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--- No dia 31 de outubro do ano de dois mil e dezoito, pelas catorze horas e trinta minutos,
no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, reuniu a Câmara Municipal de Soure,
convocada  nos  termos  do  Regimento  para  a  sua  vigésima  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; Dra.
Maria Manuela Lucas de Oliveira Santos, eleita 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. Apreciação de Proposta de Ata 29.06.2018

Ponto 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2018 
                                . Apreciação de Propostas de Alteração - 13.ª/13.ª - 

Ponto 6. APRECIAÇÃO DE PROPOSTAS DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR
              - E DO ORÇAMENTO, PARA O ANO DE 2019

Ponto 7. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
             . EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 
               . Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure
               - Apoio Financeiro a Despesas de Funcionamento  - Ano Letivo 2018 /2019
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Ponto 8. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
             . Candidatura Portugal 2020 -Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar
               . CIM-RC “Programa de Combate ao Abandono Escolar e Promoção de Igualdade
              . Atividade N.º 1 - Equipas Multidisciplinares de Intervenção Multinível
                   - Aquisição de Serviços na Área da Terapia Ocupacional
                     . Abertura de Procedimento Prévio – Conhecimento

Ponto 9. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

            . EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 
             . FESTAS DE NATAL // ILUSTRAÇÃO DA LENDA DO CAMPO DA VELHA “ ANABELA DIAS”
                   - Ajuste Direto e Adjudicação

Ponto 10. DESPORTO
              . APOIO AO DESPORTO

                . Federação Portuguesa de Bilhar
                - 1.ª Prova de Circuito Nacional Esc On-Line Masters Pool Pt
                              . Balanço

Ponto 11. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
               . EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

               . CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE VILA NOVA DE ANÇOS

                   -  Eficiência Energética
                         . Adjudicação – Conhecimento

Ponto 12. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
               . EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS 
               .  PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE VILA NOVA DE ANÇOS

                  -  Encerramento para Obras

Ponto 13. DESPORTO E TEMPOS LIVRES

               . Contrato Programa do Desenvolvimento Desportivo
               . Época 2017/2018
                 -  Grupo Desportivo Sourense
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Ponto 14. AÇÃO SOCIAL //APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
               . HABITAÇÃO SOCIAL//APOIO AO ARRENDAMENTO

               . Prorrogação dos Apoios
                   - N.º Processo: 15/2016 - APA
                  - N.º Processo: 16/2016 - APA
                  - N.º Processo: 17/2016 - APA
                  - N.º Processo: 18/2016 – APA

Ponto 15. AÇÃO SOCIAL //APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
               . HABITAÇÃO SOCIAL//APOIO AO ARRENDAMENTO

                 - N.º Processo: 32/2018 – APA

Ponto 16. AÇÃO SOCIAL //REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL
                 . HABITAÇÃO SOCIAL//REABILITAÇÃO DE HABITAÇÕES DEGRADADAS/APOIO

                 - Mário Júlio da Silva Alves

Ponto 17. AÇÃO SOCIAL 
              . Projeto EPIS – Empresários pela Inclusão Social - Ano Letivo 2018/2019
                - Ajuste Direto e Adjudicação

Ponto 18. AÇÃO SOCIAL 
              . APOIOS AO INVESTIMENTO IPPS - OUTROS

              . Associação Cultural Desportiva e de Solidariedade da Freguesia da Vinha da Rainha
                 - Aquisição de Carrinha

Ponto 19. AÇÃO SOCIAL
         . RLCTM – REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS DO

MUNICÍPIO DE SOURE
              . Fundação Maria Luísa Ruas
                      - Pedido de Prorrogação do Prazo do Alvará da Licença de Obras
                      - Isenção do Pagamento da Taxa

Ponto 20. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO
               . CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS

              . Execução de Passeios em Figueiró do Campo na EN entre os km 25+950 e
 26+ 840 LD

                 - Adjudicação

Ponto 21. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO

               . Prédio Urbano Artigo n.º 5819 - Freguesia de Soure
                 - Avaliação e Aquisição de Imóvel
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Ponto 22. ÁGUA E TERMALISMO
               . ÁGUA - CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

              . Substituição de Ramais na Rua do Terreiro no Pedrógão do Pranto
                 - Adjudicação

Ponto 23. RECURSOS HUMANOS 
               . Cargos de Direção Intermédia 
                  - Prorrogação das Nomeações – Conhecimento

Ponto 24. RECURSOS HUMANOS 
                    . Procedimento Concursal Comum para a Constituição de Vínculos de Emprego
                Público na Modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo

Indeterminado  Restrito  a  Candidatos  Abrangidos  pelo  Programa  de
Regularização Extraordinária de Vínculos Precários (PREVAP)

                   - Términos dos Procedimentos - Conhecimento
       24.1.  - 5 Assistentes Operacionais (Cantoneiro)
       24.2.  - 2 Assistentes Operacionais (Auxiliar de Ação Educativa)
       24.3.  - 4 Assistentes Operacionais (Auxiliar de Serviços Gerais)

Ponto 25. RECURSOS HUMANOS

         .  Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho em
Funções  Públicas  por  Tempo  Indeterminado  para  Preenchimento  de  Dois
Postos de Trabalho na Carreira e Categoria de Assistente Operacional (Auxiliar
de Ação Educativa)

                  - Acionamento da Reserva de Recrutamento - Conhecimento

Ponto 26. RECURSOS HUMANOS 
               .  Abertura de um Procedimento Concursal com vista à constituição de Vínculo de

Emprego  Público  por  Tempo  Indeterminado  para  a  Carreira/Categoria  de
Assistente Técnico, para os Serviços de Estudos, Projetos e Vistorias, integrados
na  Divisão  de  Gestão  Urbanística,  Planeamento  e  Desenvolvimento,  um  (1)
trabalhador a recrutar

Ponto 27. Escalas de Turno das Farmácias para o Ano Civil de 2019
              . Aprovação
                 - Decreto-Lei n.º 53/2007, de 08 de março, na sua atual redação e Portaria n.º 277/2012,

de 12 de setembro - Ratificação

Ponto 28. Projeto Piloto de Cooperação com Cabo Verde - Formação   CNC/Metalomecânica
              - Visita a Cabo Verde
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Ponto 29.  Tempestade Leslie
                 - Levantamento dos Prejuízos
  
Ponto 30. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL 
               . Empréstimo a Médio/Longo Prazo
              . Instrumento Financeiro de Reabilitação e Revitalização Urbana (IFRRU) 2020
                - Reabilitação do Imóvel na Rua do Talho, n.º 5

Ponto 31. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

               . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS 
                 - Escolhas de Procedimento Prévio
       31.1. Construção de Muro de Suporte em Porto Coelheiro
       31.2. Arruamentos no Formigal, Barreiras e Mira-Olhos

Ponto 32. PROTEÇÃO CIVIL 
               . Manutenção de Faixas de Gestão de Combustíveis - Lote 1
                  - Trabalhos Complementares

Ponto 33. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

              . Iluminação Festiva
              . Natal //2018
                   - Escolha de Procedimento Prévio

Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “foi empossado o novo
Comandante do Regimento de Artilharia 4, Coronel Manuel da Silva Caravela, expressar
aqui  a  total  disponibilidade  institucional  para  dar  continuidade  à  salutar  cooperação  e
relacionamento institucional existente. 
No dia 11 de novembro comemoram-se os 100 anos do armistício da Primeira Guerra
Mundial, portanto, espero que o Senhor Vereador que tem a Cultura, pegando neste tema,
até porque em 2014 tivemos precisamente com a colaboração deste Regimento de Artilharia
e da Liga dos Combatentes, descerrámos no monumento ao Soldado Desconhecido uma
placa evocativa e também em memória de todos aqueles que faleceram durante a 1.ª Guerra
Mundial e na altura foi apresentado um livro de Fernando Tavares Pimenta, editado pelo
Município.  Penso que não era  demais  haver  um documento por  altura  deste  armistício
destes 100 anos da Primeira Guerra Mundial, porque não convidá-los a estarem mais uma
vez connosco.  
Relativamente à Tempestade Leslie, um primeiro apanhado das despesas de contingência
afetas à intervenção de urgência, nomeadamente aluguer de geradores, a questão de termos
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conseguido repor a energia elétrica, estarmos aqui a dar algum reconhecimento à própria
EDP, o certo é que nós em termos de geradores andará na ordem dos 24.000,00 euros a
várias  empresas:  José  Ruela,  Lda  -  606,00  euros;  Malpagency,  Lda  -  6.450,00  euros;
Sociedade Atlas Copco Portugal 11.800,00; IFD – Construção e Manutenção 1.800,00 euros
e  Ambiwaste  1.800,00  euros.  Encaminhamento,  transporte  e  tratamento  de  resíduos  e
detritos  estão  para  já  as  quantidades  recolhidas  com  valor  de  13.800,00  euros  para  a
Ambipombal. Limpeza de estradas e via pública que foi preciso apressar com máquinas e
outros  equipamentos  à  empresa  Acreditar  e  Concretizar  1.500,00  euros;  Gadanha
Pavimentos, Lda - 4.900,00 euros; Pedrosa & Irmãos, Lda...  Silimpa - Limpezas Industrias,
S.A. à volta de 15.000,00 euros. Num primeiro impacto são 50.000,00 euros só em limpezas
e geradores e outras contingências, fora agora as obras de reparação. 
Nós vamos ter que intervir no rio porque há muitas árvores caídas no leito do rio entre
Sobral e Soure e depois entre Soure e Vila Nova de Anços e também no Vale do Ega, que
nos deixem intervir no rio de uma forma rápida e mecânica para retirar essas árvores. A
intervenção nos leitos dos rios não é dos Municípios é da APA, mas propormos intervir no
Vale  do  Ega  claro  com  apoios  de  Fundos  Comunitários  ou  contrato  também  com  o
Governo, a tutela é da ARH. Precisamos, acima de tudo, da autorização, obviamente que a
responsabilidade é da ARH, tem aqui considerações ambientais e técnicas muito próprias e
sabemos  que  muitas  vezes  o  conflito  entre  as  questões  ambientais  e  técnicas  com  as
questões mais práticas e de maior utilidade para a população, que há sempre aqui algum
conflito, depende da perspetiva e do conhecimento científico e que não é fácil articular. De
qualquer das maneiras nós vamos mandar desencadear essa tarefa.
No dia 11 de novembro, os trabalhadores do Município fazem o seu tradicional Magusto
nas oficinas da Câmara Municipal, estamos todos convidados a partir das 15 horas, sendo
certo que costuma haver uma tolerância de ponto para os trabalhadores irem ao Magusto
que  este  ano  não  vou  dar,  porque  acho  que  não  faz  sentido,  os  trabalhadores  estão  é
autorizados  a  deslocarem-se  do  seu  local  normal  de  trabalho  para  um  outro  sítio  do
Município  que  é  as  oficinas,  têm  lá  inclusive  a  possibilidade  de  fazer  o  controle  de
assiduidade.
Os trabalhadores  também se  encontram já  a  preparar  a  Festa  de Natal,  o  investimento
médio nessa ação social para os trabalhadores do Município e seus familiares andou, nos
últimos anos dois anos, na ordem dos 6.000,00 euros, vêm com uma proposta ligeiramente
diferente  este  ano,  o  que  também  a  torna  mais  dispendiosa.  Está  a  ser  preparado  o
documento, haverá da nossa parte condições para acompanharmos essa alteração, portanto,
andará nos 7.000,00 euros se a  adesão for a  expetável,  se  a adesão for  menos torna-se
ligeiramente mais barato. Este ano será no Centro de Eventos e terá dois momentos; um
momento para os filhos dos funcionários, com uma prenda e com animação e depois um
jantar aberto ao agregado familiar, sendo que a proposta é idêntica há do ano passado, o
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Município  suportará  os  encargos  dos  funcionários  e  50%  dos  elementos  do  agregado
familiar.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2018 proibi o uso das garrafas de plástico
neste tipo de sessões, portanto, dar aqui nota ao Senhor Chefe do Setor da parte Cultural e
afins  e  também  responsável  pela  Comunicação,  Dr.  Mário  João  Gomes,  que  não  se
encomenda mais garrafas de plástico, nem para eventos desportivos, temos que encontrar
um outro  tipo  de  solução.  Portanto,  não  é  imperativa  esta  Resolução  do  Conselho  de
Ministros  para  a  Administração  Local,  é  para  a  Administração  Central  e  todos  os
organismos da Administração Central, para Administração Local é, para já, indicativo. Esta
Resolução do Conselho de Ministros vai muito para além disso, uma das outras obrigações
tem a ver com o uso do papel, a eliminação da informação no papel, ser mais apertado no
controle  dos  equipamentos  de  reprodução  gráfica  inclusive  na  renegociação  dos  novos
contratos, impor mesmo às empresas uma redução dos preços por dia, uma redução das
quantidades. Obviamente um conjunto de medidas no caminho da melhoria das condições
do ambiente e da sustentabilidade do planeta.
Dar nota que fui aos Açores participar no Congresso Nacional promovido no âmbito da
Rede dos Municípios Saudáveis, um dia foi a Assembleia Geral, noutro foi o Congresso.
Uma das pessoas presente foi a Presidente da Administração Regional de Saúde do Centro,
Dra. Rosa Reis Marques, com quem debati a questão que temos pendente e que tínhamos
dado um prazo para que nos fosse dada alguma nota de quais as intenções da ARS sobre as
questões levantadas sobre o funcionamento da saúde no Concelho de Soure. Nesta altura
não há novidades, mas a oportunidade e também o ambiente de termos duas pessoas de
Coimbra presente no congresso nacional deu-nos alguma proximidade para irmos aditando
algumas coisas e pediu-me mais quinze dias e que iria empenhar-se bastante junto do diretor
do ACES para que fosse desbloqueado algo de novo para que não fique tudo na mesma cá
em Soure.
Também dar nota que começa a não ser só da parte do Município de Soure e até de agentes
políticos de Soure onde todos estamos inseridos, que os Municípios devem ter uma voz
mais ativa do ponto de vista formal e legal na definição das políticas locais da atuação dos
Centros de Saúde. É evidente que o país tem diversas filosofias de atuação, as regiões não
são  todas  iguais,  as  regiões  não  funcionam  todas  iguais  a  nível  de  funcionamento  da
proximidade  da  saúde  local.  Dar  um  exemplo,  mesmo  na  própria  Região  Centro  há
Municípios que estão integrados em Unidades Locais de Saúde. A Unidade Local de Saúde é
um órgão, é uma entidade também jurídica que presta/coordena um hospital e um conjunto
de  Centros  de Saúde.  O Presidente  da  CIM desse  território  tem participação ativa  nos
órgãos  de  deliberação  dessa  Unidade  Local  de  Saúde.  O  nosso  modelo  é  um modelo
maioritário no território nacional que é pertencemos a um ACES, que é de facto um ACES
muito grande, tem dez Municípios e tem mais de quatrocentos mil habitantes, em termos de
ACES é dos maiores. A Rede dos Municípios Saudáveis são agora cinquenta e um, desde
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abril que esta rede é reconhecida como parceira da Organização Mundial de Saúde e não
está reconhecida ainda pelo Governo como parceiro Social para a área da Saúde, nem a
Associação Nacional de Municípios Portugueses tem nenhuma secção especializada para a
Saúde. Ficou deliberado e foi feito um Protocolo com a Associação Nacional de Municípios
Portugueses  onde  um representante  da  Rede,  neste  caso  é  a  Presidente  da  Câmara  da
Câmara da Alfandega da Fé, que é médica e já foi Presidente da Sub Região de Saúde de
Bragança, faz parte do Conselho de Administração da Associação Nacional de Municípios,
passa a  ser  a  representante  junto do Ministério da Saúde dos Municípios para  todas as
questões que tenham a ver com Saúde. Portanto, há este evoluir com este acordo tripartido
entre  o  Governo,  a  Associação  Nacional  de  Municípios  Portugueses  e  a  Rede  dos
Municípios Saudáveis para passarmos a ter um representante que passa a ser consultado
como parceiro social com qualquer legislação que tenha que sair, os Municípios passam a ser
ouvidos sobre essa situação.”------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “duas notas, a minha presença
nos fins de semana. No dia 27 de outubro no 24.º Aniversário da SANGFER, que é um
grupo  ferroviário de dadores do sangue, na Granja do Ulmeiro, com a presença de cerca de
150  pessoas  e  onde  foi  homenageado  um  Sourense  José  Manuel,  que  é  Presidente  e
fundador  honorário  deste  grupo,  portanto,  uma excelente  iniciativa  que decorreu muito
bem. É uma iniciativa de âmbito nacional  e  onde foi  referido o excelente  apoio que o
Município de Soure tem dado a este grupo. 
Também referir a minha presença no 24.º aniversário do Grupo Folclórico e Etnográfico de
Alfarelos e no almoço da comunidade da Freguesia de Tapéus também com a presença de
muita gente.
Sobre  Proteção  Civil,  continuamos  a  fazer  o  Controle  da  Vespa  Asiática,  ultimamente
continuam a chegar ao nosso Concelho muitas vespas, na sexta-feira combatemos cerca de
quinze ninhos, o que é um ninho por Freguesia, nalgumas até há mais, havendo já o anúncio
de mais cinco que iremos também tentar combater. Temos uma equipa preparada, penso
que,  quer  os  funcionários,  quer  os  Bombeiros  Voluntários  de  Soure,  estão  a  fazer  um
excelente trabalho, portanto, estamos a tentar minimizar os efeitos da Vespa Asiática no
Concelho.
Fiz um pequeno relatório sobre o Furacão Leslie. Nos dias 13 e 14 de outubro de 2018,
Portugal Continental foi atingido pelo Furacão Leslie que provocou danos significativos,
tendo o  Município  de  Soure  sido  um dos  mais  afetados.  Teve  o  seu  início  às  21:57  e
diminuiu de intensidade por volta das 00:30. Teve como consequências: queda de árvores;
corte  das  vias  de  comunicação;  corte  da  rede  elétrica;  corte  da  rede  de  água;  danos
significativos  em  habitações,  bens  pessoais,  explorações  agrícolas,  infraestruturas,
equipamentos municipais e equipamentos de empresas. 

