque os concursos são demorados, abrir
procedimento  concursal  na  área  dos  assistentes  técnicos,  para  a  área  administrativa,
informática, para suprir necessidades que temos que são do conhecimento dos Senhores
Vereadores.”--------------------------------------------------------------------------------------------------

Foram dadas várias Informações e prestados diversos Esclarecimentos.-----------------

Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
            . Licenciamento de Obras Particulares

Foi presente a seguinte listagem: 

Município de Soure
Requerimentos para Reunião

De 12-06-2018 a 29-06-2018

29-06-2018

Class.: 01
Ano: 2018
Número: 202
Dt. Entrada Reqt.: 10-04-2018
Processo : 01/2018/11/0
Requerente: Joana Raquel Nunes Pereira Neves 
Tp. Pedido: Projeto de Arquitetura 
Tp. Construção: Alteração
Tp. Utilização: Habitação 
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 14-06-2018
Local Obra: Rua Quinta das Matas 
Informação: Deferido
Freguesia: Soure

Class.: 01
Ano: 2018
Número: 326
Dt. Entrada Reqt.: 01-06-2018
Processo : 01/2018/19/0
Requerente: Micael Marques Ferreira 
Tp. Pedido: Novos Elementos 
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Moradia Unifamiliar e M.
Tipo Informação: Aprovo Arquitetura (Despacho)
Data reunião: 14-06-2018
Local Obra: Rua João Henrique Foja de Oliveira 
Informação: Deferido.
Freguesia: Vinha da Rainha 

Class.: 01
Ano: 2018
Número: 367
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Dt. Entrada Reqt.: 13-06-2018
Processo : 01/2017/125/0
Requerente: Prospergália S.A.
Tp. Pedido: Novos Elementos 
Tp. Construção: Alteração
Tp. Utilização: Balneoterapia
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 15-06-2018
Local Obra: Termas do Bicanho
Informação: Deferido de acordo com o teor da informação técnica e marque-se vistoria.
Freguesia: Samuel

Class.: 01
Ano: 2018
Número: 355
Dt. Entrada Reqt.: 12-06-2018
Processo : 01/2017/40/0
Requerente: António Augusto Morim
Tp. Pedido: Novos Elementos 
Tp. Construção: Legalização
Tp. Utilização: Habitação e Anexos
Tipo Informação: Aprovo Especialidades (Despacho)
Data reunião: 18-06-2018
Local Obra: Casal Novo
Informação: Deferido.
Freguesia: Soure 

Class.: 01
Ano: 2018
Número: 227
Dt. Entrada Reqt.: 20-04-2018
Processo : 01/2018/13/0
Requerente: António Rodrigues do Nascimento Correia 
Tp. Pedido: Projeto de Arquitetura
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Habitação 
Tipo Informação: Aprovo Arquitetura (Despacho)
Data reunião: 18-06-2018
Local Obra: Casal dos Feijões
Informação: Deferido.
Freguesia: Soure 

Class.: 19
Ano: 2018
Número: 8515
Dt. Entrada Reqt.: 13-06-2018
Processo : 19/2018/363/0
Requerente: Norte e Soure - Centro Social, Cultural e Desportivo de Paleão 
Tp. Pedido: Isenção de Taxas 
Tp. Construção: Outros
Tp. Utilização: Outros
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 19-06-2018
Local Obra: Paleão
Informação: Deferido o pedido de isenção de taxas. À Reunião de Câmara para ratificação.
Freguesia: Soure 

Class.: 01
Ano: 2018
Número: 298
Dt. Entrada Reqt.: 21-05-2018
Processo : 01/2018/9/0
Requerente: Tiago José Rodrigues Lemos 
Tp. Pedido: Projetos de Especialidade
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Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Habitação e Muros
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 19-06-2018
Local Obra: Rua Principal 
Informação: Deferido.
Freguesia: Vila Nova de Anços

Class.: 01
Ano: 2018
Número: 300
Dt. Entrada Reqt.: 22-05-2018
Processo : 01/2018/7/0
Requerente: Nuno José Aveiro Ferreira
Tp. Pedido: Projetos de Especialidade
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Habitação 
Tipo Informação: Aprovo Especialidades (Despacho)
Data reunião: 21-06-2018
Local Obra: Rua Principal  . Casal do Redinho
Informação: Deferido.
Freguesia: Alfarelos 

Class.: 01
Ano: 2018
Número: 320
Dt. Entrada Reqt.: 29-05-2018
Processo : 01/2014/10/0
Requerente: Paulo Jorge Simões Lourenço
Tp. Pedido: Vistoria
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Habitação 
Tipo Informação: Deferido de acordo com informação técnica. (Despacho)
Data reunião: 26-06-2018
Local Obra: Casconho
Informação: Deferido de acordo com informação técnica.
Freguesia: Soure

Class.: 18
Ano: 2018
Número: 366
Dt. Entrada Reqt.: 12-06-2018
Processo : 18/2018/366/0
Requerente: Carla Cordeiro - Solicadora
Tp. Pedido: Parecer
Tp. Construção: Outros
Tp. Utilização: Outros
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara. (Despacho)
Data reunião: 26-06-2018
Local Obra: Samuel
Informação: Proceda-se em conformidade.
Freguesia: Samuel

Class.: 01
Ano: 2017
Número: 751
Dt. Entrada Reqt.: 24-11-2017
Processo : 01/2017/63/0
Requerente: NCMILK, Lda.
Tp. Pedido: Projeto de Arquitetura
Tp. Construção: Legalização
Tp. Utilização: Agro-pecuária
Tipo Informação: Aprovo Arquitetura. (Despacho)
Data reunião: 29-06-2018
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Local Obra: Quinta da Capa Rota
Informação: Deferido, nos termos da informação técnica.
Freguesia: Soure

Total: 11

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Municipal  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “uma
informação relativamente à Prospergália, SA. Vários funcionários da instituição, não sei qual
é o tema mas sabemos que, ao abrigo de um processo de investigação, presume-se, ouve-se
falar que tudo o que tem a ver com as obras na zona termal, do hotel, estarão objeto de
inquérito, tendo sido chamadas várias pessoas a testemunhar sobre esse assunto, portanto, a
parte do balneário obteve, ontem, assinei a licença de utilização do balneário termal, tendo
os serviços entendido que chegou o momento de validar,  com rigor,  as  construções ali
efetuadas. O balneário foi só agora objeto de licenciamento porque só recentemente é que
entregaram  o  projeto  definitivo  e  foram  obrigados  a  alterar.  Entregaram  projetos  de
legalização,  arquitetura,  especialidades  e  ficou  em  condições  de  atribuir  a  licença  de
utilização.”----------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento, divulgue-se e afixe-se no átrio dos Paços do Concelho.-----

Ponto 3. Informação Financeira 
        
3.1. Resumo Diário de Tesouraria

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

3.2. Encargos e Compromissos

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

Ponto 4. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
             . Proc. N.º 18/2018/366 - Carla Cordeiro, Solicitadora
               - Constituição de compropriedade através de escritura de doação - artigo

54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto:  RLCTM  –  REGULAMENTO  DE  LIQUIDAÇÃO  E  COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS  DO
MUNICÍPIO DE SOURE

                - Festas em honra de São João, Paleão 
                  * Autorização para ocupar via pública e espaço público 
                  * Isenção do pagamento da taxa

O Norte e Soure, Centro Social Cultural e Desportivo de Paleão, solicitou autorização para ocupar a via pública e
espaço público para realizar as festas em honra de São João que decorrem de 22 a 24 de junho, no entanto a
ocupação do espaço será de 21 a 25 de junho.
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Solicita também a isenção do pagamento das respetivas taxas.

O valor da taxa a cobrar seria de 1.500 €.

O Norte e Soure, Centro Social Cultural e Desportivo de Paleão , não se insere no grupo de entidades passíveis de
isenção  do  pagamento  de  taxas  previstas  no  artigo  25º  do  Regulamento  de  Liquidação  e  Cobrança  de  Taxas
Municipais, RLCTM.

No entanto,  o artigo 26º do RLCTM prevê a possibilidade de concessão de outras isenções totais ou parciais,
através de deliberação fundamentada da Câmara Municipal.

Assim, sugere-se ainda que, dado tratar-se de uma iniciativa com impacto cultural, económico e social, se possa
equacionar a aprovação da isenção solicitada.

À Consideração Superior
Maria José Carvalhão – Engª Civil
Chefe de Divisão G.U.P.D.
18 de junho de 2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de Parecer Favorável.---------------

Ponto 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2018 
                                . Apreciação de Propostas de Alteração - 8.ª/8.ª -

Deliberado, por unanimidade, aprovar as Propostas de Alteração - 8.ª/8.ª -----------

Ponto 6. Apreciação de Propostas de Ata

        
6.1.  -  14.03.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.--------------------
O Senhor Vereador Eng. Guilherme Castanheira não participou na votação.---------

6.2.  -  26.03.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.-------------------
O Senhor Vereador Eng. Guilherme Castanheira não participou na votação.---------

Ponto 7. EDUCAÇÃO/ ENSINO BÁSICO

           . Escola Básica do 1.º CEB de Degracias Pombalinho e 1.º CEB de Figueiró
do Campo

             . Componente de Apoio à Família (CAF)
                    - Protocolos

Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: EDUCAÇÃO/ ENSINO BÁSICO

       .ESCOLA DO 1.º CEB DE DEGRACIAS POMBALINHO E 1.º CEB DE FIGUEIRÓ DO CAMPO
– COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF)

- PROTOCOLOS

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:

A Junta de Freguesia  de Figueiró do Campo pretende, durante o próximo período de interrupção
letiva, designadamente na última semana de junho, no mês de julho e continuar a implementar a
Componente de Apoio à Família (CAF) aos alunos que frequentam o estabelecimento de ensino básico
do 1º Ciclo daquela freguesia. Esta ação foi implementada anteriormente com resultados bastante
positivos, tendo os protocolos sido aprovados respetivamente nas reuniões de Câmara de 27 de junho
de 2016 e de 26 de junho de 2017.

À semelhança desta, também a União de Freguesias de Degracias Pombalinho, após levantamento das
necessidades  junto  das  famílias,  pretende  implementar  o  serviço  de  CAF  para  as  crianças  que
frequentam o 1.º CEB daquela freguesia, nas interrupções letivas de julho e agosto.

Considera-se (CAF) o conjunto de atividades destinadas a assegurar o acompanhamento dos alunos do
1º Ciclo do Ensino Básico antes ou depois das componentes do currículo e das AEC, bem como durante
os períodos de interrupção letiva.

A  (CAF)  é  regulada  pela  Portaria  n.º  644-A/2015,  de  24  de  agosto,  e  prevê  que  a  mesma  é
implementada por autarquias, associações de pais, instituições particulares de solidariedade social ou
por outras entidades que promovam este tipo de resposta social, mediante acordo dos agrupamentos
de escolas – cfr. n.º 2 do artigo 5.º da referida Portaria.

No decurso dos contactos mantidos entre a Junta de Freguesia de Figueiró do Campo, a União de
Freguesias de Degracias Pombalinho, com o Município de Soure e o Agrupamento de Escolas Martinho
Árias, ambas as Freguesias manifestaram interesse em se constituírem como entidades promotoras
para a implementação da (CAF), havendo assim necessidade de se estabelecerem protocolos com o
Município e o Agrupamento.

Compete  à  Câmara  Municipal  apoiar  atividades  de  natureza  social  e  educativa,  entre  outras,  de
interesse para o município, assim como colaborar no apoio a propostas de interesse municipal, em
parceria com entidades da administração central, nos termos das alíneas r) e u) do n.º 1 do artigo 33.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Face ao atrás exposto, sugere-se que o Executivo Municipal aprecie a proposta de protocolos - EM
ANEXO :

1 - a celebrar com a Freguesia de Figueiró do Campo e o Agrupamento de Escolas Martinho Árias de
Soure, visando a implementação da Componente de Apoio à Família (CAF) na Escola Básica do 1.º Ciclo
de Figueiró do Campo, na interrupção letiva compreendida entre 25 de junho a 31 de julho de 2018;

2  -  a  celebrar  com a  União  de  Freguesias  de Degracias  Pombalinho  e o  Agrupamento  de  Escolas
Martinho Árias de Soure, visando a implementação da Componente de Apoio à Família (CAF) na EB1 de
Degracias Pombalinho, na interrupção letiva compreendida entre 02 de julho a 31 de agosto de 2018;

À consideração superior,
A Coordenadora dos Serviços Educativos
(Sofia Valente, Dra.)
15-06-2018
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

ENTRE

- União de Freguesias de Degracias e Pombalinho, Pessoa Coletiva n.º 510 836 429, com sede na Rua Principal,
em Ramalheira, representada pelo seu Presidente Agostinho Fernandes Ramalho Bento, na qualidade de Primeiro
Outorgante.

- Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure, Pessoa Coletiva n.º 600 074 986, com sede na Quinta das
Nogueiras, em Soure, representada pela sua Diretora, Dra. Luísa Isabel Valente Afonso Pereirinha, como Segundo
Outorgante.

E

- Município de Soure, Pessoa Coletiva n.º 507 103 742, com sede na Praça da República em Soure, representada
pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes, como Terceiro Outorgante.

Considerando que:
- A Componente de Apoio à Família (CAF) no 1º Ciclo do Ensino Básico visa garantir o acompanhamento dos
alunos  deste  nível  de  ensino  nos  períodos  que  vão  além da  componente  curricular  e  durante  os  períodos  de
interrupção letiva.
- A referida componente é regulada pela Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, do Ministério da Educação e
Ciência.
- A CAF pode ser implementada pelas autarquias, mediante acordo com os agrupamentos de escolas.
- A supervisão das atividades da CAF é da responsabilidade dos agrupamentos de escolas.

Considerando ainda que:
- Constituem atribuições dos municípios e das freguesias a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das
respetivas populações, designadamente no domínio da Educação.
- O levantamento efetuado junto das famílias dos alunos que frequentam a Escola Básica do 1º Ciclo de Degracias e
Pombalinho,  constatou-se  a  premência  de  promover  este  tipo  de  suporte  social  por  parte  da  Autarquia  e  do
Agrupamento, havendo que celebrar o presente protocolo de colaboração, visando a implementação da componente
de Apoio à Família (CAF), na EB1 de Degracias e Pombalinho, que se rege pelas seguintes cláusulas:

CLAUSULA 1ª
(OBJETO)

O presente Protocolo estabelece o funcionamento da Componente de Apoio à Família (CAF) da Escola Básica do 1º
Ciclo de Degracias e Pombalinho, cuja gestão é assumida pela União de Freguesias de Degracias e Pombalinho.

CLAUSULA 2ª
(ORGANIZAÇÃO)

1- A União de Freguesias de Degracias e Pombalinho é a entidade gestora, assumindo a implementação da CAF.
2-. O Agrupamento de Escolas Martinho Árias é a entidade responsável pela supervisão das atividades da CAF.
3- O Município de Soure assume-se como entidade parceira, disponibilizando as instalações para todo o período e
os recursos humanos necessários no período de julho.

CLAUSULA 3ª
(OBJETIVOS)

1- Corresponder às necessidades sentidas pelas famílias.
2-  Proporcionar  às  crianças  momentos  de  diversão  e  atividades  lúdicas,  contribuindo  para  o  seu  equilíbrio
emocional e bem-estar.

CLAUSULA 4ª
(CALENDÁRIO E HORÁRIO)

A CAF decorrerá no período compreendido entre 02 de julho a 31 de agosto de 2018, todos os dias úteis da semana,
no horário das 07h45m às 19h.
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CLAUSULA 5ª
(INSTALAÇÕES)

A CAF funcionará nas instalações do Centro Escolar das Degracias e Pombalinho, propriedade do Município de
Soure.

CLAUSULA 6ª
(INSCRIÇÕES)

As inscrições para a CAF são efetuadas na sede da União de Freguesias de Degracias e Pombalinho.

CLAUSULA 7ª
(REFEIÇÕES)

As refeições serão confecionadas e servidas por fornecedor, para esse efeito contratado pela União de Freguesias de
Degracias e Pombalinho.

CLAUSULA 8ª
(PAGAMENTOS)

O valor  a  pagar  pelos  encarregados  de  educação  como contraprestação  do serviço  da  CAF,  será  estipulado  e
recebido pela União de Freguesias de Degracias e Pombalinho.

CLAUSULA 9ª
(OBRIGAÇÕES DA FREGUESIA)

Constituem obrigações da União de Freguesias de Degracias e Pombalinho:
1- Assumir a gestão da CAF;
2- Proceder e assegurar a contratação do serviço das refeições;
3- Receber as inscrições e pagamentos efetuados pelos encarregados de educação;
4- Assegurar um Recurso Humano no mês de julho;
5- Assegurar todos os Recursos Humanos no mês de agosto;
6- Remeter ao Agrupamento de Escolas Martinho Árias:
      a) A lista dos alunos inscritos na CAF;
      b) Participar qualquer acidente para efeitos de seguro escolar;
7- Conservar e zelar pelas instalações escolares cedidas pelo Município, bem como comunicar a este qualquer
anomalia.

CLAUSULA 10ª
(OBRIGAÇÕES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS)

Constituem obrigações do Agrupamento de Escolas Martinho Árias:
1- A supervisão das atividades da CAF;
2- Assegurar a cobertura de acidentes pessoais, através de apólice de seguro.

CLAUSULA 11ª
(OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SOURE)

Constituem obrigações do Município de Soure:
1º. A cedência, no período em decorre a CAF, das instalações do Centro Escolar Degracias e Pombalinho;
2º.  A cedência de  duas assistentes  operacionais  (auxiliares  de ação educativa)  para a  implementação da  CAF,
exclusivamente no mês de julho.

CLÁUSULA 12ª
(ALTERAÇÕES)

Este Protocolo constitui  o total  acordo das  partes  em relação ao seu conteúdo,  podendo ser  alterado mediante
acordo posterior subscrito pelos representantes autorizados das partes.

CLÁUSULA 13ª
(VIGÊNCIA)

O presente protocolo vigora no período em que decorre a CAF, de 02 de julho a 31 de agosto de 2018.
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Feito  em três  exemplares,  valendo  todos  como originais,  os  quais  vão  ser  assinados  pelas  partes,  sendo  um
exemplar entregue a cada uma delas.

Soure, 22 de junho de 2018

O Primeiro Outorgante
_________________________

Agostinho Fernandes Ramalho Bento
 (Presidente da União de Freguesias de Degracias e Pombalinho)

O Segundo Outorgante
_________________________

Dra. Luísa Isabel Valente Afonso Pereirinha
(Diretora do Agrupamento de Escolas Martinho Árias)

O Terceiro Outorgante
__________________________

Mário Jorge Nunes
(Presidente da Câmara Municipal de Soure)

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

ENTRE

- Freguesia de Figueiró do Campo,  Pessoa Coletiva n.º  507 739 442, com sede na Rua do Rigueirinho, em
Figueiró do Campo, representado pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Jorge Manuel Neves Branco, na
qualidade de Primeiro Outorgante.

- Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure, Pessoa Coletiva n.º 600 074 986, com sede na Quinta das
Nogueiras, em Soure, representada pela sua Diretora, Dra. Luísa Isabel Valente Afonso Pereirinha, como Segundo
Outorgante.

E

- Município de Soure, Pessoa Coletiva n.º 507 103 742, com sede na Praça da República em Soure, representada
pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes, como Terceiro Outorgante.

Considerando que:
- A Componente de Apoio à Família (CAF) no 1º Ciclo do Ensino Básico visa garantir o acompanhamento dos
alunos  deste  nível  de  ensino  nos  períodos  que  vão  além da  componente  curricular  e  durante  os  períodos  de
interrupção letiva.
- A referida componente é regulada pela Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, do Ministério da Educação e
Ciência.
- A CAF pode ser implementada pelas autarquias, mediante acordo com os agrupamentos de escolas.
- A supervisão das atividades da CAF é da responsabilidade dos agrupamentos de escolas.

Considerando ainda que:
- Constituem atribuições dos municípios e das freguesias a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das
respetivas populações, designadamente no domínio da Educação.
- O levantamento efetuado junto das famílias dos alunos que frequentam a Escola Básica do 1º Ciclo de Figueiró do
Campo, constatou-se a premência de continuar a promover este tipo de suporte social por parte da Autarquia e do
Agrupamento, havendo que celebrar o presente protocolo de colaboração, visando a implementação da componente
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de Apoio à Família (CAF), na EB1 de Figueiró do Campo, que se rege pelas seguintes cláusulas:

CLAUSULA 1ª
(OBJETO)

O presente Protocolo estabelece o funcionamento da Componente de Apoio à Família (CAF) da Escola Básica do 1º
Ciclo de Figueiró do Campo, cuja gestão é assumida pela Freguesia de Figueiró do Campo.

CLAUSULA 2ª
(ORGANIZAÇÃO)

1- A Freguesia de Figueiró do Campo é a entidade gestora, assumindo a implementação da CAF.
2-. O Agrupamento de Escolas Martinho Árias é a entidade responsável pela supervisão das atividades da CAF.
3- O Município de Soure assume-se como entidade parceira, disponibilizando as instalações e os recursos humanos
necessários.

CLAUSULA 3ª
(OBJETIVOS)

1- Corresponder às necessidades sentidas pelas famílias.
2-.  Proporcionar  às  crianças  momentos  de  diversão  e  atividades  lúdicas,  contribuindo  para  o  seu  equilíbrio
emocional e bem-estar.

CLAUSULA 4ª
(CALENDÁRIO E HORÁRIO)

A CAF decorrerá no período compreendido entre 25 de junho a 31 de julho de 2018, todos os dias úteis da semana,
no horário das 08:30h às 18:30h.

CLAUSULA 5ª
(INSTALAÇÕES)

A CAF funcionará nas instalações da Escola Básica do 1º Ciclo de Figueiró do Campo, propriedade do Município
de Soure.

CLAUSULA 6ª
(INSCRIÇÕES)

As inscrições para a CAF são efetuadas na sede da Junta de Freguesia de Figueiró do Campo.

CLAUSULA 7ª
(REFEIÇÕES)

As refeições serão confecionadas e servidas por fornecedor, para esse efeito contratado pela Freguesia de Figueiró
do Campo.

CLAUSULA 8ª
(PAGAMENTOS)

O valor  a  pagar  pelos  encarregados  de  educação  como contraprestação  do serviço  da  CAF,  será  estipulado  e
recebido pela Junta de Freguesia de Figueiró do Campo.

CLAUSULA 9ª
(OBRIGAÇÕES DA FREGUESIA)

Constituem obrigações da Freguesia de Figueiró do Campo:
1- Assumir a gestão da CAF;
2-  Proceder e assegurar a contratação do serviço das refeições;
3- Receber as inscrições e pagamentos efetuados pelos encarregados de educação;
4- Remeter ao Agrupamento de Escolas Martinho Árias:
      a) A lista dos alunos inscritos na CAF;
      b) Participar qualquer acidente para efeitos de seguro escolar;
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5- Conservar e zelar pelas instalações escolares cedidas pelo Município, bem como comunicar a este qualquer
anomalia.

CLAUSULA 10ª
(OBRIGAÇÕES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS)

Constituem obrigações do Agrupamento de Escolas Martinho Árias:
1- A supervisão das atividades da CAF;
2- Assegurar a cobertura de acidentes pessoais, através de apólice de seguro.

CLAUSULA 11ª
(OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SOURE)

Constituem obrigações do Município de Soure:
1º. A cedência, no período em decorre a CAF, das instalações da Escola Básica do 1ª Ciclo de Figueiró do Campo;
2º. A cedência de duas assistentes operacionais (auxiliares de ação educativa) para a implementação da CAF.

CLÁUSULA 12ª
(ALTERAÇÕES)

Este Protocolo constitui  o total  acordo das  partes  em relação ao seu conteúdo,  podendo ser  alterado mediante
acordo posterior subscrito pelos representantes autorizados das partes.

CLÁUSULA 13ª
(VIGÊNCIA)

O presente protocolo vigora no período em que decorre a CAF, de 25 de junho a 31 de julho de 2018.

Feito  em três  exemplares,  valendo  todos  como originais,  os  quais  vão  ser  assinados  pelas  partes,  sendo  um
exemplar entregue a cada uma delas.

Soure, 22 de junho de 2018

O Primeiro Outorgante
_________________________

Jorge Manuel Neves Branco
(Presidente da Junta de Freguesia de Figueiró do Campo)

O Segundo Outorgante
_________________________

Dra. Luísa Isabel Valente Afonso Pereirinha
(Diretora do Agrupamento de Escolas Martinho Árias)

O Terceiro Outorgante
__________________________

Mário Jorge Nunes
(Presidente da Câmara Municipal de Soure)

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “é um pedido de ratificação a esta proposta
de aprovação de dois protocolos no âmbito da componente de apoio à família, tendo em
vista  as  interrupções  letivas.  Portanto,  o  Município,  em  termos  de  ensino  pré-escolar,
assegura essas interrupções, as atividades nas interrupções letivas. O Ano passado, a Junta
de  Freguesia  de  Figueiró  do  Campo,  pretendeu  assegurar,  como  entidade  gestora,  as
interrupções letivas nas férias de verão - julho e agosto -, este ano manifestou também essa
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intenção, a qual acresceu a União de Freguesias de Degracias/Pombalinho, que também
manifestou essa intenção e, nesse sentido, elaborámos esta proposta de protocolo tripartido:
as juntas de freguesia como entidades gestoras das atividades, o Município de Soure como
entidade parceira e o Agrupamento de Escolas de Soure como a entidade que supervisiona
as atividades. Portanto, como já se iniciaram, no caso de Figueiró do Campo, trata-se de
ratificar o meu despacho.”---------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 8. EDUCAÇÃO/ ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
             . PROJETOS ESCOLARES/OUTROS APOIOS

            . Escola Superior de Educação de Coimbra/Instituto Politécnico de Coimbra
             . Projeto Escola de Verão Júnior da ESEC/IPC
                 - Ano Letivo 2017/2018

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: EDUCAÇÃO/ ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
  PROJETOS ESCOLARES/ OUTROS APOIOS
  ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE COIMBRA/ INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

  PROJETO ESCOLA DE VERÃO JÚNIOR DA ESEC/IPC
-ANO LETIVO 2017/2018

- INFORMAÇÃO
    

Relativamente ao assunto em epígrafe, informe-se que:

A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, na sua Reunião de 12.07.2013, a subscrição de um
Protocolo com a Escola Superior de Educação de Coimbra/ Instituto Politécnico de Coimbra (ESEC/IPC),
inserido no âmbito do Apoio a Projetos Escolares, na área da Educação. Este Protocolo de Cooperação
foi assinado a 19 de julho de 2013, e é válido por um período de quatro anos, tendo sido renovado
automaticamente por ausência de renúncia de qualquer das partes.

O Programa objeto do Protocolo visa:
1.Promover o conhecimento, a cultura, a ciência e a arte junto dos mais jovens;
2.Prestar auxílio aos estudantes que pretendem ingressar no Ensino Superior, na escolha de uma área
de estudo e trabalho que mais se enquadre nas suas preferências e aptidões;
3.Divulgar e promover a oferta formativa e as iniciativas da ESEC/IPC, nomeadamente nas áreas da
Animação  Socioeducativa,  Arte  e  Design,  Audiovisuais,  Comunicação  Social,  Comunicação  Design
Multimédia, Desporto e Lazer, Música, Teatro e Educação.

Destinatários  do  Programa:  Estudantes  do  Ensino  Básico  e  Secundário,  do  5.º  ao  12.º  ano  de
escolaridade, variando as atividades propostas consoante o nível de escolaridade.

Local das Atividades: ESEC (Praça Heróis do Ultramar, Solum, Coimbra).

Datas das Atividades: mês de julho, nomeadamente, na semana de 02 a 06 do respetivo mês. 

A Escola de Verão Júnior da ESEC/IPC disponibiliza as seguintes atividades:
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.PROGRAMA EDUCATIVO (Atividades de Formação):
- de 2ª a 6ª feira (exceto 4ªfeira), no período da manhã, das 9h00 às 12h30m e, no período da tarde,
das 14h às 17h30m, incluindo meia hora de intervalo a meio da manhã e da tarde.

.PROGRAMA RECREATIVO (Atividades Recreativas)
- de 2ª a 6ª feira no período da tarde, das 17h30m às 19h, e à 4ª feira das 9h às 19h;
- atividades de cariz cultural, desportivo, recreativo e social, tais como: visitas (mata nacional do
Choupal, Quinta das Lágrimas, Mosteiro de Sta. Clara); atividades desportivas (tradicionais/ aventura e
Aquáticas);  atividades  de  exploração  (Peddy-paper,  Caça  ao  tesouro);  atividades  sociais  (Cinema,
Fotografia, Karaoke, Baile de Gala).

Em todas as atividades os participantes serão acompanhados por docentes, investigadores e estudantes
da ESEC/IPC.

Dos Compromissos assumidos no Protocolo aprovado, destacam-se os seguintes:

- Definir os critérios de seleção dos estudantes candidatos a participarem no Programa, considerando-
se como critério obrigatório o Rendimento e Sucesso Escolar do Estudante;

- Disponibilizar transporte para o local das atividades e regresso;

- Definir as modalidades de comparticipação e apoio aos estudantes selecionados, nomeadamente o
valor das bolsas a atribuir a cada estudante, sendo que o Custo Total do Programa para o Município é
de:

- 53,60€/ por estudante (Programa Educativo+ Programa Recreativo)

Este investimento está previsto nas Grandes Opções do Plano Plurianual de Investimentos e AMR para o
ano de 2018, na rúbricas 2018/31.7 (Ensino Básico e Secundário).

Os  valores  referidos  incluem  Seguro  Escolar,  Alimentação,  Acompanhamento  por  uma  Equipa
Educativa, Materiais e Equipamentos, Visitas de Estudos e Transportes Locais. 

Assim, face ao atrás referido, e considerando o interesse social e educativo do programa, propõe-se que:
a) A Câmara  Municipal  de  Soure,  com o  intuito  de  incentivar  os  jovens  à  maior  participação em

experiências que promovam o seu desenvolvimento pessoal e social e os leve a participarem de
forma ativa na vida académica universitária, apoie este programa, premiando os melhores alunos do
9.º ano de escolaridade;

b) Comparticipe na totalidade, a inscrição de 17 (dezassete) alunos do 9.º ano de escolaridade que
apresentem melhor aproveitamento escolar, até à data da candidatura, nomeadamente, 10 (dez)
alunos do Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure e 7 (sete) alunos do Instituto Pedro
Hispano, num montante máximo de 17 x 53,60€ (911,20€), na modalidade Programa Educativo +
Programa Recreativo.

 Toda a informação relativa ao aproveitamento escolar dos candidatos será facultada ao
Município  pelo  Agrupamento  de  Escolas  Martinho  Árias  de Soure  e  pelo  Instituto  Pedro
Hispano.

À consideração superior,
A Coordenadora dos Serviços Educativos
(Sofia Valente, Dra.)
18-06-2018

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “é um protocolo com a Escola Superior de
Educação de Coimbra, celebrado em 2013, que tem a ver com este projeto Escola de Verão
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Júnior que, no fundo, trata de premiar os alunos ao nível do sucesso escolar. Portanto, tem
sido prática e mantivemos esse critério, propor suportar as despesas com os 17 melhores
alunos do 9.º ano - 10 do Agrupamento e 7 do IPH.”------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar: 
 - Que a Câmara Municipal de Soure, com o intuito de incentivar os jovens à maior
participação em experiências que promovam o seu desenvolvimento pessoal e social e
os leve a participarem de forma ativa na vida académica universitária, apoie este
programa, premiando os melhores alunos do 9.º ano de escolaridade;------------------
- E comparticipe na totalidade, a inscrição de 17 (dezassete) alunos do 9.º ano de
escolaridade  que  apresentem  melhor  aproveitamento  escolar,  até  à  data  da
candidatura, nomeadamente, 10 (dez) alunos do Agrupamento de Escolas Martinho
Árias de Soure e 7 (sete) alunos do Instituto Pedro Hispano, num montante máximo
de  17  x  53,60  (911,20 ),  na  modalidade  Programa  Educativo  + Programa€ €
Recreativo, conforme decorre da informação técnica dos serviços. -----------------------

Ponto 9. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
              . AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

              . EB1 da Gesteira - Criação de uma Sala para Biblioteca
                     -  Adjudicação

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: EDUCAÇÃO  E JUVENTUDE - ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

EB 1 DE GESTEIRA – CRIAÇÃO DE UMA SALA PARA BIBLIOTECA

 ADJUDICAÇÃO

Por deliberação de Câmara de 28.05.2018 foi decidido recorrer à fiura de consulta prévia, nos termos da alínea c)
do artio 19.º  do Códiio dos Contratos  Públicos (CCP),  aprovado pelo Decreto-Lei  n.º 111-B/2017,  de 31 de
aiosto, como procedimento prévio à adjudicação da empreitada acima mencionada.

Das empresas consultadas apresentou proposta a seiuinte:

EMPRESA VALOR PRAZO

Cordeiro & Curado, Construção Civil e Vendas de Materiais
de Construção Civil, Ldª

13.025,23 € 60 DIAS
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Tendo em  conta  que  a  empresa  respondeu  ao  solicitado  e  que  o  valor  da  proposta  é  inferior  ao  preço  base,
(13.259,41€), os serviços suierem a adjudicação da presente empreitada à empresa Cordeiro & Curado, Construção
Civil e Vendas de Materiais de Construção Civil, Ldª.

Tratando-se de um contrato de empreitada de obras públicas de complexidade técnica muito reduzida e não
excedendo o preço contratual 15.000,00 €, é dispensada a redução a escrito do mesmo – vide alínea d) do n.º 1 do
artio 95.º do CCP -.

Tendo em conta que a decisão é favorável ao único interessado, suiere-se a dispensa da audiência prévia, nos
termos da alínea b) do nº 2 do artio 103º do CPA.

A  efcácia  da  presente  adjudicação,  nomeadamente  para  efeitos  de  quaisquer  paiamentos,  depende  da
publicitação da mesma, pela entdade adjudicante, no portal único da internet dedicado aos contratos públicos
(www.base.iov.pt) – ver art. 127.º do CCP -.

Conclusão:

Tendo em conta a presente informação e o relatório, suierimos:

1. A desiinação,  como  gestor  de contrato,  do Sr.  Eni.º  Mário  Fernando Rodriiues Monteiro,  nos termos do
disposto no artio 290.º-A do CCP.

2. Dispensa da audiência prévia nos termos da alínea b) do nº 2 do artio 103º do CPA;

3. A adjudicação da presente empreitada à empresa Cordeiro & Curado, Construção Civil e Vendas de Materiais
de Construção Civil, Ldª;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 13.025,23 euros, acrescido de IVA.

À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
20.06.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar  a designação como gestor de contrato, o Sr.
Eng.  Mário  Fernando  Rodrigues  Monteiro,  dispensa  da  audiência  prévia,  a
adjudicação da presente empreitada à empresa Cordeiro & Curado, Construção Civil
e Vendas de materiais de Construção Civil, Lda, e a autorização para a realização
da despesa no valor de 13.025,23 euros, acrescido de IVA, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.--------------------------------------------------------------

Ponto 10. CULTURA
              . RLCTM - Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais 
              . Festas em Honra de São João, Paleão
      
Foi presente a seguinte informação:

28

http://www.base.gov.pt/


12ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 29 de junho de 2018, pelas 11,00 horas

Assunto:  RLCTM  –  REGULAMENTO  DE  LIQUIDAÇÃO  E  COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS  DO
MUNICÍPIO DE SOURE

                  - Festas em honra de São João, Paleão 
                      * Autorização para ocupar via pública e espaço público 
                      * Isenção do pagamento da taxa

O Norte e Soure, Centro Social Cultural e Desportivo de Paleão, solicitou autorização para ocupar a via pública e
espaço público para realizar as festas em honra de São João que decorrem de 22 a 24 de junho, no entanto a
ocupação do espaço será de 21 a 25 de junho.

Solicita também a isenção do pagamento das respetivas taxas.

O valor da taxa a cobrar seria de 1.500 €.

O Norte e Soure, Centro Social Cultural e Desportivo de Paleão, não se insere no grupo de entidades passíveis de
isenção  do  pagamento  de  taxas  previstas  no  artigo  25º  do  Regulamento  de  Liquidação  e  Cobrança  de  Taxas
Municipais, RLCTM.

No entanto,  o artigo 26º do RLCTM prevê a possibilidade de concessão de outras isenções totais ou parciais,
através de deliberação fundamentada da Câmara Municipal.

Assim, sugere-se ainda que, dado tratar-se de uma iniciativa com impacto cultural, económico e social, se possa
equacionar a aprovação da isenção solicitada.