9



20ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 31 de outubro de 2018, pelas 14,30 horas

As primeiras medidas tomadas foi cerca das 00:30 do dia 14 de outubro, foi a avaliação dos
danos e início da desobstrução das vias de comunicação de socorro, estas vias são aquelas
que dão acesso aos hospitais, fazem parte do Plano Municipal de Emergência; o acesso e
saída  a  habitações  bloqueadas;  a  reposição  da  rede  elétrica  recorrendo  ao  aluguer  de
geradores; a reposição do sistema de abastecimento público com colocação de geradores
elétricos em todas as elevatórias e subsistemas de abastecimento público de água; o apoio a
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS). As Entidades envolvidas foram: o
Serviço Municipal de Proteção Civil (funcionários e equipamentos municipais); a Associação
Humanitária  de  Bombeiros  Voluntários  do  Concelho  de  Soure;  a  Guarda  Nacional
Republicana; a Associação Distrital de Proteção Civil e Empresas diversas.
Durante o dia 14 de outubro, o Serviço Municipal de Proteção civil foi apoiado pela Força
Especial de Bombeiros. Às 13:00 horas reuniu a Comissão Municipal de Proteção Civil, para
avaliação da situação e ativação do Plano Municipal de Emergência. Estiveram presentes:  o
Senhor  Presidente,  o  Vice-Presidente,  a  Técnica  do  Gabinete  Técnico  Florestal,  o
Comandante da GNR e o Comandante dos Bombeiros Voluntários da AHBV do Concelho
de Soure e ainda Técnicos Municipais e também alguns Presidentes das Juntas de Freguesia.
Foi  restabelecido,  neste  dia,  a  energia  elétrica  à  freguesia  da  Granja  do  Ulmeiro.  Às
17:00horas tivemos reunião com o Ministro da Administração Interna, Dr. Eduardo Cabrita,
e a Presidente da CCDR do Centro, Dra. Ana Abrunhosa, para fazer a primeira avaliação
dos prejuízos.
No dia 15 de outubro, continuação do trabalho de desobstrução das vias de comunicação;
encerramento  de  todos  os  estabelecimentos  escolares  do  Concelho;  início  do
funcionamento  do  Gabinete  de  Apoio  ao  Munícipe,  como  vocês  sabem  havia  dois
gabinetes, o Gabinete de Apoio ao Munícipe no próprio edifício e o Gabinete de Apoio ao
Munícipe mais direcionado para as questões elétricas no Finisterra, teve o apoio direto de
um Engenheiro que por acaso também é do Concelho de Soure, o Eng.º Fabrício da EDP
onde chegaram tudo o que era  relacionado com a parte elétrica; constituição de equipas de
voluntários (maioritariamente funcionários do Município) que, no terreno e um pouco por
todo o concelho, procederam ao levantamento dos prejuízos; continuação do trabalho de
desobstrução das vias de comunicação; chegada de uma equipa do Exército com geradores,
a instalar em coordenação com a EDP; colocação de geradores no Concelho, totalizando 21,
de  acordo  com  os  seguintes  critérios:  captações  de  água  e  ligação  à  rede  elétrica;
restabelecimento da energia elétrica nas freguesias de Figueiró do Campo, Alfarelos, Vila
Nova  de  Anços,  Degracias  e  parte  da  vila  de  Soure;  reinício  do  funcionamento  das
captações de  água de Figueiró  do Campo,  Granja  do Ulmeiro,  Alfarelos,  Vila  Nova de
Anços,  Soure,  Casa  Velha,  Gesteira  e  Brunhós;  visita  ao  Concelho  do  Presidente  da
República,  acompanhado  pelo  Ministro  de  Equipamento,  do  Planeamento  e  da
Administração do Território e pelo Secretário de Estado da Agricultura.
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No dia  16 de outubro,  integração de vários  voluntários  nas  equipas  do Município,  que
procederam  à  limpeza  dos  estragos;  mobilização  de  empreiteiros  para  a  reparação  de
equipamentos municipais e apoio a particulares, em situações mais graves; continuação da
desobstrução das vias de comunicação; reabertura dos seguintes estabelecimentos de ensino:
Escola Básica 1 e Jardim de Infância de Figueiró do Campo, Escola Básica 1 e Jardim de
Infância de Alfarelos, Centro Escolar da Granja do Ulmeiro, Escola Básica 1,2 de Soure e
Jardim de Infância de Soure.
No dia 17 de outubro, reabertura dos estabelecimentos de ensino: Escola Básica 1 e Jardim
de Infância de Vila Nova de Anços, Escola Básica 1 e Jardim de Infância de Tapéus, Escola
Básica  1  e  Jardim de  Infância  de  Vinha  da  Rainha,  Centro  Escolar  de  Samuel,  Centro
Escolar de Degracias/Pombalinho e Escola Secundária Martinho Árias;  continuação dos
trabalhos de desobstrução das vias de comunicação e de apoio a particulares, em situações
mais  graves;  continuação  do  levantamento  dos  prejuízos  públicos  e  particulares;
restabelecimento  da  energia  elétrica  em  todo  o  Concelho;  restabelecimento  do
abastecimento público de água.
No dia  18  de  outubro,  reabertura  da  Escola  Básica  1  e  Jardim de  Infância  do  Sobral;
continuação do trabalho de levantamento dos  prejuízos  públicos  e  particulares;  apoio  a
particulares e empresas em situações mais graves.
No  dia  19  de  outubro,  prosseguimento  dos  trabalhos  iniciados  nos  dias  anteriores;
reabertura do Instituto Pedro Hispano, que se calhar foi das instituições de ensino mais
afetadas no Concelho.
Fazendo  um   Balanço  Global,  o  Serviço  Municipal  de  Proteção  Civil  e  a  Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Soure contabilizaram, no final, o
seguinte: corte de 500 árvores; 150 assistências à população e Abastecimento de água a 6
entidades. 
Os Corpos de Bombeiros que participaram nas operações foram: a Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Soure (100 elementos e 15 viaturas); a Força
Especial de Bombeiros (3 viaturas); os Bombeiros Voluntários da Guarda (2 viaturas); os
Bombeiros Voluntários de Pinhel  (5 elementos/1 viatura);  os Bombeiros Voluntários do
Soito (6 elementos/2 viaturas);  os  Bombeiros  Voluntários  de Manteigas  (5 elementos/1
viatura); os Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo (4 elementos/2 viaturas); a Polícia
do  Exército  de  Coimbra  (2  elementos/1  viatura);  a  Força  Aérea  de  Alcochete  (82
elementos/2  viaturas);  os  Bombeiros  Voluntários  de  Coja  (2  elementos/1  viatura);  os
Bombeiros  Voluntários  da  Pampilhosa  da  Serra  (5  elementos/1  viatura);  os  Bombeiros
Voluntários de Penela (3 elementos/1 viatura) e os Bombeiros Voluntários de Serpins (2
elementos/1 viatura).
A  primeira  avaliação  dos  prejuízos  públicos  e  particulares  enviada  à  CCDR do  Centro
totalizou  7.067.295€,  excluindo  o  setor  agrícola,  sendo  que  os  equipamentos  e
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infraestruturas  municipais:  683.360€;  equipamentos  e  infraestruturas  não  municipais:
654.800€; atividade económica: 2.127.800€; habitações particulares: 3.601.335€ (1377 casos).
Os prejuízos  contabilizados  por  Freguesia:  Alfarelos  –  551.810€;  Figueiró  do Campo –
195.500€; Granja do Ulmeiro – 506.500€; Samuel – 527.500€; Soure – 439.100€; Tapéus –
68.725€;  União  de  Freguesias  Degracias/Pombalinho  –  24.500€;  União  de  Freguesias
Gesteira/Brunhós  –  752.200€;  Vila  Nova  de  Anços  –  270.000€;  Vinha  da  Rainha  –
265.500€.
Em conclusão, apesar do Furacão Leslie ser um fenómeno raro, a continuação das alterações
climáticas pode vir a tornar este tipo de acontecimentos cada vez mais frequentes. Neste
sentido, cabe ao Estado e, em particular à Proteção Civil, consciencializar a população de
que estamos num clima em mudança, cuja adaptação deve ser feita à escala global.  Tais
mudanças passarão, igualmente, pela formação mais eficaz e abrangente de técnicos e pela
aquisição de meios de prevenção, proteção e socorro.
Congratulo-me  com  o  excelente  trabalho  dos  Funcionários  Municipais  e  a  sua
disponibilidade imediata,  realçando o grande empenho de todos.  Não poderia  deixar de
ressalvar os funcionários eletricistas Paulo Pinho e Bruno Ferreira que, durante 3 dias e 24
horas por dia, sem descanso e, muitas vezes, sem alimentação muito contribuíram para que,
rapidamente, se normalizasse a vida no Concelho.
Para terminar, continuámos a fazer levantamentos, isto foi aquilo que para já conseguimos
enquadrar no relatório. Alguma situação que não esteja prevista, nós iremos informado em
próximas reuniões de Câmara.”---------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “sobre este assunto vem
em PAOD, como a informação ainda é provisória,  vamos apontar para que na próxima
reunião de Câmara, já dentro do Período da Ordem do Dia, seja entregue um documento
final da avaliação da intervenção, até porque ainda ontem surgiram com as chuvas situações
que não estavam  identificadas e que agora foram identificadas, uma delas é esta questão dos
rios.  Na próxima reunião de Câmara  já  devemos ter  medidas  concretas  e  a  procura  de
respostas e de soluções para muitos dos problemas que estão criados.”---------------------------

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “no seguimento daquilo que disse o Senhor
Vice-Presidente  e  que  concordo  plenamente,  de  facto,  dentro  das  dificuldades  com  o
fenómeno como este cria e que não estávamos preparados, como não sei se haverá algum
estado de preparação, temos é que nos precaver. Teve, naturalmente, algumas implicações
como  já  disse  em  termos  do  restabelecimento  do  funcionamento  de  estabelecimentos
escolares, acho que foi excelente a forma como conseguimos restabelecer em tempo recorde
os  estabelecimentos  escolares  e  aí  cria  só  acrescentar  o  excelente  trabalho  das  nossas
assistentes operacionais que trabalham nas escolas, que fizeram logo desde o primeiro dia na
questão de inventariação dos estragos, de limpeza, o papel também muito importante das
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Juntas  de  Freguesia  que  em  pequenas  reparações,  desde  a  terça-feira  seguinte  se
disponibilizaram e efetuaram nos vários estabelecimentos. A coordenação que fizemos com
o Agrupamento de Escolas de Soure, desde a primeira hora que, de facto, só abriríamos os
estabelecimentos reunidas, naturalmente, todas as condições de segurança. Depois serviços
essenciais, fornecimento de eletricidade, água, refeições escolares, maior parte das refeições
eram fornecidas pelas IPSS que também sofreram danos e prejuízos nas suas instalações,
portanto, fomos fazendo todo esse acompanhamento em permanência. Restabelecemos a
Rede Escolar em três dias, os últimos casos foram o Centro Escolar do Sobral por questões
de obra, que tiveram que se fazer e que implicavam, ou não, abertura da Escola e também o
Instituto Pedro Hispano que teve prejuízos assinaláveis como pudemos constatar.
Também em termos de Ação Social, agradecer o serviço prestado, mas, acima de tudo, aos
muitos  funcionários  que  não  pertencendo  ao  setor  integraram a  equipa  em termos  de
percorrer  o  Concelho  para  inventariar  o  mais  rapidamente  possível,  e  isso  é  um
agradecimento extensivo a todos os que participaram nessa tarefa. 
Infelizmente houve aqui algumas situações que ficaram condicionadas com esta intempérie,
desde  logo  tomámos  a  decisão  de  cancelar  o  Ciclo  de  Teatro  do  Concelho  que,
fatidicamente começou no dia 13 de outubro. O Senhor Presidente da Câmara na última
reunião  penitenciou-se  por  isso,  eu  também me  penitencio  como responsável  por  essa
iniciativa, tinha também que perceber  que o essencial era a segurança das pessoas e com
estas  coisas  não  se  brincam,  portanto,  felizmente  que  não  aconteceu  nenhuns  danos
pessoais, é uma lição que temos que retirar para o futuro, num alerta vermelho não poderão
existir determinados tipos de atividades, por muito que depois não venha a acontecer nada
de grave, mas, não podemos brincar com isso. Pensámos em reagendar todo o Ciclo de
Teatro,  no  entanto  alguns  grupos  de  Teatro  manifestaram indisponibilidade  ou  alguma
reticências  em  retomarmos  noutras  datas  porque  sofreram  também  danos  nas  suas
instalações,  tiveram cenários  partidos,  algumas  instalações  onde  iriam decorrer  as  peças
também sofreram alguns prejuízos e a ambiência não proporcionava estarmos a forçar a
realização  de  um  ciclo  que  pressupõe  uma  continuidade  e  essa  continuidade  não  era
possível. Na sexta-feira passada reuni aqui com os grupos de Teatro, comunicando a decisão
de cancelarmos este ano o Ciclo de Teatro, retomando no próximo ano, nesta altura, porque
entendemos que outubro e novembro é a altura indicada para a realização deste evento. 
Em termos culturais, estive presente no passado dia 28 de outubro, em mais um Aniversário
do  Grupo Musical  Gesteirense  e  destaco  que  foi  com enorme  satisfação  que  lá  estive
porque é um grupo que passou por algumas dificuldades recentes e aquilo que demonstrou
neste aniversário é que,  de facto,  a  sua Filarmónica está  a melhorar a olhos vistos pelo
trabalho da  sua  direção e  também pelo  seu  Maestro  Ricardo Gabriel  que  apresentou  a
Escola de Música. Tudo isto num cenário que foi a requalificação da sua sede, estava cheia
com os seus associados, foi um investimento público por parte do Município muito bem
empregue, porque, de facto, é uma sala que reúne todas as condições e, acima de tudo,
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resultou da congregação de vontades de entidades locais da Gesteira e que está aberta à
comunidade. 
Destacar também a realização da sessão “Os Miúdos e as Emoções”, uma sessão no Jardim
de Infância de Soure e duas na Biblioteca Municipal, que decorreram muito bem.
No passado dia 29 de outubro, decorreu uma reunião do Conselho Geral do Agrupamento
de Escolas de Soure onde estive presente com o Senhor Presidente de Câmara e onde se
abordaram  alguns  temas,  particularmente  o  balanço  do  início  do  ano  letivo,  que  foi
considerado por todos os membros que compõem o Conselho Geral que se iniciou com
tranquilidade,  com normalidade,  de  forma positiva,  avançaram com algumas  ideias  para
melhorar e, de facto, é esse o espírito que predomina no Conselho Geral, portanto, foi uma
reunião bastante produtiva.
Por fim, na área do Desporto, tive também uma reunião, recentemente com o Coordenador
da Atividade Física e Desportiva do Agrupamento de Escolas de Soure, o Professor Carlos
Gonçalves. Um dos problemas que iremos abordar, num ponto de Ordem de Trabalhos, é o
encerramento das Piscinas Municipais de Vila Nova de Anços, portanto, este ano letivo,
pelo menos, não temos possibilidade de implementar a Adaptação ao Meio Aquático, no
âmbito  das  Atividades  de  Enriquecimento  Curricular.  Redirecionar,  de  facto,  algumas
atividades que não estavam a ter o protagonismo por causa da Adaptação ao Meio Aquático,
portanto,  foi  sugerido  e  acho  que  é  uma  ideia  que  poderemos  acolher,  pedi-lhes  uma
proposta, uma planificação, que é aproveitarmos o que estávamos a fazer, a ida à piscina, e
fazermos a ida ao Pavilhão. O Agrupamento de Escolas de Soure disponibilizou o Pavilhão
da Escola Secundária, portanto, fazermos atividades no pavilhão substituindo a Adaptação
do Meio Aquático.
Também  reativámos  o  Projeto  Gira-Volei  que  estava  um  pouco  adormecido,  por
variadíssimas razões, vamos recuperar isso com a realização de encontros inter-escolas, três
ou quatro encontros municipais e um encontro Intermunicipal.”-----------------------------------
    
O Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “dar  nota  que  temos
agendado para dia 09 de novembro, foi-nos proposto pela Comissão Nacional de Proteção
de Crianças  e Jovens em Risco, que na Região de Coimbra, pudesse acontecer um encontro
técnico, não é aberto, é uma organização da própria Comissão Nacional é nós decidimos
disponibilizar  os  recursos  do  Município  de  Soure  para  acolher  essa  iniciativa  nacional,
portanto, será aqui no Salão Nobre durante a manhã e depois o almoço e os trabalhos da
parte da tarde das equipas de trabalho, são dez equipas de trabalho, será na Quinta D. Maria
com quem já estabelecemos contacto.”------------------------------------------------------------------

Foram dadas várias Informações e prestados diversos Esclarecimentos.--------------
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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 16-10-2018 a 31-10-2018

31-10-2018

Class.: 01
Ano: 2018
Número: 519
Dt. Entrada Reqt.: 28-08-2018
Processo : 1/2018/41/0
Requerente: Bruno Miguel Santos Nunes
Tp. Pedido: Projecto de arquitetura 
Tp. Construção: Nova construção 
Tp. Utilização: Habitação e Muros
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 17-10-2018
Local Obra: Rua da Alegria - Casal do Justo
Informação: Deferido
Freguesia: Soure

Class.: 01
Ano: 2018
Número: 602
Dt. Entrada Reqt.: 02-10-2018
Processo : 1/2018/20/0
Requerente:Jean Jacques M de Meyer
Tp. Pedido: Novos elementos 
Tp. Construção:Legalização
Tp. Utilização: Habitação 
Tipo Informação: Aprovo Especialidades (Despacho)
Data reunião: 17-10-2018
Local Obra:Encosta do Sol -41
Informação: Deferido o pedido de aprovação do projeto de arquitetura e deferido o pedido de licenciamento, de acordo com o teor da 

informação técnica
Freguesia: Soure

Class.: 01
Ano: 2018
Número: 514
Dt. Entrada Reqt.: 24-08-2018
Processo : 1/2018/24/0
Requerente:Sofia Manuela Ferreira Nunes
Tp. Pedido: Projetos de especialidade 
Tp. Construção:Nova construção
Tp. Utilização: Habitação e Muros
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 17-10-2018
Local Obra: Feixe
Informação: Deferido.
Freguesia: Vinha da Rainha
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Class.: 01
Ano: 2018
Número: 14636
Dt. Entrada Reqt.: 04-10-2018
Processo : 1/2018/14/0
Requerente: Vitor Jorge Costa Filipe
Tp. Pedido: Esclarecimento
Tp. Construção:Nova construção
Tp. Utilização: Moradia Unifamiliar 
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 17-10-2018
Local Obra: Casal dos Ferreiros
Informação: Deferido.
Freguesia: Soure

Class.: 01
Ano: 2018
Número: 555
Dt. Entrada Reqt.: 13-09-2018
Processo : 1/2017/57/0
Requerente: Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal
Tp. Pedido: Novos elementos 
Tp. Construção:Alteração/ampliação
Tp. Utilização: Habitação e anexos
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 26-10-2018
Local Obra: Prazo dos Estudantes
Informação: Deferido.
Freguesia: Soure

Class.: 01
Ano: 2018
Número: 527
Dt. Entrada Reqt.: 30-08-2018
Processo : 1/2018/42/0
Requerente: Celio José Pereira da Silva Neves
Tp. Pedido: Projeto de Arquitetura
Tp. Construção:Legalização
Tp. Utilização: Habitação 
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 26-10-2018
Local Obra: Cardal, 1
Informação: Deferido.
Freguesia: Samuel

Class.: 01
Ano: 2018
Número: 631
Dt. Entrada Reqt.: 17-10-2018
Processo: 1/2013/20/0
Requerente: Fundação Maria Luísa Ruas
Tp. Pedido: Isenção de Taxas
Tp. Construção:Nova construção
Tp. Utilização: Lar de idosos, creche
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara  (Despacho)
Data reunião: 26-10-2018
Local Obra: Rua 8 de dezembro
Informação: À Reunião de Câmara para conhecimento.
Freguesia: Gesteira e Brunhós
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Class.: 01
Ano: 2018
Número: 457
Dt. Entrada Reqt.: 25-07-2018
Processo: 01/2018/4/0
Requerente:Santa Casa da Misericórdia
Tp. Pedido:Projetos de especialidade
Tp. Construção: Alteração
Tp. Utilização: Serviços
Tipo Informação: Deferido  (Despacho)
Data reunião: 30-10-2018
Local Obra: Rua Manuel Nogueira
Informação: Deferido.
Freguesia: Soure

Total: 8

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. Apreciação de Proposta de Ata 29.06.2018

Deliberado, por unanimidade retirar o presente ponto da ordem de trabalhos.-----

Ponto 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2018 
                                . Apreciação de Propostas de Alteração - 13.ª/13.ª - 

O Senhor Presidente  da Câmara  Mário Jorge Nunes referiu que:  “esta  13.º  alteração já
contempla duas ou três questões abrangidas pelo Furacão Leslie, um aumento no Desporto
e Tempos Livres  pela  execução das  obras  que estamos a fazer  e  o resto são pequenos
acertos na área do aprovisionamento.
Assim, proponho que se aprove a 13.ª Alteração ao Plano - PPI e AMR - e ao Orçamento.”-

Deliberado, por unanimidade, aprovar as Propostas de Alteração - 13.ª/13.ª ------

Ponto 6. APRECIAÇÃO DE PROPOSTAS DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR
               - E DO ORÇAMENTO, PARA O ANO DE 2019
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que:  “dar nota que embora
tenhamos completado o documento, o mesmo foi distribuído, uma versão final, ontem, mas
a proposta é de retirar o ponto da Ordem de Trabalhos e o mesmo vir à próxima Reunião
de  Câmara  que  será  no  dia  16  de  novembro,  pelas  14h30m.  Solicito  aos  Senhores
Vereadores  que  queiram  dar  algum  contributo,  detetar  algum  erro  de  consciência  ou
participação, teremos aqui margem de manobra para acolher essas sugestões ou fazer as
correções e erros que sejam encontrados.
Ainda assim, nós com a contingência que tivemos por força do furacão, sabendo também o
que altera com aquilo que são os estragos em equipamentos municipais e equipamentos
sociais  do  Concelho  para  o  qual  eu  proponho  que  o  Município  assuma  toda  a
responsabilidade  de  se  substituir  às  coletividades  para  a  reposição  integral  da  situação
existente à data do furacão, estamos a falar do valor de obras em 1.500.000,00 euros, o que
implica alteração de algumas prioridades até em termos de Plano para 2019. De qualquer
das  maneiras,  todas  as  grandes  ações  estão  acolhidas,  aquelas  que  têm  financiamento
definido ou financiamento contratualizado, no pacto da Região de Coimbra; se forem casas
têm financiamento comunitário ou que estejam em fase de candidatura estão cá acolhidas.
Outras serão, para terem Execução, objeto de financiamento externo, porventura, ao Banco
Europeu  de  Investimento  ou  à  Banca  normal,  considerando  a  nossa  capacidade  de
investimento  e  a  prioridade  das  operações.  Outras  terão  que  aguardar  que  surjam  as
oportunidades de financiamento.
O documento  está,  da  minha  parte,  grosso modo,  fechado,  do campo da  receita  estão
conhecidos  nesta  data  todos  os  elemento necessários  para  a  elaboração do documento,
portanto, da parte da receita está fechado, da parte da despesa corrente também, da parte
dos investimentos poderá haver aqui algumas alterações de prioridade ou algumas evidências
ou algumas sugestões de priorização que possam ainda ser encaixadas em detrimento de
outras.   
Portanto, o documento está distribuído, pode ser tornado público, pode ser estudado, deve
ser estudado, acolheremos propostas até ao dia 09 de novembro para que no dia 12 de
novembro fique oficialmente fechado e para ser entregue aos Senhores Vereadores para
discussão. No dia 16 de novembro, consoante o resultado da votação do mesmo, seguirá, ou
não,  para  a  Assembleia  Municipal,  cuja  obrigação  era  no  dia  de  hoje.  Assumo o ónus
político de não o fazer hoje, será uma avaliação política da Assembleia Municipal, quando
assim o entender, é ela o órgão fiscalizador, mas parece-me que estes quinze dias, tendo em
contou que a margem é até ao dia 31 de dezembro, será uma margem suficiente os 45 dias
que faltam para o dia 31 de dezembro, em vez dos 60 dias para que a Assembleia Municipal
possa  estudar  também  o  documento  e  se  pronunciar  ainda  em  tempo  útil  para  não
entrarmos em 2019 com duodécimos e com o documento por aprovar. O documento está
estruturado,  está  bem  explicado  e  obedece  a  todas  as  regras  de  apresentação  dos
documentos provisionais. 
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Por isso, proponho que se retire o ponto da Ordem de Trabalhos.”-------------------------------
 