À Consideração Superior
Maria José Carvalhão – Engª Civil
Chefe de Divisão G.U.P.D.
18 de junho de 2018

DESPACHO:
Deferido o pedido de isenção de taxas.
À reunião de Câmara para ratificação.
O Vice-Presidente, *
(Américo Ferreira Nogueira)
19/06/2018
*Competências Delegadas e Subdelegadas pelo 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Despachos de 17.10.2017 e 23.10.2017

 
10.1. - Autorização para ocupar a Via Pública e Espaço Público
    

Deliberado,  por  unanimidade,  ratificar  o  Despacho  do  Senhor  Vice-Presidente
Américo Ferreira Nogueira.------------------------------------------------------------------

10.2. - Isenção do Pagamento da Taxa

Deliberado,  por  unanimidade,  ratificar  o  Despacho  do  Senhor  Vice-Presidente
Américo Ferreira Nogueira.------------------------------------------------------------------
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Ponto 11. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
                  - CORRIDA 4 ESTAÇÕES
  

Foi presente a seguinte Proposta: 
PROPOSTA

ASSUNTO: DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
                 CORRIDA 4 ESTAÇÕES 

A Associação Desportiva 4 Estações pretende realizar em Soure mais uma etapa do  Circuito de corrida 4
Estações Portugal, no próximo dia 07 de julho, em período noturno. 

Este evento já se realizou o ano passado, e consiste numa corrida de 10 kms com passagem pelas principais
artérias da Vila e numa caminhada com cerca de 5 kms. 

Este circuito, como o nome indica, engloba provas divididas pelas quatro estações do ano, e tornou-se já numa
referência em termos regionais. 

Os objetivos deste evento passam pela promoção da prática desportiva e de estilos de vida saudáveis . 

O  apoio  solicitado  ao  Município  de  Soure  traduz-se,  para  além da  questão  logística,  como a  cedência  de
balneários, ligação das torres de iluminação no Parque dos Bacelos, entre outras, no assegurar das seguintes
condições: 
- Atribuição das camisolas aos participantes; 
- Atribuição de alguns troféus/medalhas; 
- Seguro da prova; 
- Policiamento.

O investimento estimado, a exemplo do ano anterior, é de sensivelmente €4.000,00. 

Neste  ano,  pretende-se,  também,  integrar  este  evento  na  Liga  Allianz  Numeris  Record,  que  garantirá  a
divulgação do mesmo nos meios de Comunicação Social nacionais. 

Dada a notoriedade que este  evento já  possui e  o objetivo atrás referido,  de promoção da atividade física,
entendemos ser de todo o interesse associarmo-nos ao mesmo. 

Face ao atrás exposto, propomos: 
1. A realização, no próximo dia 07 de julho, de uma etapa do Circuito de Corrida 4 Estações Portugal, na Vila
de Soure; 

2. A concessão do apoio logístico solicitado, no valor estimado de €4.000,00. 

O Vereador
(Gil Soares, Dr.)
25/06/2018 

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “trata-se da 2.ª edição, é uma corrida que
tem impacto  regional  e  que  também se  enquadra  na  nossa  estratégia  de  promoção  da
atividade física e de estilos de vida saudáveis. Irá decorrer no próximo dia 7 de julho, à
noite, a partir das 21.30 horas. A proposta que aqui trago, a exemplo da 1.ª edição, é o
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Município  suportar  algumas  despesas  com  a  logística,  nomeadamente  a  atribuição  das
camisolas aos participantes, alguns troféus, o seguro da prova e o policiamento.”--------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização, no próximo dia 07 de julho, de
uma etapa do Circuito  de  Corrida 4 Estações  Portugal,  na Vila de Soure  e  a
concessão do apoio logístico solicitado, no valor estimado de  4.000,00, conforme€
decorre da proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.----------------------------------

Ponto 12. AÇÃO SOCIAL – APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL

                 . REDE SOCIAL

                 . Piscinas Municipais do Concelho de Soure
                    - Regulamento e Tabela de Taxas//Isenções

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: AÇÃO SOCIAL // APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
          - REDE SOCIAL

                          . PISCINAS MUNICIPAIS DO CONCELHO DE SOURE 
                          . REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS// ISENÇÕES

As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) têm vindo a apresentar pedidos para utilização, a título
gratuito, das Piscinas Municipais nos meses de julho e agosto de 2018 no âmbito dos seus Planos de Atividades.

Enquadram-se nestes Planos as atividades dinamizadas para crianças, jovens, adultos e idosos.

Estas atividades têm como objetivos:

- Criar um ambiente propício ao desenvolvimento, promovendo a expressão, a compreensão e o respeito mútuo;

- Promover as relações sociais em grupo;

- Favorecer a relação entre família/escola/comunidade/estabelecimento/ Instituição, para um melhor aproveitamento
e rentabilização de todos os recursos;

- Proporcionar atividades de animação cultural, tendo em conta as características dos grupos e tendo como base o
respeito mútuo;

- Proporcionar igualdade de oportunidades.

As IPSS são Instituições Particulares de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, que tem como fim principal: a
promoção social no âmbito da Segurança Social, designadamente no apoio à infância e juventude, à família, à
integração social e comunitária, proteção dos cidadãos, na velhice e invalidez. 

Compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou
outra de interesse para o Município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das
doenças, conforme o previsto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.

Assim,  os  pedidos  em apreço  deverão  ser  analisados  à  luz  do  Regulamento  das  Piscinas  Municipais  do
Concelho de Soure e respetiva Tabela de Taxas.
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Dispõe o n.º 2 do artigo 21.º sob a epígrafe «Isenções e Reduções» que “ A Câmara Municipal poderá deliberar a
redução ou isenção das taxas a aplicar às atividades protocoladas nos termos do artigo 11.º, de acordo com o
impacto social das mesmas”.

O artigo 11.º prevê que a Câmara Municipal pode estabelecer protocolos de utilização das Piscinas Municipais com
outras entidades.

Em suma, estando em causa o desenvolvimento de um conjunto de atividades de relevante interesse para o
Município, inseridas no âmbito das suas atribuições e competências, é nosso entendimento, que as mesmas devam
ser isentas cumpridas as condições de utilização a estabelecer com os serviços responsáveis pelos Equipamentos
Desportivos, designadamente, com a marcação prévia dos dias e horas de utilização, bem como a indicação do
número de utentes.

Face ao atrás exposto, propõe-se que:
A Câmara Municipal aprecie e delibere sobre esta proposta de Isenção genérica a todas as IPSS do Concelho de
Soure na utilização das piscinas Municipais, durante os meses de julho e agosto de 2018, para o desenvolvimento
das suas atividades, mediante a apresentação de um pedido em concreto.

À consideração superior,
A Coordenadora do Gabinete de Ação Social e Saúde
(Cristina Marta, Dra.)
2018.06.14

Deliberado, por unanimidade, aprovar esta proposta de Isenção Genérica a todas as
IPSS do Concelho de Soure na utilização das Piscinas Municipais, durante os meses
de julho e agosto de 2018, para o desenvolvimento das suas atividades, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------

Ponto 13. AÇÃO SOCIAL – APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL

                 . AÇÃO SOCIAL ESCOLAR//ALUNOS BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIOS ECONÓMICOS

                 . Alunos Abrangidos pelo Projeto EPIS
                    - Piscinas Municipais do Concelho de Soure

                                                                                  . Isenções e Reduções
 

Foi presente a seguinte informação:

ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL // APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
                       - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR// ALUNOS BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIOS ECONÓMICOS

                       - ALUNOS ABRANGIDOS PELO PROJETO EPIS
                        . PISCINAS MUNICIPAIS DO CONCELHO DE SOURE 
                               . ISENÇÕES E REDUÇÕES

Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:
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O Município de Soure tem vindo ao longo dos últimos anos a conceder isenções e reduções, nas entradas das Piscinas
Municipais, aos alunos beneficiários de Auxílios Económicos.

Esta medida concretizava-se em isentar do pagamento de entrada naqueles Equipamentos Municipais aos alunos integrados
no Escalão 1 do abono de família e redução de 50% aos integrados no Escalão 2, de acordo As Instituições Particulares de
Solidariedade Social (IPSS) têm vindo a apresentar pedidos para com o previsto no n.º 5 do artigo 6.º do Regulamento das
Piscinas Municipais vigente à época. 

Também no presente ano letivo e no âmbito do Projeto EPIS, tem sido acompanhados 54 alunos, com o objetivo de combater
o insucesso escolar, tendo sido solicitado ao Município de Soure, por parte da Equipa de Mediadores, a entrada gratuita a
estes alunos, como medida de reforço positivo.

Com o atual Regulamento das Piscinas Municipais, estas isenções e reduções deixaram de ter previsão expressa no artigo
21.º (Isenções e Reduções).

Todavia,  o «espírito» da construção e utilização destes Equipamentos visa prosseguir  uma política  integrada de apoio  à
educação e ação social, contribuindo para a ocupação saudável dos Tempos Livres das crianças e dos jovens.

À Câmara Municipal  compete apoiar  atividades de natureza social,  cultural,  educativa,  desportiva,  recreativa ou outra  de
interesse para o Município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças, bem como
deliberar no domínio da ação social escolar conforme o previsto nas alíneas u) e hh) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013
de 12 de setembro.

Face ao atrás exposto, propõe-se que a Câmara Municipal aprecie e delibere sobre a seguinte Proposta:
1 - A isenção e redução (50%) do pagamento de taxas de utilização das Piscinas Municipais, nos meses de julho e agosto de
2018, aos alunos beneficiários de Auxílios Económicos, do Concelho de Soure, integrados no Escalão 1 e 2, respetivamente;
2 - A Isenção do pagamento de taxas de utilização das Piscinas Municipais, nos meses de agosto e setembro de 2018, aos
alunos integrados no Projeto EPIS, no ano letivo de 2017/2018

À consideração superior,
A Coordenadora do Gabinete de Ação Social e Saúde
(Cristina Marta, Dra.)
2018.06.14

O Senhor Vereador Eng.  Guilherme Castanheira  referiu  que:  “é  nossa  proposta que se
isente de pagamento a 100%, todos os alunos do 2.º escalão também, dando-lhes igualdade
de tratamento em relação aos alunos do 1.º escalão, do Projeto EPIS e IPSS, conforme
aprovação do ponto anterior.”----------------------------------------------------------------------------

O Senhor  Presidente  da  Câmara  Municipal  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “o  Senhor
Vereador fez uma intervenção propondo que haja cidadãos que possam beneficiar de um
desconto  de  100% e,  portanto,  face  ao  atrás  disposto,  presumo que  concorde  com os
pressupostos da proposta e a sua proposta de alteração é que a Câmara Municipal delibere
da seguinte forma: isenção e redução de 100% do pagamento de taxas de utilização das
Piscinas  Municipais,  nos  meses  de  julho e  agosto  de 2018,  aos  alunos  beneficiários  do
auxílios  económicos  do Concelho de Soure  integrados no escalão 1  e  2.  A isenção do
pagamento de taxas de utilização das Piscinas Municipais, nos meses de agosto e setembro
de 2018 aos alunos integrados no Projeto EPIS.”-----------------------------------------------------
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O  Senhor  Vereador  Dr.  Gil  Soares  referiu  que:  “na  questão  dos  alunos  dos  auxílios
económicos, mantemos a proposta dos últimos anos e estamos a falar de uma redução de
50% para os que estão no escalão 2 do abono. Estamos a falar, potencialmente, de 160
alunos. Na questão do EPIS estamos a propor, é a novidade, uma isenção total e estamos a
falar de 54 potenciais frequentadores.
O Projeto  EPIS  é  um programa  que  visa  combater  o  insucesso  escolar  e  o  abandono
escolar. Felizmente, no Concelho de Soure, a questão do abandono escolar já não se coloca
mas  em termos  de  insucesso escolar,  para  estes  alunos  abrangidos,  verificamos que  os
resultados escolares destes alunos tiveram uma tremenda evolução, porque estamos a falar
de  acompanhamento,  há  mediadores  que  fazem  o  acompanhamento  específico  a  estes
alunos e foi-nos sugerido,  numa reunião,  pelos  mediadores,  pelo próprio Agrupamento,
como uma medida de reforço positivo de premiar o esforço destes alunos, facultar o acesso
gratuito às Piscinas Municipais e foi nosso entendimento que, de facto, faz todo o sentido.
De facto, na questão dos auxílios tem sido entendido, porque também há alunos que não
beneficiam de qualquer redução, que era uma medida equilibrada, isentarmos aqueles que
estão no escalão 1 e o escalão 2, uma medida intermédia, uma redução porque há depois os
outros que não beneficiam de nada. Tem sido entendimento, o qual também perfilho, nos
últimos anos que esta proposta era equilibrada.”------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “a proposta do
Senhor Vereador era que se isentasse também o escalão 2… o impacto financeiro para o
Município é perfeitamente inócuo. No escalão 2 estamos a falar de 160 alunos… estamos a
falar de 1,50 euros, um impacto de 0,75 euros.”-------------------------------------------------------

O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “não é uma questão de valor, é
uma questão de que estamos a premiar os maus alunos e os bons alunos têm que pagar
sempre  tudo.  São colegas  uns dos  outros,  falam uns  com os  outros,  todos  utilizam as
piscinas… quero com isto dizer que os bons alunos pagam para entrar na piscina e os maus
alunos, que já têm a redução, e pela proposta do Senhor Vereador, deixariam de pagar… os
carenciados não significa que sejam maus alunos… não é isso...”----------------------------------

O Senhor Presidente  da  Câmara  Municipal  Mário Jorge Nunes referiu  que:  “percebo o
alcance… proponho que se mantenha esta proposta porque aqui a questão também tem a
ver  com uma questão de utilizador/pagador,  mas uma utilização responsável  e  também
serve de registo, de frequência, uma série de condicionantes e uma boa utilização sabendo
que  têm que  contribuir  com alguma coisa.  Se  estivéssemos a  falar  de  um outro  valor,
proporia uma redução, ainda que não total, pelo menos ainda mais acentuada. A utilização é
simbólica, a piscina tem custos avultados e é altamente deficitária, esta e todas as outras, por
isso é que elas são, maioritariamente, municipais porque privadas têm outro enquadramento.
De facto, o Senhor Vereador Dr. Gil Soares explicou, e bem, onde aqui é a proposta dos
mediadores, de que tem que se dar alguma coisa para servir de incentivo e, entre outras
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coisas,  era  entradas  gratuitas  nos  museus,  nos  serviços  públicos,  é  dado  a  um  grupo
específico de alunos, que são trabalhados e acompanhados e esta medida é uma medida que
não tem a ver com a primeira. Os alunos do Programa EPIS têm um acompanhamento
específico,  estão  identificados  e  isto  é  dado  como resultado  de  estarem  integrados  no
programa. Os alunos que são beneficiários dos auxílios económicos, teremos outras formas
de  os  beneficiar.  Ontem  mesmo,  reuni  com  o  Senhor  Vereador,  resolvemos  propor
aumentar, significativamente, a comparticipação do Município, em que vamos abranger o 2.º
ciclo, com um vale educação bastante superior, em regra, ao valor legislativo para os auxílios
económicos, aos alunos mais carenciados e de modo a que os do escalão B veem, mais do
que duplicado, o seu valor de auxílio económico à educação e aqueles que estão no escalão
C, que não tinham valor nenhum, passem também a ter, ainda que um valor simbólico.
Senhor Vereador Eng. Guilherme Castanheira, com o devido respeito pela sua proposta, e
compreensão, vou colocar à votação, se o Senhor mantiver a sua proposta, as duas: uma,
para ser isenção total do primeiro e segundo escalão - Proposta B -; outra, isenção para o
primeiro escalão e 50% para o segundo escalão - Proposta A -.”-----------------------------------

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos a favor dos Senhores Vereadores eleitos
pelo PS e PPD/PSD - CDS/PP - PPM, e 1 (uma) abstenção do Senhor Vereador eleito
pela CDU, aprovar a seguinte proposta:
- A isenção e redução (50%) do pagamento de taxas de utilização das Piscinas
Municipais, nos meses de julho e agosto de 2018, aos alunos beneficiários de Auxílios
Económicos, do Concelho de Soure, integrados no Escalão 1 e 2, respetivamente;
- A isenção do pagamento de taxas de utilização das piscinas Municipais, nos meses
de agosto e setembro de 2018, aos alunos integrados no projeto EPIS, no ano letivo
de 2017/2018, conforme decorre da informação técnica dos serviços.--------------------

Ponto 14. AÇÃO SOCIAL – APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
                . HABITAÇÃO SOCIAL//APOIO AO ARRENDAMENTO

                . Prorrogação do Apoio
                          -  N.º Processo 22/2017 - APA

Foi presente a seguinte informação: 

ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL // APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
          - HABITAÇÃO SOCIAL // APOIO AO ARRENDAMENTO

               . PRORROGAÇÃO DO APOIO

                             - Nº PROCESSO 22/2017 – APA
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O Município de Soure tem vindo a atribuir, com caráter temporário e a título excecional, alguns apoios ao arrendamento, face a
circunstâncias de emergência social que são diagnosticadas e acompanhadas pelo Gabinete de Ação Social e Saúde.

O valor do apoio que tem sido concedido a estas situações excecionais tem tido por base a relação entre o valor da renda e o
valor do Rendimento Mensal Bruto do Agregado Familiar,  deduzido das despesas, sendo que o valor médio a apoiar pelo
Município se tem cifrado em sensivelmente 50% do valor da renda.

Pela deliberação da Câmara Municipal constante no quadro abaixo descriminada foi aprovada a concessão de um apoio ao
arrendamento, pelo prazo de 12 meses.

N.º de Processo
Deliberação da

Câmara Municipal Prazo
Valor do Apoio (50% do

valor da renda)

22/2017 – APA 12.06.2017 31.05.2018 €100,00

Após uma nova caraterização sócio-económica ao Agregado Familiar em causa, concluiu-se que o mesmo continua numa
situação de grave carência económica, mantendo-se, por isso, os pressupostos de emergência social que justificaram o apoio
no passado, e que, no nosso entendimento, deverá ser prorrogado, com caráter de excecionalidade, por mais 12 meses.

Os Municípios dispõem de atribuições nos domínios da saúde, ação social e habitação, conforme o previsto nas alíneas g), h) e
i) do nº 2 do artigo 23º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro.

Em concretização dessas atribuições, compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, incluindo aquelas que
contribuam para a promoção da saúde e prevenção de doenças, bem como participar na prestação de serviços e prestar apoio
a pessoas em situação de vulnerabilidade, nos termos das alíneas u) e v) do nº 1 do artigo 33º da lei nº 75/2013, de 12 de
setembro. 

Face ao atrás exposto, sugere-se:

- A prorrogação do Apoio Mensal ao Arrendamento, pelo prazo de 12 meses com efeitos a 01.06.2018, no valor de €100,00
correspondente a 50% do valor da renda, ao Agregado Familiar com o número de processo 22/2017 – APA.