A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia referiu que: “como o Senhor Presidente referiu,
este documento deveria, de facto, ser hoje aprovado, cumprindo assim o prazo legal… para
poder ser  enviado à Assembleia Municipal… mas pelo que percebi não irá ser aprovado
hoje… uma vez que também apenas foi entregue ontem ao Executivo… contudo, e apesar
disso, gostaria de fazer algumas considerações sobre o mesmo.
Referir que o documento parece seguir o modelo dos anteriores e, que, certamente, cumpre
os princípios e as regras de execução orçamental previstas na legislação em vigor. Pelo que
tive oportunidade de analisar,  verifica-se uma redução de cerca de 480.000,00 euros em
termos de Plano e em termos de Orçamento, uma diminuição de 900.500,00 euros.
Referindo-me à área da Educação e Juventude, verifica-se um aumento na Juventude, com o
qual me congratulo.
Ainda na Educação, consta o Projeto Escola Virtual, aqui gostaria que me fosse explicado
em  que  consiste…  uma  vez  que  a  rubrica  orçamental  afeta  é  Outros  -  Material  de
Transporte.  Este  documento  também  não  tem  as  páginas  numeradas,  se  pudesse  ser
numerado era importante e facilitaria… mas o Projeto de que falo é o 2019/35.
Na Ação Social consta a criação do Plano Municipal para a Igualdade com uma rubrica orçamental
que me parece claramente redutora… apenas é aberto como projeto, não tem ações e está numa
rubrica de formação. Na minha perspetiva, deveria ter programa próprio, como tem por exemplo a
CPCJ e devia ter ações e rubricas associadas diferenciadas, que permitissem mais iniciativas neste
âmbito.  Também  nada  é  dito  sobre  o  mesmo na  “visão  estratégica  de  desenvolvimento  do
Município”.  Sendo  esta,  como  sabem,  uma  matéria  na  ordem  do  dia,  onde  a  própria
Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, a semana passada, no dia 24 de outubro,
teve a oportunidade de afirmar, no Encontro Nacional do Dia Municipal para a Igualdade,
que a promoção da igualdade e a não discriminação não pode ficar apenas e só no domínio
da  Ação  Social… Eu  subscrevo,  concordo  em absoluto,  porque  esta  tem que  ser  uma
matéria  transversal,  e  tem que  sair  do  papel…  com a  criação,  inclusive,  de  Gabinetes
Municipais  para  a  Igualdade.  Portanto,  é  uma  proposta  que  deixo  para  este  Plano  e
Orçamento,  que  se  estabeleçam  políticas  transversais,  de  ação  positiva,  com  medidas
concretas,  dirigidas  a  públicos  diferenciados  e  em  áreas  prioritárias,  desde  logo  a
participação política e cívica, a educação e a cidadania, a juventude, o emprego, a saúde, o
desporto e a cultura e os recursos humanos. Em resumo, entendo que nada ser dito sequer
na visão da estratégia do Município sobre isto, e ter apenas um projeto que se situa no
Programa de Inclusão Social e Emprego, parece-me de facto muito redutor.”-------------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “Senhor Presidente, não me vou
pronunciar  sobre  a  proposta,  que  aliás  foi  muito  pouco  trabalhada  ainda  por  nós,
Consideramos que é um documento que vem na linha do anterior, muito elucidativo, pelo
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menos  a  parte  que  trabalhei  melhor,  a  parte  inicial.  Não me vou  pronunciar,  não tem
qualquer cabimento pronunciar-me neste momento, uma vez que a discussão não é para se
abrir hoje. 
Gostava de o saudar e de lhe agradecer o adiamento desta discussão para uma data posterior, porque 
não tendo tido tempo para discutirmos no grupo mais alargado, certamente que nos faz trazer 
propostas sugestões e solicitar-lhe uma reunião posterior antes da data que aqui nos diz.”-----------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “Senhor Presidente, também
não tive tempo para estudar mas soube que o documento não ia ser votado, não ia ser
discutido,  nem sequer  passei  os  olhos  por  cima dele.  De qualquer  maneira  tenho  uma
proposta, mas apresentarei no ponto próprio que vamos discutir a seguir.”----------------------

Deliberado, por unanimidade retirar o presente ponto da ordem de trabalhos.-----

Ponto 7. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
              . EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 
                . Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure
                - Apoio Financeiro a Despesas de Funcionamento  - Ano Letivo 2018 /2019

Foi presente a seguinte Proposta:

Proposta

 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
 ENSINO BÁSICO

 Agrupamento Escolas Martinho Árias de Soure // Ano Letivo 2018/2019 
  - Apoio Financeiro a Despesas de Funcionamento

No âmbito  do  Serviço  de  Apoio  à  Família,  o  Município  de  Soure  tem vindo a  transferir  um conjunto  de  verbas  para  o
Agrupamento de Escolas Martinho Árias, de forma a compensar despesas de funcionamento que esta entidade suporta com a
gestão dos estabelecimentos de ensino do pré-escolar e 1.º ciclo do Ensino Básico, cuja responsabilidade é da Autarquia.

Assim, o Município comparticipa nas despesas inerentes à manutenção de instalações e equipamentos de natureza didático-pedagógica
e nas despesas com expediente e limpeza. 

Este  apoio  tem  como  objetivo  fazer  face  ás  despesas  realizadas  nas  escolas  aquando  do  serviço  de  apoio  à  família,
nomeadamente no serviço de refeições e nas AAAF (Atividades de Animação e apoio à família).

No ano letivo de 2017/2018 as verbas definidas e realizadas para estes Apoios foram as indicadas nos Quadros abaixo:

Despesa
Almoço

Pré-escolar
Almoço
1.º CEB

AAAF
Pré-escolar

Manutenção Instalações e Equipamentos €1,5 / aluno €1,5 / aluno €1,5 / aluno
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mês mês mês0

Subtotal 1.905,00€ 6.105,00€ 1.290,00€ 

Total 9.300,00€ 

Despesa Ensino Pré-Escolar 1.º Ciclo do Ensino Básico

Expediente e Limpeza 15,00€/Sala 15,00€/Sala

Subtotal 3.150,00€ 6.750,00€

Total 9.900,00€

Esta grelha tem vindo a ser aplicada concretamente nos Jardins de Infância de: Alfarelos; Degracias/Pombalinho; Figueiró do
Campo; Granja do Ulmeiro; Samuel; Sobral, Soure; Tapeus e Vila Nova de Anços, e nas Escolas do 1.º CEB de Alfarelos;
Degracias/Pombalinho; Figueiró do Campo; Granja do Ulmeiro; Samuel, Sobral; Soure; Vila Nova de Anços e Tapéus.

Na sequência de várias reuniões de trabalho com o Agrupamento de Escolas e após avaliação destes apoios ao ano letivo
anterior, entendemos que se mantêm os pressupostos que estiveram na base dos mesmos apoios, e que os valores se revelaram
adequados aos fins a que se destinam. 

Tendo em conta o exposto, PROPOMOS: 

1. A atribuição de um apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas Martinho Árias para despesas de manutenção das instalações
e equipamentos de natureza didático-pedagógica para os estabelecimentos de ensino Pré-Escolar e 1.ºCEB identificados na
informação dos Serviços Educativos, fixado em:

- 1,50€ por mês por aluno inscrito no serviço de refeições;

- 1,50€ por mês por aluno inscrito no prolongamento do ensino pré-escolar.

2. A atribuição de um apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas Martinho Árias por despesas com expediente e limpeza, no
valor de 15,00€/mês por sala. 

Soure, 26 de outubro de 2018 
O Vereador,
( Gil Soares, Dr. ) 

e

Assunto: EDUCAÇÃO 
                 ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO

                    Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure
                  - Apoio Financeiro a Despesas de Funcionamento - Ano Letivo 2018 /2019
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Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:

O Município e Soure, no âmbito do Serviço de Apoio à Família, tem vindo a transferir verbas para a comparticipação
das despesas inerentes à manutenção de instalações e equipamentos de natureza didático-pedagógica, calculadas com
base no número de alunos que usufruem do serviço de refeições e de AAAF (atividades de animação e apoio à
família), e para a comparticipação das despesas com expediente e limpeza, calculadas com base no número de salas
em funcionamento por estabelecimento escolar. Anexamos para melhor entendimento quadros explicativos dos valores
atribuídos no ano letivo anterior (2017/2018).

Também a partir do último no letivo o Município tem vindo a apoiar o Agrupamento de Escolas nas despesas de
funcionamento com o Bloco C da Escola Básica de Soure, onde são lecionadas as aulas do 1.º Ciclo.

À consideração superior,
A Dirigente Intermédia do Setor em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
26.10.2018

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “trata-se da manutenção da proposta do ano
letivo anterior para apoio ao funcionamento ao Agrupamento de Escolas de Soure com o
objetivo  de  compensar  as  despesas  de  funcionamento  que  o  Agrupamento  de  Escolas
suporta com a gestão dos estabelecimentos de Ensino do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo em
duas  vertentes:  na  manutenção  das  instalações  e  equipamentos  de  natureza  didático
pedagógica e ao nível de despesas de expediente e limpeza, portanto, mantemos os mesmos
valores.  Já  abordamos  este  assunto  com  o  Agrupamento  de  Escolas,  portanto,  na
manutenção  das  instalações  e  equipamentos  1,5€/aluno/mês,  ao  nível  de  almoço  e
prolongamento de horário no Pré-Escolar e almoço no 1.º Ciclo e despesas de expediente e
limpeza 15,00€/sala/mês, um investimento de cerca de 20.000,00 euros. Ficam fora desta
proposta, porque ainda estamos a ultimar alguns elementos que o Agrupamento de Escolas
de Soure ainda não nos facultou, o apoio que iniciámos o ano passado relativamente ao
funcionamento da  Escola  Básica  de  Soure  com as  turmas  do 1.º  Ciclo,  o  ano passado
aprovámos um apoio de 4.670,00 euros, mas que tinha como base um cálculo das despesas
estimadas pelo Agrupamento de Escolas que ainda não apuraram na sua plenitude, portanto,
na próxima reunião de Câmara com certeza teremos aqui a proposta de apoio para este
aspeto concreto.  
Para  já,  trata-se  de  aprovarmos  o  apoio  ao  funcionamento  para  estes  dois  tipos  de
despesa.”------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar:

-   A  atribuição  de  um  apoio  financeiro  para  despesas  de  manutenção  das
instalações  e  equipamentos  de  natureza  didático-pedagógica  para  os
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estabelecimentos de ensino Pré-Escolar e 1.º CEB de 1,50 /mês por aluno inscrito€
no serviço de refeições e um 1,50 / mês por aluno inscrito no prolongamento do€
ensino Pré-Escolar;
-  A atribuição de um apoio financeiro para despesas com expediente e limpeza,
no valor de 15,00 /mês por sala, conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil€
Soares.--------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 8. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
             . Candidatura Portugal 2020 -Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso 

Escolar
               . CIM-RC “Programa de Combate ao Abandono Escolar e Promoção de 

Igualdade
              . Atividade N.º 1 - Equipas Multidisciplinares de Intervenção Multinível
                   - Aquisição de Serviços na Área da Terapia Ocupacional
                     . Abertura de Procedimento Prévio – Conhecimento

Foram presentes as seguintes informações:

Assunto: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

            CANDIDATURA PORTUGAL 2020 – PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR

            CIM-RC “PROGRAMA DE COMBATE AO ABANDONO ESCOLAR E PROMOÇÃO DE IGUALDADE

            ATIVIDADE N.º 1 - EQUIPAS MULTIDISCIPLINARES DE INTERVENÇÃO MULTINÍVEL

             * AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA TERAPIA OCUPACIONAL

 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 9.360,00 euros – para um
período de 13 meses -, 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  presente  encargo  está  previsto  no  orçamento  para  o  presente  ano  de  2018  e  seguintes  pela  rubrica
02.03.02.02.20 e trata-se de ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 01.002 2018/37-3.

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

N.º 1 – Uma vez que se trata de um serviço que tem apoio do Portugal 2020, é excluída a aplicação desta norma,
por força da alínea b) do n.º 2 do artigo 61º.
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3. PROCESSO

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

4. CONSULTAR A SEGUINTE ENTIDADE

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, à seguinte entidade em nome individual:

    - Mariana Azevedo Coelho Marto

NIF 231968159

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 Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
29.10.2018

e

Assunto: EDUCAÇÃO/ ENSINO PRÉ ESCOLAR , BÁSICO E SECUNDÁRIO

                     - CANDIDATURAS PORTUGAL 2020 – PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE   AO INSUCESSO ESCOLAR

                      - ATIVIDADE N.º1 – EQUIPAS MULTIDISCIPLINARES DE INTERVENÇÃO E MULTINÍVEL

                      - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA TERAPIA OCUPACIONAL
    
Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:

O Município de Soure faz parte da CIM RC (Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra), que no âmbito do
Portugal 2020 submeteu a candidatura n.º CENTRO-03-5266-FSE-000017 referente à tipologia de operação “Planos
integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar”, da qual são parceiros todos os Municípios integrantes
desta Comunidade.

No âmbito desta Candidatura foram auscultados todos os Municípios envolvidos de forma a manifestarem as suas
necessidades e prioridades. Neste contexto, o Município de Soure, através dos Serviços Educativos em consonância
com o Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure, e após diversas reuniões com esta entidade, enviou o
levantamento de necessidades de intervenção relativamente às Atividades propostas para a CIMRC.

Considerando:

- que as Atividades propostas por cada Município, e no caso concreto as do Município de Soure integrantes da

Candidatura que foram submetidas foram aprovadas e necessitam de se colocar em prática;

- que dessas Atividades faz parte a Atividade n.º 1: Equipas Multidisciplinares de Intervenção de Multinível, da
qual somos Executores e cuja Intervenção consiste na criação de uma equipa multidisciplinar por município cuja
função é assegurar respostas multinível para alunos desde o ensino pré-escolar ao ensino secundário;

- que um dos objetivos desta Equipa consiste em realizar um trabalho colaborativo e eficiente, que envolva todos
os agentes educativos usando recursos e estratégias diversificadas;

- que este Município já tem vindo a apostar na promoção da qualidade de vida das famílias, prestando serviços aos
alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino pré-escolar e do ensino básico de forma a promover o
sucesso  escolar  e  que  a  intervenção  ao  nível  da  linguagem  é  uma necessidade  apontada  nas  crianças  que
frequentam estes ciclos de ensino;
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- que se verifica a inexistência de recursos humanos na área da Terapia Ocupacional no quadro de pessoal do
Município de Soure;

- que o Agrupamento de Escolas solicitou colaboração do Município para a dotação de um Recurso Humano nesta

área;

Proposta:

Tendo em consideração o exposto, sugere-se:

1-A aquisição de uma prestadora de serviços na área da Terapia Ocupacional para que possa integrar esta Equipa
Multidisciplinar  e  desenvolver  as  ações  necessárias  à  dinamização  desta  Atividade  na  área  da  Educação,
nomeadamente  o  acompanhamento  e  intervenção  junto  das  crianças  (e  respetivas  famílias)  sinalizadas/
identificadas como prioritárias para intervenção na área da linguagem.

Este investimento está previsto nas Grandes Opções do Plano Plurianual de Investimentos e AMR para o ano de
2018, na rubrica do projeto 2018/37.3, com a classificação orçamental 0203020220.

2-Mais sugerimos, que se consulte a Terapeuta Ocupacional Mariana Azevedo Coelho Marto, com o contribuinte
231968159, dado que a mesma já vem desenvolvendo esta experiência em outro Agrupamento de Escolas, pela
preço base de 9360€, para o período compreendido entre novembro de 2018 e janeiro de 2020.