À consideração superior,
A Coordenadora do Gabinete de Ação Social e Saúde
(Cristina Marta, Dra.)
2018/06/13

DESPACHO:
De Acordo. 
À Reunião de Câmara, para ratificação.
13.06.2018.
O Vereador*
(Gil Soares, Dr.)
*Competências Delegadas e Subdelegadas 
por despacho de 23.10.2017

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 15. AÇÃO SOCIAL //REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL

                . INICIATIVAS DIVERSAS

                . Orçamento Participativo de Portugal - 2018
                         -  Participação Sénior

Foi presente a seguinte informação: 
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ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL// REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL
            - INICIATIVAS DIVERSAS

                       - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE PORTUGAL - 2018
               . PARTICIPAÇÃO SÉNIOR

Relativamente ao assunto epígrafe, informamos:

O Orçamento Participativo de Portugal (OPP) 2018 é um processo democrático deliberativo, direto e universal, através do
qual as pessoas apresentam propostas de investimento e que escolhem, através do voto, quais os Projetos que devem ser
implementados em diferentes áreas de governação. 
O OPP abrange a totalidade do território português, integrando “Grupos de Proposta” de âmbito territorial diferenciado: 

- 1 de âmbito nacional; 
- 1 por cada uma das áreas das NUT II (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo); 
- 1 por cada região Autónoma.

Estes grupos de propostas não concorrem entre si, tendo cada um deles a sua dotação financeira, cada região do país terá sempre
assegurada a existência de Projetos vencedores do OPP no seu Território.

Podem participar no OPP todos os cidadãos nacionais com idade igual ou superior a 18 anos, apresentando propostas e
votando nos Projetos da sua preferência.
Entre 24 de janeiro e 24 de abril foram apresentadas as propostas no portal do OPP.

Na sequência da Formação sobre “Igualdade de Género e Envelhecimento” promovida pela Comunidade Intermunicipal - RC,
na qual participaram Técnicos de vários Municípios, no decorrer da formação foi dinamizado um trabalho de grupo no qual
participaram os Municípios de Condeixa-a-Nova,  Lousã, Mealhada,  Miranda do Corvo,  Montemor-o-Velho,  Pampilhosa da
Serra, Penacova, Soure e Tábua.

Os Municípios apresentaram uma Candidatura conjunta, designada por “ Roteiros Intermunicipais do Património da Região
Centro”, que consiste na dinamização de Roteiros Culturais destinados ao público sénior em concelhos da Região Centro, de
modo a promover a Educação ao Longo da Vida, o Envelhecimento Ativo e Saudável, e dar a conhecer o Património Material e
Imaterial  de Condeixa-a-Nova,  Lousã,  Mealhada,  Miranda do Corvo,  Montemor-o-Velho,  Pampilhosa da Serra,  Penacova,
Soure e Tábua.

Os Roteiros incluem três Vertentes:
1) Visitas ao património edificado e natural, no que concerne a fauna e flora;
2) Experiências que valorizam a história, a etnografia, as tradições, os usos e costumes locais; 
 3) Provas da gastronomia local, como parte integrante do património cultural imaterial.
Desta forma, promover-se-á: a educação não-formal das pessoas seniores, o convívio entre pessoas dos vários municípios
acima designados, o património da região, animando a economia local em torno de ações de promoção do conhecimento.

O património que se pretende destacar no Concelho de Soure é o Castelo de Soure; nossa senhora Finisterra; Igreja Matriz; Paços do
Concelho; Campos do Vale do Pranto e Arunca; Queijo Rabaçal; Pão-de-Ló, Biscoitos de Azeite e outra Gastronomia Local, Animação:
Etnografia Local.

De acordo com os Censos 2011, poderão ser abrangidos neste Projeto 538 idosos.

O período para a votação começou no dia 11 de junho e prolonga- se até 30 de setembro.

Face ao atrás exposto, sugere-se que:
1. A Câmara Municipal tome conhecimento deste Projeto;
2. Se proceda à divulgação no âmbito da Rede Social Concelhia com o objetivo de incentivar à votação no  Projeto

(nº122), através do seguinte Link: 
https://opp.gov.pt/proj/122?page=2&ordering=created_at.
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À consideração superior,
A Coordenadora dos Serviços de Ação Social e Saúde,
(Cristina Marta, Dra.)
19.06.2018

DESPACHO:
À Reunião de Câmara,
para conhecimento.
26.06.2018
O Vereador*
(Gil Soares, Dr.)
* Competências Delegadas e Subdelegadas
 por Despacho do 23.10.2017

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “no âmbito do Orçamento Participativo, e
paralelamente a isso, decorreu uma ação de formação com técnicos de vários Municípios,
uma ação de formação com o nome “Igualdade de Género e Envelhecimento” e esses
técnicos,  no  seguimento  dessa  formação,  resolveram  elaborar  uma  Candidatura  ao
Orçamento Participativo sénior,  estamos a  falar  de uma candidatura  dos Municípios  de
Condeixa-a-Nova, Lousã, Mealhada, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Pampilhosa da
Serra, Penacova, Soure e Tábua, portanto, desenvolveram esta candidatura, que foi aceite,
que atribuíram o nome “Roteiros Municipais do Património da Região Centro”, é destinada
à população sénior. Poderão estar abrangidos, no Concelho de Soure, cerca de 500 idosos. É
uma candidatura que tem o valor de 300.000,00 euros e, portanto, a ideia é um intercâmbio
de população sénior entre estes Concelhos, visitar o seu património histórico, edificado,
natural e também conhecer a gastronomia dos vários Concelhos.
Está a decorrer o período de votação, que se iniciou no dia 11 de junho e vai até 30 de
setembro e, portanto, o que os técnicos nos propuseram é dar a conhecer esta candidatura,
para conhecer este projeto, que está em votação e a ideia é divulgarmos pela rede social, pela
comunidade em geral para, através deste link que vem na informação, votarmos no nosso
projeto porque está em disputa com outros. Portanto, o que se trata é, de facto, divulgar ao
máximo e incentivar a votação.”--------------------------------------------------------------------------

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

Ponto 16. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO
                  . CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO LARGOS E PRAÇAS

                  . REABILITAÇÃO DO LARGO NO PARQUE DO PEDRÓGÃO DO PRANTO

                       - Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO

CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO LARGOS E PRAÇAS

REABILITAÇÃO DO LARGO NO PARQUE DO PEDRÓGÃO DO PRANTO

 ADJUDICAÇÃO
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Por deliberação de Câmara de 11.06.2018 foi decidido recorrer à fiura de consulta prévia, nos termos da alínea c)
do artio 19.º  do Códiio dos Contratos  Públicos (CCP),  aprovado pelo Decreto-Lei  n.º 111-B/2017,  de 31 de
aiosto, como procedimento prévio à adjudicação da empreitada acima mencionada.

Das empresas consultadas apresentou proposta a seiuinte:

EMPRESA VALOR PRAZO

Construtora Guardado & Oliveira, Ldª 9.776,18 € 30 DIAS

Tendo em conta que a  empresa respondeu ao solicitado e  que o valor  da proposta  é  inferior  ao preço base,
(10.569,00 €),  os serviços suierem a adjudicação da presente empreitada à empresa  Construtora Guardado &
Oliveira, Ldª.

Tratando-se de um contrato de empreitada de obras públicas de complexidade técnica muito reduzida e não
excedendo o preço contratual 15.000,00 €, é dispensada a redução a escrito do mesmo – vide alínea d) do n.º 1 do
artio 95.º do CCP -.

Tendo em conta que a decisão é favorável ao único interessado, suiere-se a dispensa da audiência prévia, nos
termos da alínea b) do nº 2 do artio 103º do CPA.

A  efcácia  da  presente  adjudicação,  nomeadamente  para  efeitos  de  quaisquer  paiamentos,  depende  da
publicitação da mesma, pela entdade adjudicante, no portal único da internet dedicado aos contratos públicos
(www.base.iov.pt) – ver art. 127.º do CCP -.

Conclusão:

Tendo em conta a presente informação e o relatório, suierimos:

1. A desiinação,  como  gestor  de contrato,  do Sr.  Eni.º  Mário  Fernando Rodriiues Monteiro,  nos termos do
disposto no artio 290.º-A do CCP.

2. Dispensa da audiência prévia nos termos da alínea b) do nº 2 do artio 103º do CPA;

3. A adjudicação da presente empreitada à empresa Construtora Guardado & Oliveira, Ldª;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 9.776,18 euros, acrescido de IVA.

À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
26.06.2018
,

Deliberado, por unanimidade, aprovar  a designação como gestor de contrato, o Sr.
Eng.  Mário  Fernando  Rodrigues  Monteiro,  dispensa  da  audiência  prévia,  a
adjudicação da presente empreitada à empresa Construção Guardado  &  Oliveira
Lda, e a autorização para a realização da despesa no valor de 9.776,18 euros,
acrescido de IVA, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------------
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Ponto 17. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
                   . PLANEAMENTO URBANÍSTICO E REVISÃO DO PDM
                       - Projeto de Operação de Reabilitação Urbana (ORU) e Programa Estratégico de

                      Reabilitação Urbana de Soure (PERU) de Soure

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
                · Planeamento Urbanístco e Revisão do PDM
            - Projeto de Operação de Reabilitação Urbana (ORU) e Programa Estratégico de Reabilitação

Urbana de Soure (PERU) de Soure

A Câmara Municipal de Soure, na 1ª reunião extraordinária pública, de 20 de fevereiro de 2018, deliberou aprovar
a proposta do projeto de Operação de Reabilitação Urbana (ORU) de Soure, que contém um Proirama Estratéiico
de Reabilitação Urbana (PERU), e remeter o mesmo ao Insttuto da Habitação e da Reabilitação Urbana I.P. (IHRU),
para emissão de parecer não vinculatvo, de acordo com n.º 3, do art.º 17º do Reiime Jurídico de Reabilitação
Urbana (RJRU) e simultaneamente proceder à abertura do período de discussão pública, ao abriio do n.º 4 do art.º
17º do RJRU, conjuiado com os n.ºs 1 e 2 do art.º 89 do Reiime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
(RJIGT). 

Os  atos  foram  publicitados  através  do  edital  n.º  48  CM,  na  páiina  eletrónica  do  município,  e  amplamente
divuliados nas redes sociais e imprensa reiional, divuliando a decisão do executvo municipal, nomeadamente no
Diário as beiras e Jornal Terras de Sicó. 

A fase de discussão pública decorreu de 22 de março a 19 de abril, em conformidade com o Aviso n.º 3485/2018,
de 15 de março, publicado no Diário da Republica, tendo-se reiistado uma partcipação que consta no documento
“Ponderação dos resultados da Discussão Pública”, que se anexa.

De  salientar  que  da  referida  partcipação  não  resultaram  alterações  à  versão  fnal  do  PERU,  aprovada
anteriormente. 

A resposta ao pedido de parecer ao IHRU foi  rececionada a 29 de março de 2018,  com emissão de parecer
favorável, nada tendo a opor à realização da ORU de Soure. 

Relatvamente ao PERU de Soure, importa salientar o seiuinte:
 A ORU é sistemátca e desenvolvida através de instrumento próprio – PERU, em anexo;
 O prazo de execução da ORU viiorará por um período de 15 anos, a contar da data da sua aprovação (2018 -

2033);
 A Entdade Gestora é a Câmara Municipal;
 O investmento público previsto, presentemente, é de cerca de 2.350.00,00€;
 Incentvos fscais – os benefcios e airavamentos fscais de incentvo à reabilitação urbana,  de acordo com a

leiislação em viior, indicados no ponto 2, do PERU (pái. 93 e seiuintes);
 Em caso de aprovação, o município elaborará anualmente um relatório de monitorização da ORU, o qual será

submetdo  à  apreciação  da  Assembleia  Municipal.  Do  mesmo  modo,  a  cada  cinco  anos  de  viiência,
submeter-se-á à apreciação da Assembleia Municipal um relatório de avaliação da execução da operação de
reabilitação  urbana,  acompanhado,  se  assim se  entender  necessário,  de  uma proposta  de  alteração  do
respetvo instrumento de proiramação. 

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal, delibere: 
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a) submeter à apreciação da Assembleia Municipal a proposta de Operação de Reabilitação Urbana (ORU)
de Soure, através do Proirama Estratéiico de Reabilitação Urbana (PERU), nos termos do previsto no n.º
1 do artio 17.º do RJRU;

b) remeter o ato de aprovação para publicação em Diário da República e divuliar na páiina eletrónica do
município, nos termos do n.º 5 do referido artio 17.º do RJRU. 

À Consideração Superior,  
A Técnica Superior
Luísa Anjo 
14.06.2018
 Em anexo:

- Ponderação dos resultados da Discussão Pública
         - Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Soure

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  o  Projeto  de  Operação  de  Reabilitação
Urbana (ORU) de Soure, através do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana
(PERU e submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal sendo posteriormente
publicado no Diário da República, conforme decorre das informações técnicas dos
serviços.-----------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 18. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
                  . PLANEAMENTO URBANÍSTICO E REVISÃO DO PDM
                        -  ESTUDOS E PROJETOS

                        -  Elaboração da Carta da Reserva Ecológica Nacional do Município de Soure
                        . Adjudicação

Foi presente a seguinte a informação: 
Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO

  PLANEAMENTO URBANÍSTICO E REVISÃO DO PDM
     - ESTUDOS E PROJETOS

      - ELABORAÇÃO DA CARTA DA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL DO MUNICÍPIO DE SOURE

           * ADJUDICAÇÃO
      

Por deliberação da Câmara Municipal, de 28.05.2018, foi  decidido recorrer  à figura do ajuste directo,  como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

A entidade consultada apresentou a seguinte proposta:

EMPRESA VALOR

IDAD – Instituto do Ambiente e Desenvolvimento 19.800,00 €

Desta forma, uma vez que a empresa respondeu ao solicitado, que o preço proposto está de acordo com o preço
base definido, sugere-se a adjudicação à entidade “IDAD – Instituto do Ambiente e Desenvolvimento”.
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O contrato do presente serviço será reduzido a escrito nos termos dos artigos 94º e seguintes do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo e do artigo 125.º do
Código dos Contratos Públicos, sugere-se a dispensa de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao
interessado.

Nos termos do artigo 290.º-A do CCP a Câmara Municipal deve designar um gestor do contrato com a função de
acompanhar permanentemente a execução deste. Desta forma, sugere-se que seja designado a técnica Luísa Anjo.

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A dispensa da audiência prévia;

2. A aprovação da minuta do contrato;

3. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “IDAD – Instituto do Ambiente e Desenvolvimento”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 19.800,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal;

5. A designação para gestor do contrato a técnica Luísa Anjo.

À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)

  26.06.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a dispensa da audiência prévia, a aprovação
da minuta do contrato, a adjudicação do presente fornecimento à empresa  “IDAD -
Instituto do Ambiente e Desenvolvimento, autorização para a realização da despesa
no  valor  de  19.800,00 euros,  acrescido  de  IVA,  e  a  designação para gestor  do
contrato a técnica Luísa Anjo, conforme decorre da informação técnica dos serviços.---

Ponto 19. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
                . PARU – PLANO AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

                 . Requalificação Urbanística – Rua Alexandre Herculano
                      -  Esclarecimentos e Erros e Omissões

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO

PARU – PLANO AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA – RUA ALEXANDRE HERCULANO

                      - Esclarecimentos e Erros e Omissões

No âmbito do procedimento concursal referido em assunto, foram, nos dias 13, 14 e 15 do corrente mês de junho,
apresentadas  3  listas  com  pedidos  de  esclarecimentos/erros  e  omissões,  respetvamente  pelos  interessados
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Contec – Construção e Enienharia, SA, Delfm de Jesus Martns & Irmão, Lda. e Briopul – Sociedade de Obras
Públicas e Privadas, S.A.

As  listaiens  foram  encaminhadas  para  o  responsável  pelo  projeto,  para  elaboração  da  competente
resposta/esclarecimento.

Obtdas  as  respostas  do  projetsta,  juntamos  em  anexo  os  três  pares  de  documentos:  3  pedidos  de
esclarecimentos e 3 respostas correspondentes.

Nestas condições, propomos:
➢ A aprovação das respostas fornecidas pelo responsável pelo projeto de execução da empreitada;
➢ A sua comunicação a todos os interessados até ao dia 22/06/2018 17:00:00.

O Órião competente para a decisão de contratar é a Câmara, tendo o Sr. Presidente competências deleiadas.

À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eni.º.
Chefe de D.O.P.M)
2018-06-22

DESPACHO
Concordo.
Proceda-se em conformidade.
À Reunião de Câmara.
O Vice-Presidente 
(Américo Nogueira)
22/06/2018

O Senhor Vereador Eng.  Guilherme Castanheira  referiu  que:  “em relação a  este  ponto
gostaria de colocar uma questão. Saber se existe previsão do início dos trabalhos nesta rua e
se não haverá o risco da mesma poder coincidir com as Festas de S. Mateus.”------------------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “ainda bem que
falou  nesse  assunto.  Sendo  assim,  aproveitamos  para  fazer  um ponto  de  situação.  Era
intenção do Município fazer as obras antes do S. Mateus, não vai ser possível e, portanto,
mesmo que seja possível iniciá-la antes do S. Mateus o expediente que vou usar é fazer a
consignação  da  obra  já  só  depois  das  festas.  A  explicação  é  a  seguinte:  com  este
procedimento, não interrompemos o prazo do concurso, porque os esclarecimentos foram
dados ainda dentro do âmbito do concurso, esperamos que o concurso seja aberto e que o
júri  seja  diligente,  tenha essa  oportunidade de fazer  a  análise  das propostas  e  propor a
adjudicação.  Se  o  fizer  durante  o  mês  de  julho,  estamos  em  condições  de  declarar  a
adjudicação e de chamar a empresa para assinar contrato e enviar o contrato para o Tribunal
de Contas, se estiver dentro dos valores abrangidos pelo Tribunal de Contas. Como tal,
ficaremos a aguardar o visto do Tribunal de Contas durante o mês de agosto, princípio de
setembro e não havendo necessidade de iniciar a obra nesse momento, atrasa-se mais uma
semana ou duas e, neste caso, os 90 dias que o empreiteiro tem para fazer a obra terá que o
fazer… esta  obra  tem uma particularidade de funcionar  em 5 secções,  portanto,  não é
contínua,  tem  que  ser  faseada.  Haverá  aqui  uma  questão,  que  me  foi  colocada  pelo
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estabelecimento  comercial  bastante  relevante  na  rua,  todos  os  comerciantes  merecem a
nossa consideração e relevância mas, desde já, que estamos aqui em ponto aberto sobre esta
obra,  a  Farmácia,  portanto,  acho  que  é  importante  que  mais  nenhum  estabelecimento
comercial feche nesta rua e que este melhoramento permita a abertura de mais alguns e
trazer novos serviços. Foi-me solicitado pela proprietária da farmácia que, indo a rua entrar
em  obras,  seria  obrigada  a  um  plano  de  contingência  e  que  tem  que  o  apresentar
previamente ao Infarmed, que é a entidade que tutela o funcionamento das farmácias, que
pode entender que a farmácia pode não ter condições para laborar quando a rua estiver
sujeita  a  obra  e  foi-me  sugerido,  pela  sua  proprietária,  que  terá,  pelo  menos,  duas
alternativas: encontrar um outro espaço e transferir, de acordo com as regras legais para a
instalação da nova localização, ou seja, estamos a falar de um estabelecimento de prestação
de serviços e comercial que não se pode mudar para onde quer porque, ao contrário de
outro tipo de estabelecimentos comerciais, este só pode mudar de acordo com autorização
prévia do Infarmed, tem que cumprir distâncias a outros estabelecimentos congéneres, por
exemplo, portanto, está condicionado a outra localização, quer definitiva, quer provisória. Se
o fizer de forma definitiva, para fora da Rua Alexandre Herculano, corre-se o risco que seja
até para fora da zona Histórica de Soure, ou seja, subvertem-se aqui os objetivos do nosso
Plano  de  Regeneração  Urbana.  Como  tal,  penso  que  é  do  interesse  municipal  tentar
colaborar com este estabelecimento no sentido de que não saia da rua, pelo menos da baixa
da vila de Soure e, por isso, o ideal é que ele mantenha a sua localização na rua. Portanto, a
estratégia  de  poder  fazer  apenas  uma  deslocalização  provisória  e  foi-me  sugerido,  pela
proprietária, qual a disponibilidade de o Município, tendo um espaço vago, junto ao Espaço
1111, onde funcionou a Associação Empresarial de Soure, pudesse, naquele espaço de 3
meses,  disponibilizar o edifício para que pudesse mudar para ali  provisoriamente.  Acha,
pelas condições apresentadas, que pode haver viabilidade de o Infarmed aceitar. Para nós
era interessante porque mantém o armazém no local, faria algumas obras no seu próprio
edifício e era uma mais valia para a nossa intervenção e assentava muito bem naquilo que
era o nosso plano estratégico. Está a ser analisada a questão jurídica, se a viabilidade técnica
ou  jurídica  for  exequível,  direi  à  senhora  para  formalizar  o  pedido  e  apreciaremos  em
reunião de Câmara.”----------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  ratificar  o  Despacho  do  Senhor  Vice-Presidente
Américo Ferreira Nogueira.------------------------------------------------------------------

Ponto 20. URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
                  . INFRAESTRUTURAS NO MEIO AMBIENTE

                  . AQUISIÇÃO DE TERRENOS

                      -  Prédio Misto, sito na Rua da Estação, Granja do Ulmeiro
                         (Artigo com a Matriz Predial Urbana n.º 853 
                         (Artigo com a Matriz Predial Rústica n.ºs 74 e 75
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Foram presentes as seguintes informações:

Assunto: ♦ URBANIZAÇÃO E URBANISMO 
                  - Infraestruturas no Meio Ambiente
                  - Aquisição de terrenos
                  - Prédio misto,  sito na rua da estação,  Granja do Ulmeiro
                    (Artigo com a matriz predial urbana  n.º 853)
                         (Artigos com matriz predial rústica  n.ºs 74 e 75)

Relativamente ao assunto em epígrafe e na sequência do solicitado por V. Exa., apreciámos e fizemos o enquadramento legal
reproduzido na seguinte informação jurídica.

A aquisição do prédio misto, localizado na rua da Estação, lugar e freguesia de Granja do Ulmeiro registado na matriz predial
urbana da freguesia de Granja do Ulmeiro com o n.º 853, e na matriz predial rústica com os n.ºs 74 e n.º 75 da mesma
freguesia, estando descritos na conservatória do registo predial de Soure, sob os n.ºs 971 e 969 respetivamente, terá como
principal objetivo, um estacionamento não coberto, e respetivas vias de acesso e passeios.

De acordo com informação técnica em anexo, o  valor de 150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros), salvo melhor opinião, é
um valor razoável e aceitável para a  aquisição do referido prédio.

A Câmara Municipal é o órgão competente para adquirir bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG (505.000,00€) - cfr.
alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Tendo em conta o montante global em causa (150.000,00€), compete, à Câmara Municipal deliberar sobre a aquisição do
referido prédio misto.

Face ao exposto, sugere-se que:
O Executivo Municipal aprecie a proposta de aquisição do prédio misto constante da informação técnica, no valor global de
150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros).

Salvo melhor e mais fundamentada opinião, é o quanto se nos oferece dizer relativamente ao assunto colocado à nossa
consideração.

À superior consideração,
Paços do Município de Soure, 26 de junho de 2018
A Técnica Superior,
(Susana Ramos, Dra.)

e

Assunto: Avaliação de terreno
                 Prédio Misto na Rua da Estação, Granja do Ulmeiro

De acordo  com solicitação  superior,  procedeu-se  à  avaliação  do  prédio  em  assunto,  composto  pelos  artios
Urbano n.º 853 e Rústcos n.ºs 74 e 75, adjacentes e situados na Rua da Estação, luiar e freiuesia de Granja do
Ulmeiro, com as seiuintes característcas:

1) Artio Urbano n.º 853
➢ Área total = 2.320,00m2

➢   Confrontações: Norte, Estrada Nacional 341; Sul, Auiusto Cunha Júnior, Herdeiros; Nascente, Auiusto
Cunha Júnior, Herdeiros; Poente, Joaquim Félix e outros;
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2) Artio Rústco n.º 74
➢ Área total = 6.000,00m2;
➢ Confrontações: Norte, Estrada Nacional; Sul, Joaquim Amaro; Nascente, José dos Santos; Poente, Auiusto

Cunha Júnior, Herdeiros;

3) Artio Rústco n.º 75
➢ Área total = 2.900,00m2;
➢ Confrontações: Norte, Auiusto da Cunha Júnior, Lda.; Sul, Joaquim Amaro; Nascente, Auiusto da Cunha

Júnior, Lda.; Poente, Aldino Rodriiues;

LOCALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS

A determinação do valor do prédio resultou das considerações seguintes:
i. A  sua  possível  aquisição  terá  como  provável  utlização  o  estacionamento  não  coberto  de  veículos

automóveis, respetvas vias de acesso e passeios;
ii. A área total do conjunto dos três artios matriciais totaliza, de acordo com as cadernetas prediais que se

juntam em anexo, 11.220,00 m2; 
iii. A área a ocupar com aquelas utlizações estma-se em 10.000,00 m2;
iv. O custo unitário para as construções previstas estma-se em 75,00€/m2;
v.  O valor do terreno para o local, em função das construções previstas, é de 20%, conforme informação

recolhida no site da AT, no âmbito da avaliação patrimonial:

Nestas condições resulta para valor do prédio
V = 10.000,00 m2 x 75,00 €/m2 x 20% = 150.000,00€

Assim, o valor atribuído ao prédio misto em avaliação, com os anteriores pressupostos, é de 150.000,00 Euros.

À consideração superior.
(Mário Monteiro)
Chefe de D.I.O.P.M)
2018-06-21
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O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “congratular-me com a aquisição
deste  terreno,  uma  vez  que  ele  se  reverte  de  importância  fundamental  para  o
desenvolvimento  da  Granja  do  Ulmeiro.  Como  todos  sabemos,  a  estação  de
Alfarelos/Granja do Ulmeiro é uma estação histórica ao nível do caminho de ferro. Neste
momento,  tem  havido  muitos  passageiros  que  se  têm  deslocalizado  daquela  estação
precisamente  porque  não há  espaço para  estacionamento.  A aquisição deste  terreno irá
permitir uma maior afluência de pessoas na utilização da estação de Alfarelos, irá dinamizar
o comércio local e,  naturalmente, voltar a revitalizar a Granja do Ulmeiro, precisamente
porque não há espaços de estacionamento para as pessoas que utilizam a estação da CP.
Considero  esta  compra  importante  porque  vem,  de  alguma  forma,  colmatar  essa
necessidade e também devemos pensar, de imediato, num projeto que venha organizar o
trânsito em toda aquela artéria.”--------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a aquisição de prédio misto, sito na Rua da
Estação, na Granja do Ulmeiro, artigo com a Matriz Predial Urbana n.º 853,
artigos com Matriz Rústica n.ºs 74 e 75, no valor global de 150.000,00  (cento e€
cinquenta mil euros), conforme decorre das informações técnicas dos serviços.----------

Ponto 21. URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
                  . Avaliação de Terreno
                    -  Artigo Urbano n.º 57, Rua dos Ferreiros, Soure

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: Avaliação de terreno
                      Artgo Urrano n.º 57, Rua dos Ferreiros, Soure
De acordo com solicitação superior, procedeu-se à avaliação do prédio em assunto, situado na Rua dos Ferreiros
em Soure, com as seiuintes característcas:

➢ Confrontações: Norte, Jacinto Lapo; Sul, Rua; Nascente, Jacinto Lapo; Poente, António Mendes Júnior;
➢ Área total do terreno = 51,00m2;
➢ Área de implantação do edifcio = 51,00m2;
➢ Área bruta de construção = 102,00m2;
➢ Área bruta dependente = 51,00m2;
➢ Área bruta privatva = 51,00m2;
➢ Localização extraída do Gooile:
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A presente informação de avaliação/atribuição de valor terá em linha de conta o valor estmado para a demolição
do  mesmo  prédio  (15.000,00€),  conforme  informação  técnica  de  suporte  para  abertura  de  procedimento
concursal para o efeito.

Assim, face às condições atuais do prédio (ruína parcial) e à sua afetação descrita em termos de caderneta predial
urbana (Prédio não licenciado em condições muito defcientes de habitabilidade), foram efetuadas duas avaliações
diferentes:

           1. Considerando o prédio como não licenciado em condições muito defcientes de habitabilidade
Obtendo-se como valor para o mesmo um total de 5.962,50€

            2. Considerando o prédio como ruínas
Obtendo-se como valor para o mesmo um total de 7.980,00€

Destas  avaliações  se  conclui  que  o  valor  do  prédio  é  inferior  ao  custo  de  demolição  das  construções  nele
existentes.

No entanto,  de  forma a  poder  viabilizar  um possível  acordo de aquisição  com os  proprietários,  sem que  os
mesmos sejam penalizados com custas processuais, consideramos que uma oferta de 2.500,00€, para aquisição
do prédio em causa nas suas atuais condições, seria razoável. 

À consideração superior.
(Mário Monteiro)
Chefe de D.I.O.P.M)
2018-06-14

O Senhor Presidente  da  Câmara  Municipal  Mário Jorge Nunes referiu  que:  “vamos ser
obrigados a intervir,  aliás,  já foi notificado, mas enquanto esperamos se os proprietários
intervêm a bem ou de forma coerciva, pedi para que fosse avaliado o espaço, tendo em
conta que é  um espaço pequeno,  na baixa  da  Vila  de Soure,  tem 51,00 m2,  com valor
matricial relevante, que ultrapassa o razoável tendo em conta as condições e o trabalho que
nos pode dar lançar um procedimento para mandar demolir o prédio, podíamos antecipar e
fazer uma proposta aos atuais proprietários, que é uma herança, e o valor sugerido pelo
Chefe de Divisão é de 2.500,00 euros. Portanto, pedi para fazerem o estudo, parece-me que
2.500,00 euros é um valor não relevante para o Município e o objetivo é forçar os atuais
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proprietários  e  desbloquear  o  próprio  entendimento  entre  os  herdeiros  que,  com isto,
resolvem o problema e o Município, a seguir, será mais diligente a encontrar uma solução.”-
 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de acordo de aquisição do prédio
em causa nas suas atuais condições, Artigo Urbano n.º 57, Rua dos Ferreiros, em
Soure, no valor de 2.500,00 , conforme decorre da informação técnica dos serviços.--€

Ponto 22. URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
                  . Avaliação de Terreno
                    - Artigo Rústico  n.º 1382, Vale de Soure ou Chalé - Alfarelos

Foi presente a seguinte informação: 
Assunto: Avaliação de terreno
                       Artgo Rústco n.º 1382, Vale de Soure ou Chalé – Alfarelos

De acordo com solicitação superior, procedeu-se à avaliação do prédio em assunto, situado no Vale de Soure ou
Chalé, freiuesia de Alfarelos, com as seiuintes característcas:
➢ Área total = 3.900,00m2;
➢ Confrontações: Norte, José Maria Mendes; Sul, Estrada Distrital; Nascente, Herdeiros de Serafm de Sá;

Poente, José Gonçalves Mendes;
➢ Enquadramento em termos de PDM: o prédio, em termos de RAN, está totalmente inserido na “Mancha

da  Reserva  Airícola”,  no  Mapa  de  Ordenamento  está  parcialmente  em  “Zona  Airícola  e  Outras”,
conforme se ilustra nos extratos do plano diretor municipal em anexo.

➢ Localização extraída do Gooile:

A determinação do valor do prédio resultou da aplicação da fórmula constante do CIMI,  no cálculo do Valor
Patrimonial Tributário de “terrenos para construção” e que é a seiuinte:

V = Vc x { [ (Abc – Ab) + (Ab x 0,3) ] x Caj x %ai + (Ac x 0,025) + (Ad x 0,005) } x Ca x Cl

Onde:
Vc - Valor base dos prédios edifcados (neste caso 120,00€/m2)
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Abc - Área de construção autorizada ou prevista (neste caso 1.033,00m2 de rede viária e arranjos exteriores)
Ab - Área bruta dependente (neste caso 0,00m2)
Ac - Área do terreno livre até ao limite de duas vezes a área de implantação (neste caso 2.066,00m2)
Ad - Área do terreno livre que excede o limite de duas vezes a área de implantação (neste caso 801,00m2)
Caj - Coefciente de ajustamento de áreas (neste caso 0,80)
%ai - Percentaiem da área de implantação (no caso 20 % do valor das edifcações previstas ou autorizadas) 
Ca - Coefciente de afetação (neste caso foi considerado 1,10)
Cl - Coefciente de localização (neste caso 0,80)

Nestas condições resulta para valor do prédio

V = 120 x { [ (1033 – 0) + (0 x 0,3) ] x 0,80 x 0,20 + (2066 x 0,025) + (801 x 0,005) } x 1,10 x 0,80 ≈ 23.330,00€

Assim, o valor atribuído ao prédio rústco em causa, com os anteriores pressupostos, é de 23.330,00 Euros.

À consideração superior.
(Mário Monteiro)
Chefe de D.I.O.P.M)
2018-06-14

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de uma
parcela de terreno, cujo valor atribuído é de 23.330,00 euros, tem um total de 3.900,00 m 2,
destina-se aos acessos inferiores da Linha do Norte e à Rotunda da EN 347.”------------------

O  Senhor  Vereador  Eng.  Agostinho  Gonçalves  referiu  que:  “já  está  acordado  com  o
proprietário  esse  valor?  Este  valor  digamos  que  é  um valor  técnico,  obtido  através  da
fórmula  que as  finanças  usam. Foi  ponderado o  valor  comercial?  Uma coisa  é  o valor
atribuído pelas  finanças,  que  é  calculado através  desta  fórmula  e  outra  coisa  é  o  valor
comercial do terreno. Essa situação foi ponderada, foi avaliada?”----------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “essa avaliação
subjetiva,  não  contactámos  nenhum  perito,  deixa-mo-la  para  nós,  também  temos  essa
capacidade e aqui, como referi para o outro prédio, toda aquela zona é malha urbana. Este
tem carácter de objetividade muito maior. Sinceramente, os 3.900 m2 por 23.330,00 euros,
parece-nos um valor razoável para aquela zona e não oferece grande dúvida.”------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a aquisição do prédio, Artigo Rústico n.º
1382, Vale de Soure ou Chalé, Alfarelos, no valor de 23.330,00 , conforme decorre€
da informação técnica dos serviços.----------------------------------------------------------

Ponto 23. SANEAMENTO E SALUBRIDADE

                  .  HIGIENE PÚBLICA

                  .  Recicla Soure
                    - Amb3E_Protocolo – Aprovação de Minuta de Protocolo
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Foi presente a seguinte informação:

Assunto: “SANEAMENTO E SALUBRIDADE”
                 HIGIENE PÚBLICA
                 “RECICLA SOURE”
                   - Amb3E _ Protocolo - “Aprovação de Minuta de Protocolo”

Nos critérios específicos de elegibilidade das operações a executar no contexto do Aviso POSEUR 11-
2015-18, o Município de Soure apresentou candidatura no enquadramento das operações de estratégia
e objetivos definidos no Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU)2020.

No  âmbito  da  operação  POSEUR-03-1911-FC-000066  –  Recicla  Soure,  existem  13  “Centros
Ecológicos”, onde estarão colocados, além de outros tipos de contentores de resíduos, os seguintes: 

 Contentores  “Electrão”  para  recolha  de  REEE  (Resíduos  de  Equipamentos  Elétricos  e
Eletrónicos);

 Contentores “Pilhão” para recolha de RPA (Resíduos de Pilhas e Acumuladores) e
 Contentores “Lampadão” (Para Recolha de Lâmpadas)

Atendendo à necessidade para o correto encaminhamento destes resíduos, foi contactada a Associação
Amb3E – Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos, enquadrada como Entidade Gestora de
Fluxos Específicos de Resíduos, com Licença para gestão do SIGREEE (Sistema Integrado de Gestão
de REEE) e para gestão do SIGRPA (Sistema de Gestão de RPA), para estabelecimento de parceria de
recolha destes resíduos. 
A referida Associação, remeteu-nos uma proposta de minuta de protocolo, que se junta em anexo e que
depois  de  analisada,  salvo  melhor  opinião,  entendemos não  haver  inconveniente  na  aprovação da
mesma.