À consideração superior,
A Dirigente Intermédia do Setor em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
23/10/2018

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “no âmbito do Programa da CIM e equipas
multidisciplinares, contratámos uma técnica de nutrição, agora será uma terapeuta ocupacional
na base também das solicitações por parte do Agrupamento de Escolas de Soure. Falámos
com algumas técnicas que podiam estar interessadas, não é uma área ainda que tenha muita
oferta,  este  procedimento  é  até  janeiro  de  2020,  que  é  até  à  altura  que  decorre  esta
candidatura. Esta técnica irá estar a trabalhar nas Escolas de todos os níveis de ensino três
dias, segunda-feira, terça-feira e sexta-feira,  estamos a falar de um custo mês de cerca de
720,00 euros. Em termos do trabalho em si  vai  ser coordenado com o Agrupamento de
Escolas  de  Soure.  Depois  pretendemos  implementar  aqui  no  Gabinete  dos  Serviços
Educativos, que haja um período pós horário escolar para que os pais que podem não ter
tempo durante o período escolar se dirigirem ao Agrupamento de Escolas, nos casos que
forem sinalizados e necessitarem e quererem este acompanhamento, podem deslocar-se aqui
ao  Gabinete  de  Serviços  Educativos  onde  num  dado  dia  está  a  técnica  e  também  a
nutricionista e, possivelmente, a terapeuta da fala que ainda falta contratar, irão fazer esse
acompanhamento aos alunos e aos pais que assim o necessitarem e o queiram.”------------------

Foi tomado conhecimento.---------------------------------------------------------------
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Ponto 9. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
             . EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 
              . FESTAS DE NATAL // ILUSTRAÇÃO DA LENDA DO CAMPO DA VELHA “ ANABELA 

DIAS”
                 - Ajuste Direto e Adjudicação

Foram presentes as seguintes informações:

Assunto: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
             FESTAS DE NATAL

              - ILUSTRAÇÃO DA LENDA DO CAMPO DA VELHA “ANABELA DIAS”
- AJUSTE DIRETO E ADJUDICAÇÃO

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

1. AJUSTE DIRETO

Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, no regime simplificado, uma vez que o valor do serviço é de 4.835,00
euros, inferior ao limite máximo de 5.000,00 euros estabelecidos para o recurso a esta figura – cf. art. 128º do Código dos
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro –.

A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente
informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer do Presidente da Câmara Municipal quer da Câmara Municipal,
uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros – cf. alínea a) do n.º 1 do artigo 18º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho -.

O presente encargo está previsto na alteração orçamental n.º 13, na rubrica 02.03.02.01.15 e trata-se de ação inscrita nas
Grandes Opções do Plano com as classificações 01.001 2018/11 e 01.002 2018/27.

2. ADJUDICAÇÃO

Sugerimos a adjudicação do presente fornecimento às seguintes entidades: 
- Anabela Dias, NIF 200469126, no montante de 1.440,00 €;
- Qual Albatroz, Lda., NIF 508270367, no montante de 75,00 €;
- Spiritus, Lda., NIF 507881141, no montante de 260,00€;
- Norprint Artes Gráficas, SA, NIF 502923318, no montante de 3.060,00 €.

É dispensada a redução a escrito deste contrato nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 95º do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

Tendo em conta que a decisão é favorável ao único interessado, sugere-se a dispensa da audiência prévia, nos termos da
alínea b) do n.º 2 do artigo 103º do CPA.

À consideração superior
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
25.10.2018

e
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Assunto: Ilustração da lenda do Campo da Velha - Anabela Dias 

Associado ao edifício dos Paços do Concelho existe uma lenda que tem passado de geração em geração Na biblioteca municipal
temos contado aos alunos essa mesma lenda ao longo dos anos relacionando os factos reias com a fantasia própria das histórias.

A fim de valorizar o património oral e o património construído, propomos que esta lenda seja materializada através da sua edição
em livro ilustrado. 

Para tal, procurámos uma ilustradora com currículo nacional, mas natural de Soure, onde fez o seu percurso escolar até finalizar
o secundário, cujo nome é Anabela Dias.

Solicitámos à autora os seguintes orçamentos:
- criação: 13 ilustração: 1300€
- tríptico de divulgação ou marcador: 140€
- digitalização de 13 ilustrações ( formato 23x46cm) – 260€
- Revisor do texto (Qual Albatroz): 75€

Para a impressão a autora sugeriu a NorPrint, cujo orçamento também anexo.
- Impressão ( NorPrint): 2000 ex. (28 pág +capa dura) – 3060€+iva

Aproveitando a época festiva que se avizinha, este livro poderá ser a prenda de Natal, habitualmente distribuída pelo Município
aos alunos do ensino do pré-escolar ( 152 alunos) e aos alunos do 1º ciclo ( 506 alunos), o que totaliza 658 alunos/livros.
 

Anexo orçamentos.

À consideração superior,
Paula Gonçalves
Bibliotecária

18/10/2018

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “isto foi uma ideia que nos foi proposta pela
Biblioteca Municipal para, no âmbito desta lenda com história no nosso Concelho, a “Lenda
do Campo da Velha”, fazer uma ilustração e o objetivo era criar um livro ilustrado para esta
lenda,  valorizando assim o património oral  e construído do Concelho de Soure.  A Dra.
Paula Gonçalves, responsável pela Biblioteca Municipal fez, esta proposta e sugeriu uma
ilustradora  que  tem  currículo  nacional  e  que  é  natural  do  Concelho  de  Soure,  mais
concretamente  do  lugar  dos  Simões.  Nós  em  conjunto  com  os  Serviços  Educativos
entendemos que esta proposta tinha todo o sentido e servir depois para prenda das Festas
de Natal que normalmente todos os anos oferecemos uma prenda de Natal aos alunos do
Pré-Escolar e do 1.º Ciclo e achámos que era uma excelente prenda de Natal associar assim
também estas duas iniciativas.
O que propomos aqui, de facto, é a ilustração desta lenda, adquirir 2000 exemplares para já e
servindo esta ilustração a este livro para oferecer às crianças nas Festas de Natal do Pré-Escolar
e 1.º Ciclo.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “nós vamos mandar fazer
2.000 livros da “Lenda do Campo da Velha”, a história é a tradicional de Soure e ilustrada
por Anabela Dias. A obra é propriedade do Município, nós para já mandámos fazer 2.000
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exemplares, são 1.000 para oferecer às crianças e ficam outros 1.000 para situações em que
costumamos oferecer. 
Trata-se da autorização da despesa e que o bem que o Município vai  adquirir  seja para
oferecer às crianças e aos jovens, neste contexto de natal e noutros.”------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o ajuste direto e a adjudicação, conforme 
decorre das informações técnicas dos serviços.------------------------------------------

Ponto 10. DESPORTO
               . APOIO AO DESPORTO

                 . Federação Portuguesa de Bilhar
                 - 1.ª Prova de Circuito Nacional Esc On-Line Masters Pool Pt
                              . Balanço

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
          1.ª PROVA DE CIRCUITO NACIONAL ESC ON-LINE MASTERS POOL PT 

O Município de Soure e a Federação Portuguesa de Bilhar celebraram um Contrato-Programa de Desenvolvimento
Desportivo que estabelece os termos da colaboração institucional entre as duas entidades, visando a realização de
vários eventos e a dinamização de um projeto desportivo para o desenvolvimento da modalidade no Concelho de
Soure. 

O incremento desta prática desportiva é já visível, traduzindo-se na criação da Academia de Bilhar de Soure, secção
autónoma do Grupo Desportivo Sourense, a reiniciar atividade no Concelho.

Foi neste sentido, que o Município de Soure aceitou a proposta (deliberação de Câmara Municipal de 17.10.2018)
da Federação Portuguesa de Bilhar para a realização, no passado sábado, dia 20, de uma prova do Circuito Nacional
ESC On-Line-Masters Pool, que teve lugar no Salão Paroquial de Soure, onde figuraram os 12 melhores atletas
nacionais.

Após os vários jogos decorridos durante todo o dia, a final foi disputada por Alexandre Teixeira (Leixões S.C.)  e
Bruno Rocha (G.D. Os Nazarenos), tendo este último saído vencedor por 5 – 1.

Este evento enquadra-se no âmbito de uma política municipal que, além de apostar na formação e no apoio às
nossas coletividades, pretende potenciar a diversificação e promoção da oferta desportiva concelhia, bem como
atrair para o Concelho a realização de eventos desportivos regionais e nacionais.

A concretização das várias competições visam a afirmação de Soure como uma referência na área do Desporto,
além de assumirem um forte contributo para a dinamização da economia local.

A realização desta ação permitiu ainda a visibilidade mediática do Concelho, em virtude da transmissão televisiva
da prova e o acompanhamento por parte da imprensa, bem como reforçar a aposta na implementação local desta
modalidade.

Em termos da despesa realizada, a mesma consistiu no assegurar de algumas condições logísticas,  apresentadas no quadro abaixo: 
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Despesa Estimada Valor
Estadia 250,00€

Refeições 476,00€
Total: 726,00€

Em conclusão, é nosso entendimento que o balanço é completamente positivo, sendo a logística e a organização
elogiadas pelos atletas e pela própria Federação Portuguesa de Bilhar,  justificando-se a parceria que está a ser
dinamizada no âmbito do Contrato-Programa atrás aludido.

O Vereador
(Gil Soares, Dr.)
24.10.2018 

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

Ponto 11. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
               . EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

               . CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE VILA NOVA DE 
ANÇOS

                   -  Eficiência Energética
                         . Adjudicação – Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: DESPORTO E TEMPOS LIVRES
 EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

 CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE VILA NOVA DE ANÇOS

  EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

* ADJUDICAÇÃO

Por deliberação da Câmara Municipal, de 28.09.2018, foi decidido recorrer à figura da consulta prévia, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

Das entidades consultadas, apenas a seguinte apresentou proposta:

EMPRESA VALOR

ITeCons – Construção, energia, Ambiente e Sustentabilidade 39.850,00 €

Uma vez que a empresa respondeu ao solicitado e que o preço proposto é inferior ao preço base definido, sugere-
se a adjudicação à entidade “ITeCons – Construção, energia, Ambiente e Sustentabilidade”.

O contrato será reduzido a escrito, nos termos do artigo 94.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
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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  o  Arq.  Rui
Fernandes.

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 serviço à entidade “ITeCons – Construção, energia, Ambiente e Sustentabilidade”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 39.850,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal;

5. A designação para gestor do contrato o Arq. Rui Fernandes.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
24.10.2018

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “ trata-se de uma proposta
de adjudicação para a parte da eficiência energética das Piscinas Municipais de Vila Nova de
Anços, já no contexto de projeto de uma situação que tem que ser antecipada e as conversas
que  tive  sobre  reuniões  com  a  Senhora  Presidente  da  CCDRC  sobre  esta  questão  da
intempérie  da Tempestade Leslie, que a questão das Piscinas Municipais de Vila Nova de
Anços deviam ter aqui um tratamento diferente, ou seja, era mais proveitoso para o Estado
Português,  para o Município de Soure e para o próprio projeto em si  que ele sai-se de
qualquer apoio do Furação Leslie e que mantivéssemos aqui a pertinência do projeto no
âmbito  do  Pacto  para  a  Região  Centro  em  termos  de  eficiência  energética  e  de
equipamentos  e  infraestruturas  públicas.  O  investimento  se  fossemos  para  a  fase  da
reparação teria um determinado tipo de contexto causados na cobertura e na estrutura da
cobertura,  esta  candidatura para a  eficiência  energética  o investimento mais  que triplica,
estamos a falar de um investimento que andará na ordem dos 800.000,00 euros, com uma
cobertura totalmente nova e com um conceito e com um contexto totalmente diferente do
atual,  portanto,  é  por aí  que o projeto está  em condições de passar a  ser desenvolvido,
esperando eu, que na próxima reunião de Câmara, a parte da arquitetura já possa ser aqui
apresentada a sua proposta. 
Tendo em conta esta urgência, mandei adjudicar à empresa IteCons - Construção, Energia,
Ambiente e Sustentabilidade, do qual vos dou conhecimento.”-------------------------------------

Foi tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------
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Ponto 12. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
                . EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS 
                .  PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE VILA NOVA DE ANÇOS

                  -  Encerramento para Obras

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: Piscinas Municipais de Vila Nova de Anços
                   Tempestade Leslie
                      -  Cobertura Amovível

De acordo com indicações superiores e no seguimento da Tempestade Leslie, foi solicitado um levantamento da
situação atual das Piscinas Municipais de Vila Nova de Anços.

Após visita ao local, verificou-se que a cobertura amovível das piscinas foi parcialmente atingida pela tempestade,
ficando a mesma inutilizável (fotos em anexo) para o uso a que se destina.

Deste modo, propõe-se o encerramento das piscinas, uma vez que não estão reunidas as condições necessárias
para um correto funcionamento das instalações.