À Consideração Superior,
As Técnicas Superiores
(Cristina Madeira, Eng.ª)
(Susana Ramos, Dra.)
07.06.2018

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “em relação a este assunto,
naquele protocolo que vai ser no âmbito da Empresa Intermunicipal, também vai incluir
resíduos sólidos, portanto vão ocorrer duas recolhas paralelas ou vai ser tudo englobado no
mesmo?”------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “a recolha de
resíduos sólidos urbanos tem uma componente pública, genérica que nos obriga a recolher e
a  entregar  para  tratamento  na  ERSUC,  que  é  a  entidade  que  é  concessionária  para  o
Concelho  de  Soure,  os  resíduos  sólidos  urbanos,  indiferenciados  e  diferenciados.  Este
projeto  do  Recicla  Soure  é  um  projeto  diferenciado,  digamos  que  de  exceção.  Terá
equipamentos  que  vamos  entregar,  por  natureza,  à  ERSUC,  sem  onerar  os  custos  do
Município,  tal  como a ERSUC é que é detentora da quase totalidade dos ecopontos já
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existentes no Concelho de Soure e faz a recolha e tratamento e não custa nada ao Município
nem aos Munícipes esses serviços. É evidente que nós, por uma questão de antecipar o
investimento e até de pertinência e importância estratégica no meio ambiente, há ecopontos
que são do Município, ou seja, fomos comprando, ao longo dos anos, ecopontos que são do
Município mas estão ao dispor da  ERSUC, estão georreferenciados.  Em bom rigor,  de
acordo com a concessão, todos os ecopontos do Concelho de Soure, os existentes e aqueles
que  fazem ainda  falta  e  são  reivindicados  pelas  pessoas,  deviam ser  todos  da  ERSUC,
comprados, aplicados e transportados por eles, eles têm essa concessão… o que acontece é
que nós temo-nos substituído à ERSUC e temos adquirido ecopontos, são propriedade do
Município mas estão à disposição da ERSUC e temos agora este projeto da Recicla Soure
que são estas ilhas ecológicas que também são pontos de recolha de resíduos mas que são
instrumentos pedagógicos. Aquela ilha ecológica é mais do que um centro de recolha de
resíduos, é um instrumento pedagógico e ambiental. Portanto, é um centro de informação,
um centro de formação onde, na prática, as pessoas vão ser incentivadas, vão ser formadas,
utilizando as crianças,  o marketing,  ações nas escolas… o público alvo é a  infância  e a
juventude para que depois, as famílias, possam usar aquele espaço, mas como espaço de
experimentação, mas vão lá ser depositados resíduos. Os que forem de tratamento genérico,
que é o caso do vidro, papel, plástico, podemos “dá-los” à ERSUC. Nós comprámos um
equipamento de transporte e, na falta de outra situação, vamos entregá-lo, para tratamento.
Podemos dizer  à  ERSUC que o papel,  o  vidro e  o plástico podem vir  buscar  às  ilhas
ecológicas, como podemos entregá-los nós a outra entidade e obter essa rentabilidade para
nós.  Por  exemplo,  mandei,  esta  semana,  estudar  a  possibilidade  de  comprarmos  um
mecanismo destinado à destruição e compactação de papel e que esse investimento seja
feito o estudo se se paga a si próprio, portanto, se houver um equipamento suficientemente
pequeno mas  com dimensão para  as  nossas  necessidades,  para  o  papel  que  temos que
destruir  no  Município  e  nos  estabelecimentos  escolares,  por  exemplo,  juntamente  com
aquele que vamos recolher nas ilhas ecológicas, valerá a pena fazer esse investimento desde
que ele se pague no curto prazo e passamos a resolver o problema da destruição do papel e
da documentação.
O  caso  dos  eletrodomésticos,  contratar  este  protocolo  porque  esta  empresa  virá  aos
eletrões, instalados nas ilhas ecológicas, dar vazão ao material elétrico e deixam-nos as guias,
para o Ministério do Ambiente, em como foi dado encaminhamento a estes resíduos.
Os  serviços  estudaram,  esta  empresa  está  a  fazer  este  tipo  de  protocolos.  É  fazer  o
protocolo a esta empresa, que não terá nada a ver com a Empresa Intermunicipal.”-----------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta de Protocolo de Local de Recolha,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------
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Ponto 24. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
                  . HIGIENE PÚBLICA

                  . Recicla Soure
                    - Filtex_Protocolo – Aprovação de Minuta de Protocolo

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: “SANEAMENTO E SALUBRIDADE”
                 HIGIENE PÚBLICA
                 “RECICLA SOURE”
                   - Filtex _ Protocolo - “Aprovação de Minuta de Protocolo”

Nos critérios específicos de elegibilidade das operações a executar no contexto do Aviso POSEUR 11-
2015-18, o Município de Soure apresentou candidatura no enquadramento das operações de estratégia
e objetivos definidos no Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU)2020.

No  âmbito  da  operação  POSEUR-03-1911-FC-000066  –  Recicla  Soure,  existem  13  “Centros
Ecológicos”, onde estarão colocados, além de outros tipos de contentores de resíduos, contentores para
deposição de vestuário. 

Atendendo  à  necessidade  para  o  correto  encaminhamento  destes  resíduos,  e  às  vantagens  daí
resultantes como reciclagem e revalorização têxtil, o Município de Soure foi contactado pela empresa
FILTEX para estabelecimento de parceria de recolha destes resíduos.
A respetiva empresa, remeteu-nos uma proposta de minuta de protocolo, que se junta em anexo e que
depois  de  analisada,  salvo  melhor  opinião,  entendemos não  haver  inconveniente  na  aprovação da
mesma.

À Consideração Superior,
As Técnicas Superiores
(Cristina Madeira, Eng.ª)
(Susana Ramos, Dra.)
18.06.2018

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de um
protocolo idêntico mas com uma empresa que se dedica à recolha do têxtil. De certo modo
também é disciplinar porque já há muitos recetáculos para este tipo de recolha. Nós não
temos disciplinado isso, não damos encaminhamentos ao que é recebido. Aqui, como o
equipamento é nosso, temos que certificar.”-----------------------------------------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar a Minuta de  Protocolo  de  Colaboração,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------

Ponto 25. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
              . Urb. Lote n.º 11 - Encosta do Sol - Soure 848 m2 - UR 5669
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O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de uma
carta do Senhor João Lucas Bernardes Chula, pai da Senhora Cláudia Margarida Ferreira
Lucas  de  Oliveira  e  Silva,  cujo  historial  convém que  fique  em reunião  de  Câmara,  do
conhecimento dos Senhores Vereadores. Há um lote na Encosta do Sol onde passa um
coletor de esgotos há muitos anos, segundo julgo saber, sem dados oficiais, inclusive antes
desta família serem proprietários do lote, já lá passava o coletor, não que estivesse no plano
de regeneração da Encosta do Sol mas passa lá e, portanto, eles acham-se prejudicados pela
passagem deste coletor, passou a haver uma servidão ainda que não constituída nos termos
do direito mas pelo tempo que lá está é preciso ter isso em conta. Portanto, acho que os
reclamantes/requerentes têm alguma razão, uma coisa é o lote sem aquela servidão outra
coisa é o lote com aquela servidão. É evidente que os valores solicitados para a venda do
lote à Câmara, não fizemos ainda a avaliação, aquilo que eu colocava como hipótese era
sujeitar isto a uma avaliação, que responsabilizaríamos o Chefe de Divisão para tratar da
avaliação do mesmo e, numa próxima reunião de Câmara, podermos aferir do interesse do
Município em resolver esta questão de servidão. Não me parece que estas pessoas estejam
dispostas a serem indemnizadas por esta servidão, poderá ser o Município a adquiri-lo e a
seguir constituir o ónus da servidão, ou seja, até inclusive fazer obras de melhoramento da
servidão, voltar a entrar no terreno e melhorar o coletor, não estamos impedidos de acesso,
não podemos estar, é serviço público de saneamento e temos que ter acesso ao coletor, não
temos é nenhum documento que nos autorize a fazer o mesmo, ou seja, vamos imaginar
que há um problema com o coletor… nós podemos lá intervir, temos que invocar a saúde
pública, chamar as autoridades, porventura meter um processo de acesso administrativo e,
entretanto, estar ali um problema de saúde pública a decorrer.
Acho que devemos mandar  avaliar  o prédio e fazer  uma proposta,  verificar  o valor  de
mercado,  e  temos  que  ter  cuidado  com o  valor  de  mercado  porque  se  a  intenção  for
constituir  uma  servidão  e  depois  vender  com essa  servidão,  o  valor  de  mercado  baixa
significativamente. Só não sei se depois não obriga a alterar o loteamento para constituir a
servidão, a complexidade disto pode estar aí.
Aquilo que vou responder ao Senhor João Lucas Bernardes Chula, em representação da sua
filha Cláudia Silva, é dizer que o assunto veio à reunião de Câmara, dia 29 de junho, e que
vamos mandar avaliar e fazer uma proposta.”----------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------------
  
Ponto 26. ÁGUA E TERMALISMO 
              . ÁGUA – CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

              . Substituição de Tubagem nas Quatro Lagoas e Vale Centeio 
                 -  Adjudicação

Foi presente a seguinte informação: 
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Assunto: ÁGUA E TERMALISMO

ÁGUA - CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

SUBSTITUIÇÃO DE TUBAGEM NAS QUATRO LAGOAS E VALE CENTEIO

ADJUDICAÇÃO

Por despacho do Senhor Presidente da Câmara de 15.05.2018, foi decidido recorrer à figura de consulta prévia, nos termos
da alínea  c)  do  artigo 19º,  Código  dos Contratos Públicos,  aprovado pelo  D.L.  n.º  111-B/2017,  de 31 de agosto ,  como
procedimento prévio à adjudicação da empreitada acima mencionada.

Foram apresentadas as propostas seguintes:

EMPRESA VALOR PRAZO

SEGMENTO PROVÁVEL – SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, LDª 74.032,46 € 60 DIAS

DELFIM DE JESUS MARTINS & IRMÃO, LDª 78.317,43 € 60 DIAS

LUSOSICÓ – CONSTRUÇÕES, S.A. 79.652,18 € 60 DIAS

Analisadas as propostas e elaborado o relatório final, que se anexa, o júri sugere a adjudicação, da presente empreitada, à
empresa SEGMENTO PROVÁVEL – SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, 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 111-B/2017, de 31 de Agosto -.           

Foi efetuada 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 designação, como gestor de contrato, do Sr. Eng.º Mauro António Pereira Alegre, nos termos do disposto no artigo
290.º-A do CCP.

2. A adjudicação da presente empreitada à empresa SEGMENTO PROVÁVEL – SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, LDª;

3. Aprovação da minuta do contrato, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 98.º do CCP;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 74.032,46 euros, acrescido de IVA.

À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais,
(Mário Monteiro, Eng.º)
12.06.2018

DESPACHO:
Adjudique-se.
À Reunião de Câmara para conhecimento.
Soure 14/06/2018
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O Presidente da Câmara Municipal, 
(Mário Jorge Nunes)

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

Ponto 27. ÁGUA E TERMALISMO – ÁGUA
             . AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO

             . Proposta de Aquisição de Retroescavadora com Retoma
                -  Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: ÁGUA E TERMALISMO - ÁGUA

         AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO

                - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADORA COM RETOMA

      *   ADJUDICAÇÃO
     

Por deliberação da Reunião de Câmara, de 29.05.2018, foi decidido recorrer à figura da consulta prévia, como
procedimento prévio à adjudicação do fornecimento/retoma acima mencionado.

O Relatório Final mantém a seguinte proposta de ordenação das propostas:

EMPRESA VALOR DE AQUISIÇÃO VALOR DE RETOMA

M. P. Máquinas, Unipessoal, Lda. 45.000,00€ 15.000,00 €

Durante a  fase de audiência  prévia,  efetuada nos  termos do artigo 123.º  do Código dos  Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, nenhum dos concorrentes notificados se pronunciou sobre o
Relatório Preliminar.

O contrato do presente fornecimento será reduzido a escrito nos termos dos artigos 94º e seguintes do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

Nos termos do artigo 290.º-A do CCP a Câmara Municipal deve designar um gestor do contrato com a função de
acompanhar permanentemente a execução deste. Desta forma, sugere-se que seja designada o técnico Vítor
Miranda.

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A aprovação da minuta do contrato;

2. A homologação do relatório final;

3. A adjudicação do presente fornecimento à entidade “M. P. Máquinas, Unipessoal, Lda.”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 45.000,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor, e retoma de 15.000,00€;

5. A designação para gestor do contrato o técnico Vítor Miranda.
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À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
26.06.2018

DESPACHO:
Adjudique-se.
À Reunião de Câmara para conhecimento.
Soure 26/06/2018
O Presidente da Câmara Municipal, 
(Mário Jorge Nunes)

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

Ponto 28. ÁGUA 
              -  Falta de entrega  de dinheiro no valor de € 1.198,93 no dia 12.06.2018 –

Agente  de  Cobrança  de  Água  na  Localidade  do  Cercal,  Fernando
Alexandre Salvado Rodrigues

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: Falta de entrega de dinheiro no valor de €1 198,93 no dia 12/06/2018 pelo agente de cobrança
de água na localidade do Cercal, Fernando Alexandre Salvado Rodrigues.

No seguimento da informação conjunta prestada pelo coordenador técnico e fiscais de leituras, em anexo, foi, por
V.Exª solicitada informação de como proceder.

1. O agente em questão deveria ter apresentado dentro do prazo (12/06/2018) o valor antes referido, não o
tendo feito;

2. A informação  dos  serviços  refere  que  o  agente  esclareceu  que  “durante  a  noite  alguém  entrou  no
estabelecimento  tendo roubado o dinheiro  da  cobrança  (…) tendo já  comunicado à  Guarda  Nacional
Republicana”;

3. Conforme escreveu no “Resumo da Relação de Cobrança para Agentes”, comprometeu-se a entregar o
dinheiro em falta no dia 18/06/2018, não o tendo cumprido;

4. Analisado o artigo 4.º do contrato de agência celebrado entre o Município de Soure e o agente Fernando
Rodrigues verifica-se que com a assinatura do referido contrato, este responsabilizou-se por todos os valores
à sua guarda, tais como dinheiro, recibos ou outros documentos que lhe sejam confiados, de que será fiel
depositário, a entregar ao funcionário municipal, as importâncias recebidas e a prestar contas da cobrança;

5. O  artigo  3.º  do  contrato  refere  que  a  Câmara  Municipal  estabelece  o  período  de  cobrança  e  salvo
indicação em contrário, as faturas relativas aos consumos de água estarão a pagamento do dia 1 ao dia
10, inclusive,  de cada mês. No primeiro dia útil  a seguir  ao período de cobrança, os funcionários da
Câmara recolherão as importâncias cobradas e as faturas/recibos não cobrados;

6. O contrato celebrado em 23 de maio de 2018, prevê no n.º 3 do artigo 4.º que a Câmara Municipal poderia
ter exigido ao agente uma caução como forma de garantir a entrega do produto das cobranças efetuadas,
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sendo que, conforme informação verbal  prestada pelos serviços de águas,  essa faculdade por parte do
Município não foi utilizada;

7. Além da eventualidade da prestação da caução, o contrato em questão não nos dá qualquer resposta sobre
a(s) forma(s) de resolver a situação; 

8. O artigo 9.º do contrato em análise menciona que tudo o que estiver omisso reger-se-á pelo disposto no
Decreto-Lei n.º178/86, de 3/7, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 118/93, de 13/4 (matéria relativa
ao contrato de agência)1;

9.  Em conformidade com o previsto nos artigos 6°. e 7°. do Decreto-Lei n.º 178/86, de 3/7, no cumprimento
das suas obrigações, é exigível aos contraentes a boa fé objetiva, devendo cada um atuar com lealdade,
correção e transparência, sendo o agente obrigado a prestar contas, nos termos acordados, ou sempre
que isso se justifique;

10. Nestes diplomas legais também não existe nenhum mecanismo que dê uma solução direta relativamente à
não entrega atempada, por parte do agente, do valor correspondente à cobrança dos recibos de água. O
contrato poderá ser  resolvido por qualquer das  partes,  se  a  outra parte  faltar  ao cumprimento das suas
obrigações, quando, pela sua gravidade ou reiteração, não seja exigível a subsistência do vínculo contratual
e ainda se ocorrerem circunstâncias que tornem impossível ou prejudiquem gravemente a realização
do  fim  contratual,  em  termos  de  não  ser  exigível  que  o  contrato  se  mantenha  até  expirar  o  prazo
convencionado.2 Independentemente do direito de resolver o contrato, qualquer das partes tem o direito de ser
indemnizada, nos termos gerais, pelos danos resultantes do não cumprimento das obrigações da outra;

11. No dia 20/06/2018 o agente fez uma chamada telefónica para a Autarquia, a qual nos foi reencaminhada,
tendo-nos informado que tinha sido assaltado e pretendia fazer um acordo no sentido de repor o dinheiro em
falta. Ficou de contactar com o Senhor Presidente da Câmara, na próxima semana.

➢ Perante o exposto, 
Se assim for entendido superiormente, poderá existir um acordo entre as partes relativamente à entrega do
valor em falta;

➢ Não existindo acordo entre as partes, a Câmara Municipal poderá, atendendo aos requisitos mencionados no
ponto 10. e se assim o entender,  desencadear os mecanismos legais previstos para a cessação do contrato
através da figura de resolução do contrato, devendo observar os procedimentos previstos nos artigos 30.º e
31.º do Decreto-Lei n.º 178/86, de 3/7 na sua atual redação. Independentemente do direito de resolver o
contrato, poderá vir a ser reconhecido, pelo tribunal, o direito a indemnização, pelos danos resultantes do não
cumprimento das obrigações contratuais;

 Poderá, eventualmente, se o entender, decidir no sentido de apresentar um Pedido de Injunção3. Junto do
Balcão Nacional de Injunções.

À consideração superior,
A dirigente intermédia de 3°.r/s,
Dulce Helena Rocha Vieira.
2018/06/19
_____________

1
O contrato de agência ou de representação comercial, como também é conhecido, é o contrato pelo qual uma das partes se obriga a promover

por conta da outra a celebração de contratos, de modo autónomo e estável e mediante retribuição, podendo ser-lhe atribuída certa zona ou
determinado círculo de clientes.
 2O critério decisivo da resolução é o da exigibilidade ou inexigibilidade da manutenção do vínculo contratual: a resolução será possível perante
um incumprimento contratual “qualificado” que pela sua gravidade e reiteração justifique a inexigibilidade de continuação do contrato.  A
resolução é feita através de declaração escrita, no prazo de 1 mês após o conhecimento dos factos que a justificam, devendo indicar as razões
em que se fundamenta.
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3A injunção é um procedimento que permite a um credor de uma dívida ter um documento (a que se chama título executivo) que lhe possibilita
recorrer a um processo judicial de execução para recuperar junto do devedor o montante que este lhe deve. Após a apresentação do requerimento de
injunção pelo credor, o eventual devedor é notificado desse requerimento e, se não pagar ou se não se opuser ao pedido de injunção, poderá ser
emitido um título executivo que permite avançar com a ação executiva para cobrar uma dívida. Caso se oponha, o processo é remetido para um
tribunal.

e

Assunto:  Participação  da  ocorrência  com  o  agente  de  cobrança  do  Cercal  –  Fernando
Alexandre Salvado Rodrigues 

Na volta para recolha do dinheiro de cobrança das faturas/recibo do consumo de Abril/18, no agente de cobrança
da localidade de Cercal, fui hoje informado pelos leitores António Pereira das Neves e José Luís Ferraz do seguinte: 
- Que o agente com estabelecimento comercial tinha sido assaltado, e que o dinheiro da recolha dos consumidores
tinha desaparecido;
- Desloquei-me ao local para falar com o Sr. Fernando no sentido de averiguar o que se tinha passado, tendo ele
esclarecido que durante a noite alguém entrou no estabelecimento tendo roubado o dinheiro da cobrança bem como
um computador e outros bens, tendo já comunicado à Guarda Nacional Republicana;
- Na presença dos leitores e chamando ao sentido de responsabilidade, informei que como agente de cobrança tinha
deveres para com a Câmara, e que o dinheiro em causa deveria ser reposto o mais breve possível;
- Foi entregue o mapa resumo da relação de cobrança ao agente que assumiu por escrito a entrega do dinheiro em
falta do valor de 1 198,93 € até ao dia 18 do corrente mês. Apenas nos devolveu o valor de 300 €, correspondente à
cobrança do dia de hoje e 5 faturas/recibo não cobradas.
Assim sugerimos que o fecho de cobrança da água dos consumidores desta área geográfica, deve ficar a aguardar até
ao próximo dia 18.

À Consideração superior,
Soure, 12 de Junho de 2018
O Coordenador Técnico,
José Brás
Os Fiscais de Leituras 
António Pereira das Neves 
José Luís Ferraz Carvalho  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “um assunto
que, pessoalmente, não tenho ainda grande opinião sobre o mesmo. Está aqui a informação
da  Senhora  Chefe  de  Sector,  Dra.  Dulce  Helena  Rocha  Vieira.  A  história  conta-se  da
seguinte  forma:  o agente  de cobrança  de  água do Cercal  diz  que foi  roubado,  que lhe
furtaram 1.198,93 euros do total do dinheiro que tinha para entregar à Câmara Municipal da
cobrança de água do mês de abril e, como tal, temos que olhar juridicamente para este tipo
de situação e tomar uma decisão dentro do espírito da lei.
Pessoalmente não tenho posição formada sobre esta questão, não sei se algum dos Senhores
Vereadores  quer  pedir  algum  esclarecimento  sobre  o  modus  operandi  deste  tipo  de
cobradores. Nós temos um contrato muito simples, onde em determinadas localidades há
um estabelecimento comercial, uma loja, um café que exerça uma posição um pouco social,
porquê?! Porque evita que as pessoas se desloquem ao Município para pagar a água, porque
é uma ajuda à manutenção de uma porta aberta, mas não é pelo valor do serviço que presta -
pode  ser  5/10/15/30  euros  -  porque  sendo  um  estabelecimento  comercial,  café  ou

59



12ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 29 de junho de 2018, pelas 11,00 horas

mercearia, os seus clientes acabam por exercer outro tipo de atividade e de aquisição, o que
permite dar aqui alguma sustentabilidade ou, pelo menos, ter esta posição social e digamos
que prestam um serviço ao Município, prestam um serviço à comunidade, têm este tipo de
responsabilidade, porque pode acontecer o que aconteceu. Pelos vistos é a primeira vez que
isto  acontece,  já  aconteceu  falhas  nos  nossos  leitores  cobradores,  que  assumiram  essa
responsabilidade, porque as contas com os agentes de cobrança bateram certo mas quando
chegaram à tesouraria, para entregar o dinheiro, faltou e foram eles que tiveram que assumir,
por isso têm subsídio para falhas e penso que têm um seguro próprio para poderem lidar
com estas situações.
Aqui, não é o caso, portanto, aquilo que a pessoa se mostra disponível é para ressarcir o
Município e a minha proposta é que tomamos conhecimento, estamos a fazer diligências
técnicas e administrativas para dar enquadramento a isto. Não vamos declarar em débito
esta  falha,  não  vamos  repercutir  nos  Munícipes  que,  pelos  vistos,  pagaram,  portanto,
considerar válido o pagamento dos Munícipes e deixar estar este valor em débito mas na
posse do agente de cobrança. 
A minha proposta é que se desencadeie um mecanismo técnico e administrativo, ao nível da
contabilidade, para debitar a este agente de cobrança, ao abrigo do protocolo, estes 1.198,93
euros e que se cancele, de imediato, a prestação do serviço.”----------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar um acordo entre as partes relativamente à
entrega  do  valor  em  falta;  Não  existindo  acordo  entre  as  partes,  a  Câmara
Municipal poderá, atendendo aos requisitos mencionados no ponto 10 e se assim o
entender, desencadear os mecanismos legais previstos para a cessação do contrato
através  da  figura  de  resolução  do  contrato,  devendo  observar  os  procedimentos
previstos nos artigos 30 e 31 do Decreto-Lei n.º 178/86, de 3/7, na sua atual redação.
Independentemente do direito de resolver o contrato, poderá vir a ser reconhecido,
pelo  Tribunal,  o  direito  a  indemnização,  pelos  danos  resultantes  do  não
cumprimento  das  obrigações  contratuais;  poderá,  eventualmente,  se  o  entender,
decidir no sentido de apresentar um Pedido de Injunção junto do Balcão Nacional de
Injunções, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-----------------------

Ponto 29. PROTEÇÃO CIVIL
              . PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS - PMDFCI
          .  Construção, Beneficiação/Conservação da Rede de Defesa da Floresta

Contra Incêndios
              . Rede Viária Florestal
                   -  Escolha do Procedimento Prévio
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Foram presentes as seguintes informações:

Assunto: PROTEÇÃO CIVIL

PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS - PMDFCI
CONSTRUÇÃO, BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DA REDE DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS

REDE VIÁRIA FLORESTAL

ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

      
Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 69.600,00 euros, inferior ao limite
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º,
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto –.

A competência  para a  escolha do procedimento a  adotar,  bem como para a  aprovação dos restantes pontos da presente
informação, insere-se dentro do âmbito da competência 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 nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei
197/99, de 08 de Junho –.

O  encargo  previsto  para  a  presente  empreitada  tem dotação  no  orçamento  para  o  presente  ano  de  2018  pela  rubrica
03.01.07.03.03.13 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 10 004 2018/245 2.

2. PROCESSO

Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1, do art. 114º do D.L.111-B/2017, às seguintes entidades:
● Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Ld.ª;
● Tecnorem – Engenharia e Construções, S.A.;
● Lusosicó - Construções, S.A.;
● Carvisouto, Ld.ª;
● FOZVIAS, UNIPESSOAL, LDA.;

4. DISPENSA DE CONSTITUIÇÃO DE JÚRI 
Propõe-se a dispensa da constituição de júri para o presente procedimento, ao abrigo do n.º 3 do artigo 67º do Código dos
Contratos Públicos, pois tratando-se de um procedimento de consulta prévia, pode o órgão competente para a decisão de
contratar, decidir que o mesmo seja conduzido pelos serviços da entidade adjudicante, não havendo lugar a constituição de
júri.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
21.06.2018

e

Assunto: PROTEÇÃO CIVIL
                 Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
                 Construção, Beneficiação/Conservação da Rede de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
                 Rede Viária Florestal 

61

https://empresite.jornaldenegocios.pt/FOZVIAS-FIGUEIRA-FOZ.html


12ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 29 de junho de 2018, pelas 11,00 horas

O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei n.º 76/2017, de 17 de Agosto, prevê
um conjunto de medidas e ações estruturais relativas à prevenção e proteção das florestas contra incêndios a ser levada a
cabo pelas entidades públicas com competências na defesa da floresta contra incêndios e entidades privadas com intervenção
no sector florestal. 

Estas medidas e ações estão definidas nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) e têm um
carácter executivo e de programação local, faz parte deste conjunto de intenções a beneficiação/ manutenção da rede viária
florestal( caminhos florestais),  em que  o seu objetivo visa  aumentar e melhorar a sua operacionalidade e garantir o acesso
aos aglomerados populacionais.

Face ao exposto,  e de maneira a alcançar os objetivos definidos neste plano, propõe-se a execução de um conjunto de
intervenções para a melhoria da rede viária florestal, concretamente a regularização da plataforma da superfície dos caminhos
e  a  abertura  de  valetas,  definidos  nos  mapas em anexo,  numa extensão  de  58,00  km a  realizada  concretamente  nas
freguesias de Alfarelos, Granja do Ulmeiro, Figueiró do Campo, Vila Nova de Anços, Vinha da Rainha.

Foi  efetuada uma pesquisa de mercado relativamente a empresas com características que permitam a realização destes
trabalhos no âmbito da defesa da floresta. Neste seguimento, sugere-se a consulta às seguintes empresas: Joaquim Rodrigues
da Silva e Filho, Lda, com sede na Rua de Ansião nº 35, 3100-474 Pombal; Tecnórem Engenharia e Construções, EN113 -
Moinho da Areia, 2430 Ourém e Lusosicó Construções, S.A., Rua principal – Melriça, 3240 Santiago da Guarda - Ansião.

O preço base é de 1 200, 00 euros + iva por km, de acordo com os valores das tabelas da CAOF (tabelas elaboradas pela
Comissão para o Acompanhamento das Operações Florestais), relativas aos custos das operações florestais conjugados com
os valores de mercado.

À Consideração Superior,
Gabinete Técnico Florestal 
 A Técnica                             
(Cremilde Pimentel, Eng.ª)
05.06.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de consulta prévia,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços. ----------------------------------

Ponto 30. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA 
             . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS

             . EN 342 em Queitide - 2.ª Fase
                -  Esclarecimentos e Erros e Omissões

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: Comunicações e Transporte / Rede Viária - Conservação / Reparação da Rede Existente - Em
Zonas Urbanas

. EN 342 em Queitde – 2ª fase
                                       - Esclarecimentos e Erros e Omissões

No âmbito do procedimento concursal referido em assunto, foi,  no dia 18/06/2018 15:35:14, apresentada um
pedido  de  esclarecimentos/lista  de  erros  e  omissões,  pelo  interessado/convidado  Contec  –  Construção  e
Enienharia, SA, que se junta em anexo à presente informação.
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O documento apresentado foi enviado ao Sr. Evaristo Duarte, responsável pela elaboração do projeto, para sobre o
mesmo se pronunciar.

Em face da análise que nos foi remetda pelo responsável pelo projeto, somos a informar:
         1. PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO

Deverá ser alterado/corriiido para que passe a constar como resíduo a produzir o correspondente ao
códiio LER 17 03 02 (misturas betuminosas não abraniidas em 17 03 01).

         2. LISTA DE ESCLARECIMENTOS E ERROS E OMISSÕES
i. O texto descritvo do  artio 4.1  deverá  ser  corriiido,  passando  a  ter  o  conteúdo seiuinte:

“Remoção  do  pavimento  até  0,32m  de  profundidade,  incluindo  fresagem,  escavação,
transporte e encaminhamento dos resíduos.”

ii. Relatvamente a todos os outros itens foi considerado que não carecem de qualquer correção,
uma vez que as peças escritas e desenhadas constantes do procedimento, associadas ao facto
de estarmos na presença de trabalhos, equipamentos e materiais usuais neste tpo de obra, são
sufcientemente elucidatvos e esclarecedores dos trabalhos em causa.

Nestas condições, propomos:
i. A aprovação das propostas de correção identfcadas nos pontos 1. e 2. anteriores;
ii. A sua comunicação a todos os interessados até ao próximo dia 21/06/2018 17:00:00.

O Órião competente para a decisão de contratar é a Câmara, tendo o Sr. Presidente competências deleiadas.

À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eni.º.
Chefe de D.O.P.M)
 2018-06-19

DESPACHO:
Concordo.
Proceda-se em conformidade.
À Reunião de Câmara.
O Vice-Presidente
(Américo Nogueira)
20/06/2018

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

Ponto 31.  SERVIÇOS MUNICIPAIS

          .  Participação Societária na Entidade “WRC - Agência de Desenvolvimento Regional,
EIM, SA”

                   -  Proposta de Dissolução

Deliberado, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos.-------
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Ponto 32.  SERVIÇOS MUNICIPAIS
              . FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

                 -  ILUMINAÇÃO PÚBLICA

                   . Acordo-Quadro da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra
                   . Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: SERVIÇOS MUNICIPAIS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ACORDO-QUADRO DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA

                               . ADJUDICAÇÃO

Por deliberação da Reunião de Câmara, de 11.06.2018, foi decidido recorrer à figura do acordo-quadro, como
procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.

O Relatório Final mantém a seguinte ordenação das propostas:

EMPRESA VALOR

Endesa Eneriia, SA 1.130.042,33 €

EDP Comercial, Comercialização de Eneriia, SA 1.136.613,73 €

Durante a  fase de audiência  prévia,  efetuada nos  termos do artigo 148.º  do Código dos  Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, nenhum dos concorrentes notificados se pronunciou sobre o
Relatório Preliminar.

De acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 95º do Código dos Contratos Públicos, é dispensada a redução do
contrato a escrito, do presente fornecimento.

Nos termos do artigo 290.º-A do CCP a Câmara Municipal deve designar um gestor do contrato com a função de
acompanhar permanentemente a execução deste. Desta forma, sugere-se que seja designado o técnico Vítor
Miranda.

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A homologação do relatório final;

2. A adjudicação do presente fornecimento à empresa Endesa Energia, SA;

3. Autorização para a realização da despesa no valor de 1.130.042,33 € euros, acrescido de IVA à taxa legal
em vigor;

4. A designação para gestor do contrato o técnico Vítor Miranda.
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À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
28.06.2018

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  homologação  do  relatório  final,  a
adjudicação do presente forneci  mento à empresa Endesa Energia,SA, autorização
para a realização da despesa no valor de 1.130.042,33 euros, acrescido de IVA à
taxa legal em vigor e a designação para gestor do contrato o técnico Vitor Miranda,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------

Ponto 33.  SERVIÇOS MUNICIPAIS
              . EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

                - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

                   . Assuntos Sociais e Educação
                   . Sistema Centralizado de Cópia, Impressão e Digitalização 
                            - Procedimento Prévio

Foram presentes as seguintes informações:

Assunto: SERVIÇOS MUNICIPAIS
          EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

          LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

         ASSUNTOS SOCIAIS E EDUCAÇÃO

             -  SISTEMA CENTRALIZADO DE CÓPIA, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E FAX
. PROCEDIMENTO PRÉVIO

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

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 5.040,00 euros, inferior ao limite
máximo de 20.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste direto, cf. alínea d) do n.º 1 do artigo
20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto.

A competência para a escolha do procedimento a adotar, 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, e seguintes, pela rubrica 02.03.02.02.08 e trata-se
de acção inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 13.003 2018/296-4.

2. VERIFICAÇÃO DO ARTIGO 61.º DA LEI N.º 114/2017, DE 29 DE DEZEMBRO (LOE 2018)

N.º 1 - Não se aplica o disposto neste artigo, uma vez que em 2017 não se contratualizou nenhum serviço com este
objeto, nem com nenhumas das entidades a consultar.
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N.º 4 – Uma vez que o presente serviço não se enquadra em estudos, pareceres, projetos ou consultoria, não se aplica o
presente normativo.

3. PROCESSO

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

4. CONSULTAR A(S) SEGUINTE(S) ENTIDADE(S)
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, à seguinte empresa:
     - Gispert, Lda.

5. JÚRI

Uma vez que será convidada apenas uma entidade a apresentar proposta, está dispensada a criação de Júri nos termos
do n.º 1 do art.º 67.º do CCP.

À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
26.06.2018

e

Assunto: SERVIÇOS MUNICIPAIS
                 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

 ASSUNTOS SOCIAIS E EDUCAÇÃO
o LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

                              SISTEMA CENTRALIZADO DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO

Na sequência do términus do contrato de fornecimento de “cópia e impressão” dos centros escolares das freguesias
de Degracias e Pombalinho e da freguesia de Samuel, após denúncia pela entidade “Gondinter, Lda”, verifica-se a
necessidade  de  assegurar  a  continuidade  do  referido  serviço,  que  se  considera  imprescindível  para  o  normal
funcionamento dos “Centros Escolares” do concelho de Soure.

Assim e sabendo que o limite de vida, da maioria dos atuais equipamentos existentes nos referidos edifícios está
perto do limite, foram analisadas as necessidades verificadas nos serviços, tendo sido realizado uma proposta de
prestação de serviços de cópia, impressão e digitalização, que se anexa a este documento, por forma a garantir a
operacionalidade do serviço em questão, durante os próximos 36 meses.

Por  conseguinte,  sugere-se  a  instalação  de  equipamentos Multifunções com as  características  especificadas  na
proposta anexa, instalados nos locais indicados de seguida:

“LOCAIS SUGERIDOS PARA INSTALAÇÃO”
 Centro Escolar de Degracias e Pombalinho
 Centro Escolar de Granja do Ulmeiro
 Centro Escolar de Samuel
 Centro Escolar de Sobral
 Centro Escolar de Tapéus

Deste modo, sugere-se a celebração de um contrato de prestação de serviços, com as especificações referidas na
proposta em anexo.
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Estima-se,  para  o  período  de  vigência  do  contrato  proposto  (36  meses),  com  base  nas  consultas
preliminares  informais  realizadas  ao  mercado,  o  valor  base  total  mensal  de  140,00€,  resultando  no
montante total  de  5.040,00€,  acrescidos de Iva à taxa legal  em vigor,  sugerindo-se convite à  seguinte
entidade:

“ENTIDADES SUGERIDAS PARA CONSULTA”
  GISPERT, LDA

o E-mail:  arnaldo.fernandes@gispert.pt
o NIPC:  508851424

À Consideração Superior
O Técnico Superior
(Vítor Miranda, Eng.º Eletrotécnico)
26.06.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de ajuste direto,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços. ----------------------------------

Ponto 34. SERVIÇOS MUNICIPAIS
              . EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

                - Medidas de Serviços e Higiene no Trabalho
                         - Procedimento Prévio

Foram presentes as seguintes informações:

Assunto: SERVIÇOS MUNICIPAIS
        EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

        MEDIDAS DE SERVIÇOS E HIGIENE NO TRABALHO

       - PROCEDIMENTO PRÉVIO
      

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

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 14.000,00 euros – para o
período  de  24  meses  –,  inferior  ao  limite  máximo  de  75.000,00  euros  estabelecido  para  o  recurso  a  este
procedimento, cf. alínea c) do n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto..

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 presente encargo está previsto no Orçamento de 2018, e anos seguintes, na rubrica 01.02.02.02.20 e trata-se de
ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 13.003 2018/303.

2. VERIFICAÇÃO DO ARTIGO 61.º DA LEI N.º 114/2017, DE 29 DE DEZEMBRO (LOE 2018)

N.º 1 e 2 – Não foi  contratualizado em 2017 nenhum contrato com o mesmo objeto, nem com nenhuma das
entidades a serem convidadas.
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N.º 4 – Uma vez que o presente serviço não se enquadra em projetos, estudos e consultoria, não se aplica este
normativo

3. PROCESSO

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

4. CONSULTAR A(S) SEGUINTE(S) ENTIDADE(S)
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, à(s) seguinte(s) empresa(s):

 Achtiseg, Lda;
 Vivamais – Segurança e Saúde do Trabalho, SA;
 K-Med Centro;
 Precur – Saúde, Higiene e Segurança, Lda.