À consideração Superior,
O Técnico
(Mauro Alegre, Dirigente Intermédio do Setor, em R.S.)
29.10.2018

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “no âmbito da Tempestade
Leslie, a cobertura sofreu danos estruturais, ainda equacionei fazer reparação minimalista e
dar  continuidade  ao  uso  da  Piscina  Municipal,  mas  fomos  desaconselhados  porque  é
imprevisível a garantia da segurança integral do equipamento, não se trata apenas de não ter
eficiência energética, ter percas exageradas de energia, isso tínhamos com condensação e o
chover lá dentro nalgumas situações, fizemos manutenção/reparação, esteve quase um mês
fechada, reabri-mo-la e ela teve pouco mais que quinze dias aberta. 
Está fechada e a decisão é para tomar hoje, penso que não há condições. Os tanques estão
cheios de gás, foram atestados ainda pensei que enquanto não chove vamos ao menos gastar
o gás e as pessoas usufruem de mais uns dias, não foi possível. Hoje tive uma pequena
reunião com uma das pessoas dos Clubes de Natação que frequentavam a Piscina e que têm
pistas pagas até ao final do mês e que também já cobrou a cotização aos seus utentes até ao
final do mês. 
Vamos encerrar, uma empreitada a correr bem, ano e meio, entre concurso público chegar
ao fim, seis meses; prazo de execução de obra um ano/ano e meio; se o empreiteiro for na
linha dos últimos acontecimentos a nível nacional, o ano e meio passa para dois anos e
estamos sem este equipamento este tempo todo. 
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Financiamento  para  ele  diria  que  está,  grosso  modo,  garantido,  portanto,  temos  esse
compromisso, a negociação está entre os 60% e 80%, estou convencido que conseguiremos
uns 75% a fundo perdido aquilo que for considerado elegível, para um investimento que
com IVA pode ultrapassar os 800.000,00 euros e ficará um equipamento digamos que novo,
sendo que muda a figura de utilização, ou seja, deixará de ser uma piscina como foi, à época,
se calhar bem, para ter modalidade de verão e de inverno, para ser uma piscina fechada,
porque só assim é que se podem garantir a elevação dos dois níveis de eficiência energética.
Quer as máquinas, quer depois o acrescentar dos painéis solares, dos fotovoltaicos, etc, e o
isolar da piscina é que é possível passá-la desse patamar. 
Agora vamos ficar um ano ou dois sem este tipo de oferta para as pessoas, não é só as
crianças do 1.º Ciclo que há três anos para cá faziam Adaptação ao Meio Aquático, era um
conjunto significativo, mais de 200 pessoas, que utilizavam a piscina inscritas nessas diversas
modalidades. Para nós a receita andava na ordem dos 5.000,00 euros/mês, a despesa na
ordem dos 25.000,00 euros .
Nós vamos durante os próximos dias chamar todos os agentes que utilizavam a piscina,
tentar perceber a dimensão concreta da questão, vou reunir, um plano de contingência na
área da Saúde e do Bem-estar num determinado tipo de população para quem a piscina
fosse fundamental como para as pessoas mais seniores, como a hidroginástica, para uma
certa terapia. Porventura perceber se nós num Plano de Contingência pudéssemos ter que
recorrer aqui a outros equipamentos privados existentes no Concelho para substituir de
alguma forma, mantendo o mesmo esforço pela parte dos Munícipes, já pagavam ali, terão
que pagar noutro lado, mas que o Município pudesse assinar um Protocolo, arranjar uma
questão de escala, pudesse negociar aqui alguma coisa. Por outro lado, sabemos, porque até
há uma dúzia de anos atrás, pelo menos, não sei quando é que fecharam as Piscinas da
APPACDM de Soure,  tinham um “estabelecimento” que fazia um serviço para algumas
pessoas muito parecido com aquele que Vila Nova de Anços fez, vou pedir uma reunião ao
Senhor Presidente da APPACDM de Soure, nos próximos dias, no sentido de saber que tipo
de utilização é que estão a dar à sua piscina, se a substituíram, não faço ideia o que é que
aconteceu ao local onde era a piscina da APPACDM, se ela tem alguma possibilidade de
voltar a funcionar, obviamente com investimento suportado pelo Município por forma a
substituir também parte da falta deste equipamento.
Relativamente às atividades extra-curriculares que funcionavam na piscina de Vila Nova de
Anços serão redirecionadas para outras atividades, portanto, esta falta vai ter que “aguçar o
engenho” para sermos criativos e colocar as crianças a fazer outro tipo de introdução ao meio
aquático, porventura alguma mais radical. Fica aqui o desafio ao Senhor Vice-Presidente assim
que vir aí uns raios de sol mais quente abrirmos as piscina ao ar livre à comunidade e aos
alunos,  portanto,  não termos que estar  à  espera  do fim das  aulas  e  do verão de junho,
podemos abri-las mais cedo, o clima também se tem alterado, portanto, temos que pensar aqui
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numa série de mecanismos. Esta contingência também nos deve obrigar a sermos criativos e
encontrarmos soluções para fazer outras coisas até as condições serem respostas.
Vou estudar  nos próximos dias  uma proposta juntamente com os diversos agentes  que
colaboravam na atividade da piscina e que serviam um grande número de Munícipes, outro
plano é abordar a APPACDM de Soure para se perceber, em concreto com investimento
bastante apoiado, se for minimamente razoável colocar as Piscinas da APPACDM de Soure
a funcionar, nós assumirmos esse plano de contingência.”-------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “sobre este assunto da Piscina
Municipal de Vila Nova de Anços tenho uma proposta a apresentar ao Senhor Presidente e
à Vereação que poderá ser enquadrável já no próximo Plano e Orçamento numa perspetiva
Plurianual  e  que  visa  digamos  aproveitar  esta  oportunidade  para  redimensionar  um
equipamento desportivo do nosso Concelho para outro nível. Vou passar a ler a proposta:
“Considerando  que  a  Piscina  Municipal  de  Vila  Nova  de  Anços  é  uma  infraestrutura  desportiva
localizada na sede da Freguesia de Vila Nova de Anços, mas com uma área de influência concelhia; 
Considerando que apesar das suas limitações induzidas pela sua conceção geométrica logo à nascença tem
permitido a muitas crianças, jovens e adultos, usufruírem todos dos benefícios lúdicos e desportivos que a
prática da natação possibilita. 
A referida infraestrutura irá sofrer obras com vista à melhoria da sua eficiência energética, bem como a
recuperação da cobertura e outras partes da obra que apresentam patologias. A proposta para encerramento
das Piscinas de Vila Nova de Anços aqui hoje apresentada para a realização dessas obras prevê um prazo
de dois anos. Esse período de encerramento é excessivo, tendo em conta as obras que se preveem realizar,
situação que irá prejudicar certamente muitos utilizadores, além de provocar uma perda de um conjunto de
atletas e de cultura desportiva. 
Sendo assim, proponho o seguinte: que esse passo seja então aproveitado para, além da implementação das obras
atrás referidas, também para a realização da ampliação da Piscina para os vinte e cinco metros de comprimento
por vinte de largura, medidas mínimas para que esta seja considerada uma piscina semi-olímpica ou piscina
curta, estas medidas são tamanho mínimo requerido para a realização de Campeonatos do Mundo.
Segundo, essas propostas devem ser procedidas de uma estimativa orçamental a realizar urgentemente pelos
serviços técnicos da Câmara Municipal de Soure por forma a que o Executivo planei o seu funcionamento e
enquadramento orçamental, já no Orçamento para 2019 ou numa lógica plurianual, não descurando os
resultados de uma análise de custo/benefício desta operação, tendo em conta a possibilidade aberta para a
realização no Concelho de treinos e provas de natação a este nível. A adjudicação à IteCons dos serviços
referentes à eficiência energética seja protelada até à tomada de decisão final sobre esta ampliação, dada que
a mesma terá certamente impacto no estudo que se realizar por esse organismo.”
Explicando talvez um pouco mais, o que é que eu sugeria? É que nós aproveitássemos esta
oportunidade de ter dois anos aquilo encerrado para tentar aumentar a piscina, ela tem vinte
e três metros, se aumentarmos mais dois metros passamos a ter uma piscina com capacidade
para realização de provas do Campeonato do Mundo e Semi-Olimpíca, portanto, será uma
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mais valia. Certamente se fizermos uma avaliação e tentarmos introduzir essa mais valia,
talvez seja a oportunidade única que nós tenhamos para ter uma infraestrutura desse tipo cá
no Concelho.”------------------------------------------------------------------------------------------------

A  Senhora  Vereadora  Dra.  Manuela  Santos  referiu  que:  “Senhor  Vereador  Agostinho
Gonçalves, saúdo a sua intervenção. Penso que tem razão naquilo que acaba de dizer mas só
concordo até um certo ponto, depois há uma outra parte que já me afasto. Por muito boa
que  seja  a  intervenção  neste  equipamento,  nunca  deixará  de  ser  uma  piscina  de
aprendizagem e não uma piscina para competição, o que limita muito a utilização destas
instalações, portanto, Soure é um Concelho que nunca terá capacidade para a realização de
competições porque isso exige piscinas com tanques com outras dimensões. Portanto,  é
importante sabermos o custo que vai ser necessário para tornar possível  a utilização da
Piscina Municipal. Agora quanto a uma nova, que eu defendo claramente, e aqui certamente
que todos estaremos de acordo com a necessidade de um outro equipamento, não cometia
erros do passado, uma piscina nova tem toda a pertinência ser na sede do Concelho. Os
equipamentos e investimentos destes, por vezes únicos no Concelho, foram direcionados
para outros sítios, que certamente têm também direito a ter, mas quando há escassez de
meios, temos que ter outro tipo de critérios para decidir sobre eles, portanto, a sede do
Concelho, merece e justifica um equipamento de uma outra dimensão. Certamente que terá
um outro valor, mas chegará o tempo e se calhar este é o tempo em que vamos ter que
discutir uma questão destas. Temos um equipamento que tem problemas graves,  mas já os
têm há muito tempo, há muitos anos que nós aqui falamos, principalmente em períodos de
chuva, da quantidade de água que cai naquele tanque em tempos de inverno, mas por muita
obra que se faça lá o tanque é sempre o mesmo com aquela dimensão.
Julgo que é urgente, mas também pensava que a intervenção demorava menos de dois anos
pelo  que  me  parece  que  é  muito  dilatado,  mas  eu  defendo  sim,  a  construção  de  um
equipamento novo, e aqui estamos de acordo, mas que esse equipamento seja na sede do
Concelho, seja em Soure e não repetirmos o erro do passado.
Pensando nas pessoas que fazem disto a sua própria profissão e é muita gente, professores de
natação que alugam as pistas para dar aulas, mas também muitos Munícipes do Concelho de
Soure e também alguns fora do Concelho de Soure, seria de equacionar a utilização ao longo
do  tempo  em que  a  obra  decorre,  da  piscina  do  Hotel  do  Bicanho.  Não  é  a  primeira
experiência, já pude ver isso noutros concelhos, de hotéis com piscinas desta dimensão que
durante um certo período do dia abrem portas para serem utilizadas pelo público em geral,
certamente de acordo com determinado preço, mas fazem isso deixando depois reservado um
determinado  intervalo  de  horas  também  para  os  clientes  de  hotel,  portanto,  é  uma
possibilidade  que  também  devemos  ponderar  porque  é  um  bom  equipamento  e  que,
certamente, não está ocupado assim tanto tempo que não pudesse ser utilizado pela Câmara
Municipal.”------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “relativamente  a  esta
proposta, vou me pronunciar para dizer o seguinte: tenho aqui uma correção, não é a minha
área, portanto, como o Senhor Vereador deixa aqui bastante explícito que estas medidas são
o tamanho mínimo requerido para a realização de provas das Competições Olímpicas e
Campeonatos do Mundo, nem que dissesse só Campeonatos Nacionais ou Regionais, só
Campeonatos, no meu entender já era induzir aqui em erro a opinião pública. Para haver
competição propriamente dita, estas piscinas, estas ou outras, têm que ter o chamado tanque
de  aquecimento  ao  lado  e  têm  que  ter  profundidade.  Entendo  a  proposta  do  Senhor
Vereador, aceito-a, respeito-a, é um documento para reflexão, é um contributo válido como
válidos têm sido todos os contributos até agora aqui apresentados. Penso que as coisas têm
que ser colocadas na ordem do dia, há sempre um início, ultimamente a linguagem que tem
sido dada, principalmente no Portugal 2020, é o chamado mapeamento, ou seja, é preciso
colocar no mapa este tema. O Senhor Vereador apresenta esta proposta que vem no sentido
do sonho de muitos Sourenses, então quando há eleições, quando há propostas, costumam
aparecer situações destas, nós não nos colocamos de fora desta prioridade. 
A questão dos dois anos, a esperança é que seja menos, quem me conhece sabe que eu sou
sempre muito cauteloso nestas coisas e estamos a fazer tudo para apressar a situação. Esta
questão dela estar encerrada poderá apressar a situação, até o facto de ter sido atingida pelo
Furacão Leslie podia-nos levar aqui a utilizar um expediente agendado de concurso público
urgente e até se quiséssemos o ajuste direto para realizar a obra, não pretendo ir por ai por
uma questão também de alguma parcimónia  para  com os impostos dos Munícipes,  são
quem contribui para o Orçamento Municipal. Se houver um esforço e implicar um ganho
financeiro para o Município, que não se desperdice esta oportunidade, portanto, o esforço
que estou a fazer neste momento é que a obra seja financiada pelo Portugal 2020, pelo
centro 2020, por um programa que já está por nós contratualizado, já assinámos o contrato
no Pacto Territorial, onde esta obra estava sinalizada por 90.000,00 euros e agora estou a
pegar nestes 90.000,00 euros e transformá-los em 800.000,00 euros, num pacote que nós
tínhamos para a eficiência energética, o pacote já o temos contratualizado, no âmbito da
eficiência energética. Segundo a informação verbal que tenho do Secretário Executivo, Dr.
Jorge Brito,  já  foi  aprovada a  alteração ao Pacto da Região de Coimbra  em Bruxelas  a
semana passada, ainda não veio a comunicação por escrito e nem os pormenores. A minha
esperança é que esta piscina em Bruxelas tenha sido aceite a sua alteração dos 90.000,00
euros para  os  800.000,00 euros e  que aqui  consigamos meter  a  cobertura.  Portanto,  na
prática vai haver um trabalho de alteração das máquinas, dos equipamentos que produzem
energia para aquecer a piscina e vai haver um trabalho de construção civil de sustentação de
uma nova cobertura e depois vamos mexer também em portas, corta ventos. Não há, no
Portugal  2020,  mesmo  nas  medidas  de  coesão  para  o  anterior  financiamento  para  as
questões que já foram financiadas no passado, como seja cineteatros, grandes auditórios,
estádios  municipais,  piscinas  municipais,  não há  neste  quadro  qualquer  possibilidade  de
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financiamento, teríamos que o fazer com os recursos próprios do Município. Se o Município
de Soure tiver que entrar num contrato programa com o Governo, porque se o Portugal
2030 não abrir possibilidade de um financiamento no tal “last mile”  de acesso ao IC2 e Nó
de Autoestrada e nós tivermos que investir 3, ou 4 milhões de euros, para fazer esse acesso,
5  milhões  de  euros  é  quanto  custa  umas  piscinas  com  as  caraterísticas  que  o  Senhor
Vereador  Eng.  Agostinho  Gonçalves  está  aqui  a  referenciar.  Acho  que  é  preferível
investirmos no acesso à autoestrada do que numa piscina dessa dimensão e  continuaremos
a servir-nos desta infraestrutura  e irmos buscar o financiamento de 75% ou 80% para aqui,
essa  é  a  primeira  questão.  Segunda  questão,  este  tipo  de  investimento  para  poder  ser
competitivo  ou  poder  albergar  competição.  Portanto,  Senhor  Vereador  Eng.  Agostinho
Gonçalves a sua proposta não a acolho no sentido da substituição da estratégia da Piscina de
Vila Nova de Anços, mas acolho-a como uma medida a priorizar em próximos orçamentos
municipais, como estudar a possibilidade juntamente a um futuro de complexo desportivo
municipal, mas, priorizar, já não será no meu tempo de certeza. Como eu costumo dizer,
vamos priorizando e dar estes sinais, e a sua proposta só vem confirmar uma coisa, é dar
importância à estratégia de investimento que estamos a fazer para a Piscina de Vila Nova de
Anços.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “tento em conta o nível do
investimento que vai  ser  feito e que ainda agora disse  que rondará muito perto de um
milhão de euros, não quero avançar com números definitivos, porque só no fim de fazermos
as contas é que a gente sabe, mas tenho a impressão do que lá está, e segundo dados que
recolhi junto da população, a população aspira isso, e na parte técnica o que eu recolhi e me
informei, não será uma coisa muito exagerada, porque nós temos lá espaço, dois metros de
comprimento, o tanque de aquecimento não será uma fortuna, penso que será enquadrável.
Portanto, sugeria que fosse estudado e depois vê-se onde vamos buscar o dinheiro para isso,
porquê? Porque há aqui duas questões que são importantes: a Dra. Manuela Santos tem
razão quando diz que nós precisamos de uma Piscina na sede do Concelho, mas nós temos
que pensar um bocadinho mais além da questão da coesão municipal, nós já propusemos
um espaço desportivo aqui para Soure, isso tem toda a razão, ali  temos umas Piscinas a
funcionar há muito tempo, já existe uma cobertura de todo o concelho a ir à Piscina de Vila
Nova  de  Anços.  Se  tivéssemos  dinheiro  para  fazermos  aqui  em  Soure  uma  Piscina
Municipal  todos nós apoiaríamos, é a sede do concelho, tem mais população, até dá mais
votos, como é óbvio, isso é verdade, em termos de política. Mas se já temos uma cobertura
da Piscina de Vila Nova de Anços vamos aproveitá-la, vamos tentar melhorá-la, a população
sabe melhor que eu, eles aspiram essa situação, mas ao mesmo tempo Soure já tem e já
começou a ser trabalhado, eu apresentei a proposta e o Senhor Presidente acolheu-a para
estudar um Parque Desportivo que Soure precisa. Depois em Soure devíamos desenvolver
um Parque Desportivo, assim como outros, porque Soure necessita de infraestruturas que
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não  tem,  ficou  durante  anos  parado  e  isso  é  mais  um passo.  Estamos  a  falar  de  um
investimento de quase um milhão de euros e  nós com mais  200 ou 300 mil,  se  calhar
tínhamos lá  um equipamento de nível  regional  que nos possibilitava,  não só de colocar
Soure em termos desportivos, noutro patamar, também valorizava o aspeto social e o aspeto
económico. É uma proposta que eu apresento para estudar, independentemente das outras
propostas, todos nós estamos aqui para ajudar, não para criar problemas.------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “de qualquer
maneira  a  sugestão  do  Senhor  Vereador  Eng.  Agostinho  Gonçalves  de  se  estudar  a
proposta, como não tenho conhecimentos, não me atrevo de modo algum dizer que a sua
proposta não deva ser estudada, iremos pedir a um Gabinete de Engenharia. Como forma
sumária, para já, a possível avaliação da Piscina de Vila Nova de Anços dos 23 para os 25
metros,  porque  ainda  que  não  se  torne  elegível  e  que  possa  sair  fora  do  campo  da
elegibilidade, temos candidaturas onde isso acontece, nós se estivermos a falar de 100 ou
200 mil euros, como foi aqui indiciado, penso que poderá ter acolhimento e esse esforço
merece. Portanto, nunca fui de desperdiçar desafios e, antes de dizer que isso não interessa,
só porque não, só porque a ideia não é minha, ou só porque a ideia é de um amigo meu, ou
de um amigo político, pedir que esta sua proposta seja avaliada, se é viável, se é sustentável.”
             