5. JÚRI

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:

- Mário Jorge Nunes (Presidente do Júri);
- Mário Monteiro, Eng.;
- Mauro Alegre, Eng.;
- Ivo Costa, Dr. (Suplente);
- Fernando Cavacas, Dr. (Suplente).

À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
26-06-2018

e

Assunto: Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Medicina do Trabalho

De acordo com o artigo 71.º da Lei n.º 25/2017 de 30 de Maio, que visa promover a segurança, higiene e saúde no
trabalho nos serviços da administração pública, a entidade empregadora deve garantir a organização e o funcionamento dos
serviços de segurança e saúde no trabalho, de forma a abranger todos os trabalhadores.
Os  serviços  próprios  de  segurança  e  de  saúde  no  trabalho  da  Câmara  Municipal,  materializados  pelo  Gabinete  de
Formação e Medicina no trabalho, devem ser complementados com a contratação de serviços externos, de modo a serem
asseguradas as atividades de medicina no trabalho.
Refere-se ainda que a empresa prestadora desses serviços deve estar inscrita na Autoridade de Controlo de Trabalho
(ACT). 
Desta forma propõe-se a consulta, de acordo com o caderno de encargos, às seguintes entidades:

• ActhiseG, Lda.;
• VivaMais – Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.;
• K-Med Centro;
• Precur – Saúde, Higiene e Segurança, Lda.

À consideração superior,
O Técnico
(Mauro Alegre, Eng.º)
25-06-2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de consulta prévia,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços. ----------------------------------
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Ponto 35. Pedreira n.º  2896, denominada “Serra do Carvalhal” - Homologação da
Licença de Exploração

Foram presentes as seguintes informações:

Assunto : Pedreira nº 2986, denominada “Serra do Carvalhal” – Homologação da licença de 
exploração

O Despacho nº 2847/2017, do Secretário de Estado da Energia, publicado no DR, 2ª série, nº 68, de 5 de abril de
2017, determinou à Direção Geral de Energia e Geologia, DGEG, que, nos procedimentos administrativos relativos
à prospeção e pesquisa, exploração experimental e exploração de recursos geológicos, que, finda a instrução dos
respetivos pedidos ou processos, seja auscultado por escrito, o Presidente do Município territorialmente competente
em função da localização da área, relativamente ao pedido formulado devendo para o efeito a posição da autarquia
acompanhar a proposta que for apresentada ao Sr. Secretário de Estado da Energia.

A pedreira, supra identificada, tem licença de exploração atribuída, estando a decorrer o processo de atribuição da
atualização da licença para o total da área, 456.200m².

A Declaração  de  Impacte  Ambiental  (DIA)  emitida  em  20  de  junho  de  2011,  foi  favorável  condicionada  à
verificação  de condicionantes/medidas  de  minimização  e  planos  de  monitorização,  entre  elas  a  verificação  do
enquadramento no Plano Diretor Municipal (PDM).

A alteração ao PDM teve início com a deliberação tomada na reunião de Câmara de 15 de março de 2012, e
aprovação  final  em  sessão  de  31  de  dezembro  de  2012  da  Assembleia  Municipal,  sob  proposta  da  Câmara
Municipal aprovada em 28 de dezembro de 2012, sendo publicada no DR, 2ª série, nº 76 de 18 de abril de 2013.

Com a alteração do PDM tornou-se possível licenciar a ampliação da exploração.

Considerando que as condicionantes da licença da pedreira, salvaguardam e minimizam os impactes negativos no
ambiente natural, com a implementação das medidas de mitigação e de monitorização e de recuperação paisagística
em coordenação com o avanço da lavra, sugere-se que, a Câmara Municipal se pronuncie no sentido de reforçar a
importância  do  cumprimento  das  condicionantes  do  ponto  5  da  licença,  com  particular  ênfase  na  alínea  b)
relativamente ao cumprimento das distâncias de defesa à EN348.

Contactada a Engª Rosa Oliveira da DGEG referiu que sempre que a Câmara verifique alguma desconformidade
nas  condicionantes  da  licença  de  exploração,  deverá  comunicar  àquela  entidade  para  que  seja  verificado  nas
vistorias periódicas que realizam.

À Consideração Superior
Maria José O. Carvalhão – Engª
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
07  de março de 2018

e
Assunto: Pedreira N.º 2986, denominada “Serra do Carvalhal”
                    - Licença de Exploração – Atualização
                     - Condicionantes municipais

Relatvamente ao tema em assunto, na sequência de indicação superior e adicionalmente às condições já impostas
por outras entdades no âmbito do processo de atribuição da atualização da licença da pedreira, nomeadamente
Direção Geral de Eneriia e Geoloiia, no documento “Condições da Licença da Pedreira n.º 2986” e pelo Ministério
do Ambiente e do Ordenamento do Território, Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente, na Declaração de
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Impacte  Ambiental  FAVORÁVEL  CONDICIONADA,  “Outras  condições  para  licenciamento  ou  autorização  do
projeto”, propomos as seiuintes condições a juntar à licença de exploração da pedreira em causa:

1. Relatvas a todos os caminhos públicos circundantes:

a) Estes deverão estar permanentemente livres de quaisquer escorrências ou produtos oriiinários da
pedreira nomeadamente, áiuas da limpeza de materiais ou equipamentos, inertes, solos, veietação
ou poeiras em excesso;

         2. Relatvamente à EM 348:
a)  Os custos  anuais  resultantes do desiaste/deterioração da via,  oriiinados por todos os  veículos
utlizadores  da  pedreira,  sejam  próprios  da  laboração  ou  de  clientes/utlizadores,  nas  zonas  de
utlização adjacentes à pedreira, deverão ser custeados pela entdade exploradora, nomeadamente os
relatvos a drenaiem, pavimentação, equipamento de seiurança, sinalização vertcal e horizontal;

  b)  Para  maior proteção da via na prevenção de depósito  de inertes  e poeiras,  oriiinados pelos
constantes movimentos de veículos, suierimos a instalação de painéis ríiidos, por exemplo placas
metálicas/painéis sanduiche, com um mínimo de três metros de altura, ao lonio do lado direito da via,
sentdo descendente, na zona assinalada na planta seiuinte:

c)   Como medida adicional  à  anterior,  seria  importante  que a  entdade  exploradora  reiularmente e
sempre que necessário, procedesse à limpeza da via, faixa de rodaiem, bermas, valetas e taludes, de
todos os restos de materiais com oriiem na pedreira. 

3. Relatvamente a todas as condicionantes relacionadas com o espaço público municipal e a qualidade de
vida dos munícipes:

a)  Propomos  que  estas  sejam  reiularmente  verifcadas  pelos  serviços  municipais  competentes  e
comunicadas as infrações detetadas às entdades fscalizadoras.

À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eni.º.
Chefe de Div. I.O.P.M)
2018-06-26

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “este processo
de homologação começou há vários anos, inclusive porque o PDM de Soure foi alterado, a
estrada foi desviada, eles indemnizaram o Município pelo desvio da estrada, o terreno que
exploram é propriedade da Junta de Freguesia de Tapéus, têm pago uma renda, está pronta
para homologar a licença de utilização. 

70



12ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 29 de junho de 2018, pelas 11,00 horas

A informação da Senhora Chefe de Divisão é bastante explícita, no meu entender. A licença
será sempre passada, não é vinculativo o parecer da Câmara, o Estado tem autonomia e
pode emitir a licença. Aquilo que me foi dito pelo Senhor Secretário de Estado, Dr. Jorge
Seguro, é que não pretendia homologar a licença sem o conforto de pronúncia municipal e
eu disse ao Senhor Secretário de Estado que a minha pronúncia será sempre no sentido
negativo.  Fizemo-lo,  ainda  recentemente,  já  em  sede  deste  executivo,  relativamente  à
legalização dos  Barreiros,  do Casconho,  com exploração  a  céu  aberto.  Opusemo-nos  e
continuamos  a  opor  relativamente  à  exploração  de  caulinos,  se  bem  que  isso  já  é
considerado um recurso geológico e tem outras implicações e aqui, a questão da pedreira,
aquilo que exigimos é mais fiscalização, maior poder de intervenção do Município. Pedi ao
Senhor  Eng.º  Mário  Monteiro  que  também  acrescentasse  mais  alguma  coisa  sobre  as
questões  das  acessibilidades,  segurança  e  trânsito  na  estrada  348,  o  que  o  mesmo
acrescentou. Portanto, aquilo que proponho é que fosse dada nota ao Governo de uma
posição que tivesse subjacente um critério subjetivo de que nos opomos à continuação da
exploração  de  recursos  geológicos  a  céu  aberto,  no  Concelho  de  Soure,  por  questões
ambientais e paisagísticas, no sentido genérico e no caso desta pedreira, estando ela em fase
de homologação,  um processo longo,  moroso e  para  o qual  o Município já  contribuiu,
embora aceitemos a homologação, estão atingidos os limites razoáveis de exploração do
território  para  esta  atividade  e  que,  ainda  assim,  devem ser  cumpridos  e  facultados  ao
Município meios de ir fazendo uma monitorização deste serviço.”---------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “a Junta de Freguesia de Tapéus
é a proprietária daqueles terrenos… penso que deveria ser ouvida...”------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “ouvi o Senhor
Presidente da Junta de Freguesia de Tapéus que, não fazendo uma defesa intransigente da
exploração, diz que ela tem sido socialmente relevante, emprega cerca de 30 pessoas e que
tem um rendimento, para a Junta de Freguesia, ficando sem ele de forma abrupta, causará
algum constrangimento importante e terá que encontrar outras formas de sustentabilidade
mas que entende que, no médio prazo, a situação será de deixar de existir.”---------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar que a Câmara Municipal se pronuncie no
sentido de reforçar a importância do cumprimento das condicionantes do ponto 5 da
licença,  com  particular  ênfase  na  alínea  b)  relativamente  ao  cumprimento  das
distâncias de defesa à EN348. Contactada a Engª Rosa Oliveira da DGEG referiu que
sempre que a Câmara verifique alguma desconformidade nas condicionantes da licença
de exploração, deverá comunicar àquela entidade para que seja verificado nas vistorias
periódicas que realizam, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------
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Ponto 36. ALTERAÇÃO DOS REGULAMENTOS DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
DE ÁGUA E DO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS

Foi presente a seguinte Proposta: 

Proposta

Assunto: Alteração dos Regulamentos do Serviço de Abastecimento Público de Água e do Serviço de
Saneamento de Águas Residuais Urbanas

Considerando:
o A aprovação da Proposta de Constituição da Empresa Intermunicipal de Águas, Saneamento e

Outros  Serviços  entre  os  Municípios  de  Mira,  Montemor-o-Velho  e  Soure  na  Sessão  da
Assembleia Municipal Extraordinária de 15 de maio de 2018;

o A  aprovação  na  mesma  sessão  da  integração  do  Município  de  Soure  nessa  Empresa
Intermunicipal, bem como a agregação dos Serviços de Água, Saneamento e Outros Serviços;

Considerando ainda:
o A recomendação da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos de uniformizar num

só regulamento os serviços que são geridos por uma única entidade gestora;
o A uniformização dos Regulamentos dos Serviços de Abastecimento de Água e dos Serviços de

Saneamento de Águas Residuais a serem agregados na Empresa Intermunicipal a constituir.

Proponho,
Que nos termos do art.º 53 conjugado com o n.º1 do art.º142 do decreto-lei n.º 4 de 2015 de 7 de janeiro,
a  Câmara  delibere  o  início  de  procedimento  para  elaboração  de  alteração  e  uniformização  dos
Regulamentos do Serviço do Abastecimento Público de Água e do Serviço de Saneamento de Águas
Residuais Urbanas;

Que  seja  concedido  um  prazo  de  15  dias  úteis  para  a  apresentação  de  contributos  por  parte  dos
interessados, a contar da data da publicitação da deliberação que ordenou o início do procedimento, sem
prejuízo do direito dos interessados à participação posterior na fase de consulta pública prevista nos
artigos 100 e 101.º do CPA.

O Presidente,
(Mário Jorge Nunes)
26/06/2018

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos a favor dos Senhores Vereadores eleitos
pelo PS e CDU, e 1 (uma) abstenção do Senhor Vereador eleito pelo PPD/PSD -
CDS/PP - PPM, aprovar que nos termos do art.º 53 conjugado com o n.º 1 do art.º
142 do Decreto-Lei n.º 4 de 2015 de 7 de janeiro, a Câmara delibere o início de
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procedimento para elaboração de alteração e uniformização dos Regulamentos do
Serviço do Abastecimento Público de Água e do Serviço de Saneamento de Águas
Residuais  Urbanas.  Que  seja  concedido  um  prazo  de  15  dias  úteis  para  a
apresentação  de  contributos  por  parte  dos  interessados,  a  contar  da  data  da
publicitação da deliberação que ordenou o início do procedimento, sem prejuízo do
direito dos interessados à participação posterior na fase de consulta pública prevista
nos artigos 100 e 101 do CPA, conforme proposta do Senhor Presidente da Câmara
Mário Jorge Nunes.---------------------------------------------------------------------------

Ponto 37.  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
                   -  Licenciamento de Instalação de Recinto Improvisado
        
37.1. Realização do Circo “Monster Circus Freestyle” - Soure
              - Dias 15/ 16 e 17 de junho de 2018
       
Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.------------------------------------------------------------------------------------------

37.2. Festas Santo António - Casal de Almeida
            - Dia 16 e 17 de junho de 2018

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares. -----------------------------------------------------------------------------------------
        
37.3. Festas Santo António – Ribeira da Mata
             - Dia 15 a 18 de junho de 2018

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.------------------------------------------------------------------------------------------

37.4. Festa em Honra São João – Formigal
             - Dia 22 a 24 de junho de 2018

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.------------------------------------------------------------------------------------------
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37.5. Festa em Honra São João – Paleão
                  - Dia 22 a 24 de junho de 2018

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.------------------------------------------------------------------------------------------
 
37.6. Festa em Honra Nossa Senhora do Rosário – Alfarelos
               - Dia 05 a 08 de julho de 2018

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.------------------------------------------------------------------------------------------

37.7. Festa em Honra São Tiago – Marchas - Soure
                 - Dia 20 a 22 de julho de 2018
 
Deliberado, por unanimidade, aprovar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.------------------------------------------------------------------------------------------

37.8. Festa em Honra de S. Lourenço – Simões
                  - Dia 10 a 13 de agosto de 2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 38. SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO SAÚDE

               . USF – Unidade de Saúde Familiar de Alfarelos/Granja do 
Ulmeiro/Figueiró do Campo

                  - Proposta de Revogação do Contrato de Empreitada

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE
                    - USF – Unidade de Saúde Familiar de Alfarelos/Granja do Ulmeiro/Figueiró do Campo
                           - Proposta de Revogação do contrato de empreitada

Em Reunião  de Câmara  de  28/05/2018,  foi,  por  unanimidade,  deliberado  que os  serviços  elaborassem uma
proposta de acordo de revoiação do contrato da empreitada, a enviar ao empreiteiro, para sua concordância.
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Em anexo à presente informação juntamos a proposta elaborada, a submeter à aprovação superior.

Sublinhamos, ainda, o facto da proposta aiora apresentada resultar de diversas reuniões de trabalho realizadas
com o empreiteiro responsável pela execução da empreitada, incluindo vistoria aos trabalhos executados até à
data,  bem  como  aos  materiais  e  equipamentos  considerados  em  condições  aceitáveis,  isto  é,  reunindo  as
condições exiiidas no caderno de encarios da obra,  para serem aceites e nela aplicados em procedimento a
promover com vista à conclusão da mesma.

Neste contexto, propomos:
 i. Que se aprove a revoiação do contrato da empreitada em assunto, nos termos constantes da proposta em
anexo;

          ii. Que se convoque o empreiteiro para a sua outoria, no mais curto espaço de tempo;
       iii. Que, após a sua outoria, se promova a abertura de novo procedimento com vista à conclusão dos trabalhos
previstos na empreitada. 

À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eni.º.
Chefe de D.I.O.P.M)

2018-06-25

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “o documento
de auditoria tece pequenas considerações entre aquilo que os serviços apuram e a proposta
dos  serviços  e,  nessas  pequenas  considerações,  há  uma ou  outra  mais  objetiva  mas  de
pequeníssima monta e haverá uma ou outra de maior relevância mas, no total, falamos, no
máximo, de uma diferença de 1.700,00 euros, que não tem tanta objetividade como isso. Há
aqui uma margem e a minha proposta é de aprovar o relatório, devolver aos serviços, para
poderem  ou  não  reafirmar  o  que  aqui  está  transcrito  ou  acolher,  ainda  assim,  a
recomendação  do  perito  avaliador  e  mandatarem o  Presidente  da  Câmara  para,  dentro
daquilo que está proposto pelos serviços e aquilo que é a recomendação do perito, onde
apura  menos  1.700,00  euros,  termos  um documento  final  e  propor  ao  empreiteiro  um
acordo já com a minuta, porque os nossos serviços entretanto, além do auto de medição, há
um  conjunto  de  equipamentos  que  eles  propõem  que  sejam  pagos  e,  neste  caso,  ao
fazermos isto, assumimos os equipamentos, que estão em estaleiro e teremos que os retirar,
estamos a falar de equipamento no valor de 35/40.000,00 euros… para não estarmos à
espera  da próxima reunião de Câmara,  aquilo que vos pedia é que entre esta  baliza do
documento apresentado pelos serviços e o outro do perito, entre estes dois parâmetros,
pedir  autorização  ao  executivo  para  que  me  sejam delegados  poderes  para  outorgar  o
contrato de cessação.”--------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “a questão que se põe é se o
empreiteiro vai  assinar a proposta de acordo amigavelmente. Se por qualquer razão não
assinar, vai para a via judicial e nem daqui a 10 anos as coisas se resolvem.”---------------------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “por isso é que
estou a pedir ao executivo que, dentro desta latitude, entre aquilo que está apurado pela
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Câmara e, porventura, já está acompanhado pelo empreiteiro e com o relatório do perito,
que dá conforto aos nossos técnicos e a nós, fica-nos uma diferença de 1.700,00 euros… 
Aquilo que disse  e proponho é que seja  remetido aos serviços para  se pronunciarem e
considerar alguma coisa, ou não, e que eu fique mandatado, dentro desta latitude entre o
que é a proposta dos serviços e aquilo que resultar da vossa reapreciação, ou não, eu poder
subscrever o acordo com o empreiteiro.”---------------------------------------------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  remeter  o  processo  aos  serviços  para  se
pronunciarem, e nomear o Senhor Presidente da Câmara como mandatário para
outorga.----------------------------------------------------------------------------------------

Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes deu
por encerrados os trabalhos às catorze horas e dez minutos.----------------------------------------
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