A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia referiu que: “concordo parcialmente com a proposta
apresentada pelo PSD, pelo Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, porque mesmo não sendo
dessa área, também me parece que o período que se prevê para a realização deste investimento é
excessivo…dois anos, de facto, parece-me um período bastante excessivo…e naturalmente que deve
existir uma estimativa orçamental para essa intervenção o quanto antes. Se as piscinas precisam de
intervenção, deve ser feita, para que os imensos utilizadores não fiquem privados tanto tempo deste
investimento municipal. E aqui gostaria de perceber qual é a posição da CDU, pois não percebi muito
bem a sua posição…que me parece ser centralizadora, a CDU não pretende que reabram as Piscinas
de Vila Nova de Anços? E quando fala de um Protocolo entre o Município de Soure e o Hotel do
Bicanho, em que termos é que apresenta o mesmo… e que tipo de financiamento envolve? Quanto a
uma nova Piscina Municipal em Soure, subscrevo naturalmente, todos subscrevemos certamente…
haja dinheiro, haja fundos, haja financiamento e todos somos, a favor de mais uma Piscina em Soure,
com ainda melhores condições. Parece-me, ainda assim mais pertinente, é que se encontre sim uma
solução a curto prazo, se faça a intervenção rapidamente e se coloque a piscina de Vila Nova de
Anços a funcionar.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “Senhora Vereadora muito obrigado
pelas duas questões que me coloca, acho que é uma oportunidade de esclarecer a minha
posição, senão daqui a bocado já se diz lá fora coisas e no facebook, o que eu não disse.
Primeira questão, claro que sou defensora que se deve intervir urgentemente na Piscina de
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Vila Nova de Anços. Volto a referir que dois anos me parece tempo demasiado, porque isso
deixa um conjunto de pessoas e profissionais sem resposta durante muito tempo e, portanto,
deve ser uma prioridade para nós voltar a pôr aquele equipamento a funcionar em boas
condições.  Agora,  um investimento novo,  um investimento de raiz,  defendo-o em Soure
claramente.  Sobre  a  questão  do  Hotel  do Bicanho está  longe  de  mim qualquer  negócio
particular ou privado ou de apoio a privados e nem sequer sei em que termos isso poderia ser
feito, agora o que sei, é que esta solução existe noutros concelhos e seria só durante este
período intermédio, até à conclusão das obras da Piscina Municipal de Vila Nova de Anços.”--

O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “esta proposta já teve virtude,
provocou a discussão, acho bem, é positivo. Portanto, a proposta avaliava-a de duas formas:
penso que devemos manter as Piscinas Municipais de Vila Nova de Anços, com as obras e a
proposta do Senhor Presidente, penso que é interessante de tentarmos alargar o time. Dizer
também que as Piscinas de Vila Nova de Anços nunca terão condições para ser Olímpicas
ou fazer Campeonatos do Mundo, isso é completamente impossível dadas as características
da própria piscina. O resto eu defendo, aliás o Partido Socialista já defendeu, durante muitos
anos, a construção de uma nova Piscina em Soure incluída num futuro Parque Municipal
Desportivo, penso até que deveríamos já incluir uma alínea com uma verba residual  no
próximo Plano e Orçamento, se isso for possível. Mas que fique bem claro, que se deve
manter a Piscina Municipal de Vila Nova de Anços.”-------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “a partir de hoje vamos
aprovar  o  encerramento  das  Piscinas  de  Vila  Nova  de  Anços,  temos  que  comunicar  à
população,  há nadadores salvadores,  há assistentes operacionais que estão colocados nas
Piscinas, será feito uma reafetação de contingência até à próxima reunião de Câmara. Irá ser
feita a reafetação dos trabalhadores para o período em que as piscinas estiverem fechadas,
vamos de imediato dar um avaliação técnica à proposta do Senhor Vereador Eng. Agostinho
Gonçalves e apressar o início do projeto e a execução da obra. Também será inscrito no
Plano de Atividades e  Orçamento esta  proposta  da construção de umas novas Piscinas
Municipais, ainda sem definir o local exato. 
Trata-se de encerrar as Piscinas Municipais  de Vila Nova de Anços e da reafetação dos
funcionários a outros Serviços Municipais, mandar fazer uma avaliação técnica para possível
ampliação das Piscinas Municipais de Vila Nova de Anços.”----------------------------------------

O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “a proposta para a criação de
um  Parque  Desportivo  que,  eventualmente,  pudesse  englobar  uma  piscina  já  foi  aqui
discutido, numa das reuniões anteriores, portanto, a criação de uma rubrica no Orçamento e
nas Propostas Plurianuais da criação de um Parque Desportivo, poderá já estar aberto a todo
o tipo de infraestruturas...”---------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “o Plano de Atividades do
ano vigente de 2018, aprovado o ano passado em reunião de Câmara, já contemplava esse
plano, já lá está aberta, foi dado um bocadinho de força, obviamente, isso também é um
bom sinal. Quando nós estamos num patamar onde começamos a achar que o importante já
é as piscinas e os parques desportivos, é sinal que estamos no bom caminho, é sinal que as
outras questões já começam a ter algum vislumbre de resolução.”----------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o encerramento das piscinas, uma vez que
não estão reunidas as condições necessárias para um correto funcionamento das
instalações e reafetar o pessoal noutros serviços municipais.--------------------------

Ponto 13. DESPORTO E TEMPOS LIVRES

                . Contrato Programa do Desenvolvimento Desportivo
                . Época 2017/2018
                  -  Grupo Desportivo Sourense

Foi presente a seguinte proposta:
PROPOSTA

ASSUNTO: DESPORTO 
                 CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 
                ÉPOCA 2017/2018 
                GRUPO DESPORTIVO SOURENSE 

Considerando que: 

1. O Município de Soure e o Grupo Desportivo Sourense celebraram um Contrato-Programa de Desenvolvimento
Desportivo a vigorar na época desportiva de 2017/2018 (deliberação da Câmara Municipal de 24.07.2018 – Ponto
24);

2. Os objetivos deste Contrato-Programa visaram a implementação de um Plano de Desenvolvimento Desportivo
que incidia sobre várias modalidades;

3.  Se estabeleceu a comparticipação por parte  do Município num montante até 72.000,00€, de acordo com as
despesas consideradas elegíveis;

4. O G. D. Sourense executou plenamente o Contrato-Programa, no seguimento da avaliação efetuada;

5. Da análise da documentação contabilística efetuada pelos serviços, constatou-se que foi considerada elegível a
despesa global de 83.843,51€, superior em 11.843,51€ à comparticipação do Município de Soure (72.000,00€);

6. A Comissão Administrativa do G. D. Sourense solicitou à Autarquia a reavaliação do Contrato-Programa, face à
despesa elegível suportada pela coletividade no cumprimento do referido contrato ter sido superior ao presente.

Face ao atrás exposto e tendo em conta:  
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- O cumprimento dos objetivos constantes do Contrato-Programa;

- O incremento da prática desportiva resultante do Plano de Desenvolvimento Desportivo;

-  Que compete à  Câmara Municipal  deliberar  sobre a concessão de apoio financeiro a  instituições  legalmente
constituídas, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades culturais (…), desportivas, nos termos da alínea p)
do n.º1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Proponho: 

A alteração  ao Contrato-Programa de  Desenvolvimento Desportivo,  procedendo à  atribuição  adicional  de uma
comparticipação financeira no valor  de  5.921,76,  correspondente  a  50% da diferença entre  a  despesa elegível
(83.843,51€) e a comparticipação contabilizada e paga pelo Município (72.000,00€). 

Soure, 29 de outubro de 2018 
O Presidente,
(Mário Jorge Nunes)

e

ASSUNTO:  GRUPO DESPORTIVO SOURENSE
                        - CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

               
Na sequência da solicitação verbal relativamente ao assunto em epígrafe, informo V. Exa. do seguinte:

1  -  Em  24/07/2017  foi  celebrado  com  o  Grupo  Desportivo  Sourense  um  Contrato-Programa  de  Desenvolvimento
Desportivo, aprovado por unanimidade na reunião do Executivo Municipal realizada na mesma data, com efeitos para a
época desportiva 2017/2018;

2 -  No âmbito  do referido contrato o Município  pagaria  até  ao valor  total  de 72.000€,  de acordo com as  despesas
consideradas elegíveis;

Da leitura do quadro anexo  verifica-se que da faturação apresentada, num total de 101.888,33€, foi considerado elegível
o montante de 83.843,51€. Assim, o Município procedeu, nos termos do contrato, ao pagamento total de 72.000€.

À consideração superior.
Soure, 26 de outubro de 2018
O Coordenador Técnico
Luís Duque, Dr.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “fechar aqui uma
processo que foi uma experiência que tivemos com o Grupo Desportivo Sourense o ano
passado, que nem correu bem, nem correu mal, o processo está concluído, os objetivos e o
contrato  programa  com o  Grupo Desportivo  Sourense  foram cumpridos.  O Contrato-
Programa que nós aprovámos aqui em Sede de Executivo o ano passado, foi cumprido,  entre
01 de agosto de 2017 e 31 de julho de 2018, tinha uma limite de 72.000,00 euros. As despesas
apresentadas atingiram o valor de 101.888,33 euros,  sendo que foram considerados pelos
serviços ilegíveis 83.843,51 euros. Depois de várias tentativas para a eleição de uma direção,
em junho uma Comissão Administrativa tomou conta dos destinos do Sourense pelo período
de um ano. Para usufruir dos apoios da grelha de apoio ao Desporto que o Município tem
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para todos os clubes que queiram praticar atividades desportivas federadas, este do futebol,
vieram-nos com um pedido de revisão do Contrato Programa para que fosse possível uma
Adenda para os compensar desse défice.
A minha proposta vai no sentido de que tendo em conta que os objetivos do Contrato-
Programa foram cumpridos; tendo em conta o próprio clube; tendo em conta a sua história
e a sua representação para o Concelho de Soure e que, neste início de época está a prestar,
continua a prestar  esse  papel  e  contínua a  divulgar  o nome de Soure a  projetar  Soure,
assumindo  até  neste  momento  a  posição  de  liderança  a  nível  distrital;  continuar
considerando que nós estamos a fazer obras que mantém as camadas jovens já ocupadas
noutros sítios do Concelho, com esforço para os pais e para as famílias em campos que não
têm as mesmas condições que outros têm, nomeadamente relvado, proponho que se aprove
a alteração ao Contrato-Programa que estabelecemos para a época passada, que encerrou as suas
contas e o seu relatório a 31 de julho e que contemplássemos 50% daquilo que foi excedido do
Contrato Programa, mais 5.921,76 euros.”----------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por  unanimidade,  aprovar a alteração ao Contrato Programa de
Desenvolvimento  Desportivo,  procedendo  à  atribuição  adicional  de  uma
comparticipação financeira no valor de 5.921,76 , correspondente a 50% da€
diferença entre a despesa elegível (83.843,51 )e a comparticipação contabilizada€
e paga pelo Município (72.000,00 ), conforme proposta do Senhor Presidente€
da Câmara Mário Jorge Nunes.---------------------------------------------------------
A  Senhora  Vereadora  Dra.  Manuela  Santos  não  participou  na
votação.-------------------------------------------------------------------------------------

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

                . Prorrogação dos Apoios
                   - N.º Processo: 15/2016 - APA
                   - N.º Processo: 16/2016 - APA
                   - N.º Processo: 17/2016 - APA
                   - N.º Processo: 18/2016 - 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 15/2016-APA
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- Nº PROCESSO 16/2016-APA
- Nº PROCESSO 17/2016-APA
- Nº PROCESSO 18/2016-APA

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 pelos Serviços 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.
Pelas deliberações da Câmara Municipal constante no quadro abaixo descriminadas foram aprovadas as concessões de um
apoio ao arrendamento, pelo prazo de 12 meses.

N.º de Processo Deliberação da Câmara Prazo
Valor do Apoio (50% do

valor da renda)

15/ 2016 - APA

04-09-2017 31-10-2018

€162,50

16/ 2016 - APA €100,00

17/ 2016 - APA €75,00

18/ 2016 - APA €75,00

Após uma nova caraterização socio-económica ao Agregado Familiar  em causa,  conclui-se que o mesmo continua numa
situação de grave carência económica, mantendo-se, por isso, os pressupostos de emergência social que justificaram o apoio
atribuído no ano 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 01.11.2018, no valor de €162,50
correspondente a 50% do valor da renda, ao Agregado Familiar com o número de processo 15/2016 – APA;

- A prorrogação do Apoio Mensal ao Arrendamento, pelo prazo de 12 meses com efeitos a 01.11.2018, no valor de €100,00
correspondente a 50% do valor da renda, ao Agregado Familiar com o número de processo 16/2016 – APA;

- A prorrogação do Apoio Mensal ao Arrendamento, pelo prazo de 12 meses com efeitos a 01.11.2018, no valor de €75,00
correspondente a 50% do valor da renda, ao Agregado Familiar com o número de processo 17/2016 – APA;

- A prorrogação do Apoio Mensal ao Arrendamento, pelo prazo de 12 meses com efeitos a 01.11.2018, no valor de €75,00
correspondente a 50% do valor da renda, ao Agregado Familiar com o número de processo 18/2016 – APA;

À consideração superior,
A Dirigente Intermédia do Setor, em R/S
(Cristina Marta, Dra.)
2018/10/22
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O  Senhor  Vereador  Dr.  Gil  Soares  referiu  que:  “trata-se  de  um  conjunto  de  quatro
prorrogações  de  apoio  ao  arrendamento,  já  tínhamos  aprovado  estes  apoios,  estando  a
terminar o ano de apoio excecional,  o Gabinete de Ação Social fez uma reavaliação das
situações, entende que se mantêm os pressupostos que conduziram ao apoio concedido pela
Câmara. A proposta é que se mantenha os quatro apoios por mais um ano, sendo que o
processo 16/2016 se encaminha para a resolução.”----------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar:
- A prorrogação do Apoio Mensal ao Arrendamento, pelo prazo de 12 meses com
efeitos a 01.11.2018, no valor de 162,50 , correspondente a 50% do valor da€
renda, ao Agregado Familiar com o número de Processo 15/2016 - APA;
- A prorrogação do Apoio Mensal ao Arrendamento, pelo prazo de 12 meses com
efeitos a 01.11.2018, no valor de 100,00 , correspondente a 50% do valor da€
renda, ao Agregado Familiar com o número de Processo 16/2016 – APA;
- A prorrogação do Apoio Mensal ao Arrendamento, pelo prazo de 12 meses com
efeitos a 01.11.2018, no valor de 75,00 , correspondente a 50% do valor da€
renda, ao Agregado Familiar com o número de Processo 17/2016 - APA;
- A prorrogação do Apoio Mensal ao Arrendamento, pelo prazo de 12 meses com
efeitos a 01.11.2018, no valor de 75,00 , correspondente a 50% do valor da€
renda, ao Agregado Familiar com o número de Processo 18/2016 - APA, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.---------------------------------------------

Ponto 15. AÇÃO SOCIAL //APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
                . HABITAÇÃO SOCIAL//APOIO AO ARRENDAMENTO

                   - N.º Processo: 32/2018 – APA

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: AÇÃO SOCIAL – APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL

. HABITAÇÃO SOCIAL // APOIO AO ARRENDAMENTO

   - N.º PROCESSO: 32/2018 - APA  

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 Setor de Ação Social e Saúde.

O valor do Apoio que tem sido atribuído 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.
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Os Serviços Municipais estão a elaborar um Regulamento que contemple, defina e estabeleça critérios para a atribuição de
apoios a famílias em situação de grave carência económica, através de Medidas de Apoio Pontual em situações de emergência
social de caráter temporário, justifica-se, ainda assim, que em casos de manifesta fragilidade social, em articulação com outras
Entidades, designadamente, Segurança Social, IPSS e restantes Entidades que integram a Rede Social Concelhia, a Autarquia
aprove a concessão de apoios para minorar situações de vulnerabilidade extrema vividas por estas famílias.

Assim, os Municípios dispõem de atribuições nos domínios da Saúde, Ação Social  e Habitação, conforme o previsto nas
alíneas g), h) e i) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 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 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 aprove:

A atribuição de um Apoio Mensal ao Arrendamento, pelo prazo de 12 meses, correspondente a 50% do valor da renda, ao
Agregado Familiar, de acordo com o seguinte quadro:

N.º de Processo Valor da Renda
Apoio Mensal do Município

(50%)
N.º PROCESSO: 32/2018 - APA €225,00 €112,50

À consideração superior,
A Dirigente Intermédia do Setor, em R/S
(Cristina Marta, Dra.)
2018.10.24

Deliberado, por unanimidade,  aprovar a atribuição de  um Apoio Mensal  ao
Arrendamento, pelo prazo de 12 meses, no valor de 112,50 , correspondente a€
50% do valor da renda, ao Agregado Familiar com o número de Processo 32/2018
- APA, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------

Ponto 16. AÇÃO SOCIAL //REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL
                  . HABITAÇÃO SOCIAL//REABILITAÇÃO DE HABITAÇÕES DEGRADADAS/APOIO

                  - Mário Júlio da Silva Alves

Foi presente a seguinte informação:

ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL// REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL

                 . HABITAÇÃO SOCIAL// REABILITAÇÃO DE HABITAÇÕES DEGRADADAS/ APOIO

                - Mário Júlio da Silva Alves

 Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:

Na sequência do furacão «Leslie», que ocorreu nos dias 13 e 14 de outubro de 2018, e do levantamento efetuado pela Junta
de Freguesia de Soure, em articulação com o Setor de Ação Social e Saúde do Município de Soure, estas duas Entidades tem
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procedido ao acompanhamento direto  e sistemático desta  Família,  que ficou com o telhado da sua habitação totalmente
danificado, residente em Soure.

O Elemento 1 sofreu um Acidente Vascular Cerebral, permanecendo internado do dia 08 de agosto até ao dia 15 de outubro,
teve alta hospitalar, regressando ao seu domicílio, com apoio familiar, uma vez que necessita de terceiros para a realização de
algumas atividades da vida  diária.  Atualmente,  encontra-se de  Baixa Médica  para dar  continuidade ao seu processo de
reabilitação através da realização de fisioterapia. Este Agregado Familiar veio solicitar à Câmara Municipal colaboração para
proceder à reconstrução do telhado, evitando a entrada de chuva nas divisões, tornando assim a habitação com as condições
de conforto e habitabilidade necessárias ao estado de saúde do Elemento 1.

Na sequência do solicitada,  foi  efetuada uma visita domiciliária à habitação, com o objetivo  de verificar  as condições de
habitabilidade.

Assim, para melhorar as condições habitacionais, foi apresentado um orçamento de €1500,00 para a execução de obras de
construção civil, bem como o material de construção necessário para a recuperação do telhado, designadamente, telhas, vigas,
areia, esta intervenção contribuirá para melhorar a qualidade desta família , que se encontra numa situação socio-económica
fragilizada. Os trabalhos de mão de obra vão ser pagos pelos filhos.

Neste sentido, o Município de Soure tem vindo pontualmente a apoiar situações similares no seguimento das deliberações da
Câmara Municipal de 13.12.2000 e 18.03.2014, até ao valor máximo de €2.500,00. 

É da competência da Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, entre outras, incluindo aquelas que contribuam
para a promoção da saúde e prevenção das doenças, bem como participar na prestação de serviços e apoio a pessoas em
situação de vulnerabilidade, em parceria com Instituições Particulares de Solidariedade Social – cfr. alíneas u) e v) do n.º1 do
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Face ao atrás exposto, sugere-se que o Executivo Municipal aprove:

A atribuição de um Apoio Económico, de caráter excecional, no valor de €1.845,00, ao Agregado Familiar identificado na
Ficha da Família em ANEXO.

À Consideração Superior,
A Dirigente do Serviço de Ação Social e Saúde,
(Cristina Marta, Dra.)
2018.10.24

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “aqui a solução encontrada
e proposta é  que se  dê um apoio de 1.845,00 euros e  com esta  solução resolve-se  um
problema de habitabilidade. Para já o único que esta divulgado é o “Porta Aberta” que é
gerido pelo IHRU, implica que haja condições de inevitabilidade, depois segue um processo
moroso, complexo, penso que não nos vão surgir  casos no Concelho, para já este é o mais
urgente e nós com esta questão resolvemos aqui um problema de uma família que neste
momento não tem recursos. Este é um processo recorrente do Furacão Leslie, já estamos a
resolver  só  com  instrumento  municipal  e  com  o  sacrifício  e  esforço,  obviamente,  da
família.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “neste caso em concreto é uma situação em
que o Senhor Mário Júlio ficou impossibilitado, teve um AVC, de exercer a sua atividade, tinha
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um  trabalho  independente,  tinha  uma  pequena  atividade  de  pedreiro,  a  esposa  está
desempregada,  ele  está  a  fazer a recuperação em casa,  não tem o mínimo de condições,
portanto, foi um caso sinalizado também pela Junta de Freguesia de Soure que também está a
colaborar. Portanto, conjugou-se aqui um conjunto de vontades em que a mão-de-obra é
suportada  pela  família  e  nós  atribuímos  este  apoio  de  1.845,00  euros  para  os
materiais.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio económico, de
carácter excecional, no valor de 1.845,00 euros,  ao Agregado Familiar, Mário
Júlio da Silva Alves, conforme decorre da informação técnica dos serviços.---------

Ponto 17. AÇÃO SOCIAL 
               . Projeto EPIS – Empresários pela Inclusão Social - Ano Letivo 2018/2019
                  - Ajuste Direto e Adjudicação

Foram presentes as seguintes informações:

Assunto: AÇÃO SOCIAL – APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL

         GABINETE DE AÇÃO SOCIAL

  PROJETO “EPIS – EMPRESÁRIOS P/ INCLUSÃO SOCIAL”
                  * AJUSTE DIRETO E ADJUDICAÇÃO

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

1. AJUSTE DIRETO

Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, no regime simplificado, uma vez que o valor do serviço é de 3.945,55
euros + IVA, inferior ao limite máximo de 5.000,00 euros estabelecidos para o recurso a esta figura – cf. art. 128º do
Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro -.

A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente
informação,  insere-se  dentro do âmbito  de competências  quer do Presidente  da Câmara Municipal  quer da Câmara
Municipal, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros – cf. alínea a) do n.º 1 do artigo
18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho -.

O encargo está  previsto  13.ª  alteração ao Orçamento pela  rubrica  02.03.02.02.25.06 e  trata-se  de ação inscrita  nas
Grandes Opções do Plano com a classificação 05.001 2018/117-10.

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

Uma vez que não se trata de um serviço que tenha sido contratualizado em 2017, com idêntico objeto ou contraparte, não
se aplica o disposto no n.º 1.

3. ADJUDICAÇÃO

Sugerimos a adjudicação do presente serviço à entidade “Associação EPIS”, no valor de 3.945,55 €, acrescido de IVA à
taxa legal em vigor.
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Não é obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o mesmo se encontra dispensado da redução a escrito –
vide al. a) do n.º 1 do art.º 95.º do CCP, 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,  sugere-se  a  dispensa de
audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
29.10.2018

e

ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL

                   - PROGRAMA EPIS – EMPRESÁRIOS PELA INCLUSÃO SOCIAL – ANO LETIVO 2018/2019

 Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:
O Município de Soure tem vindo a implementar, desde o ano letivo de 2016/2017, um Programa que visa a inclusão social de
jovens inseridos na população escolar dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, dinamizado pela Associação EPIS – Empresários
pela Inclusão Social.

Os  Objetivos deste Programa consistem na capacitação de jovens para a realização do seu potencial  ao longo da vida,
através da educação, da formação e da inserção profissional e em combater o insucesso e o abandono escolar, através da
prevenção e da remediação de fatores de risco, da promoção de fatores de proteção (aluno) e da indicção de fatores externos
de sucesso (escola).

A metodologia EPIS de capacitação para o sucesso escolar assenta em três aspetos fundamentais:

- Um sistema de sinalização de alunos com fatores de risco de insucesso e abandono escolares, organizado em quatro eixos
de análise: Aluno, Família, Escola e Território;

- Um portefólio de métodos de capacitação específicos para cada um dos eixos, cujos pesos variam, dependendo se a
intervenção é focada no 3.º, 2.º ou 1.º ciclos. Este portefólio possibilita a construção de planos individuais de intervenção/
acompanhamento em proximidade e continuidade;

- Um sistema de monitorização de resultados quantitativos, todos os períodos no final de cada ano letivo.

Com este espírito, a EPIS Programa uma Rede Nacional de mediadores de capacitação para o sucesso escolar, já em
implementação  em  diversos  municípios  do  País,  com  o  objetivo  de  constituir  equipas  concelhias  de  técnicos
especializados na intervenção ao nível do combate ao insucesso e abandono escolares , junto de alunos dos 2º e 3º
ciclos do ensino básico.

No  ano  letivo  de  2017/2018  o  Programa  EPIS  foi  dinamizado  no  Agrupamento  de  Escolas  Martinho  Árias  de  Soure,
abrangendo os alunos indicados no quadro:

Total de Alunos em Carteira de Proximidade
2.º Ciclo 3.º Ciclo

9 Alunos
(acompanhados há mais de

um ano)

4 Alunos
(novos alunos)

20 Alunos
(acompanhados há mais

de um ano)

21 Alunos
(novos alunos)

Total = 13 Total = 41
TOTAL GERAL = 54

Da última avaliação dos resultados obtidos podemos constatar:
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-  Dos  20 alunos  acompanhados há  mais  de  um ano  no 3.º  CEB,  no 2.º  período  do  ano  transato,  20% desses  alunos
encontravam-se em zona de Aprovação (alunos que tem no máximo até 2 negativas). No ano corrente verificou-se a subida da
zona de aprovação em 45% (desses 20 alunos);

- No 3.º CEB dos alunos acompanhados há mais de um ano, comparando os dois anos letivos temos um aumento de 13,6% de
notas positivas, quer no 2.º Ciclo do Ensino Básico quer no 3.º CEB;

- No 2.º CEB dos 9 alunos acompanhados há mais de um ano, 66,7% no período homólogo do ano letivo passado transitavam,
caso o ano letivo terminasse, este ano, 88,9% desses alunos estão em Zona de Aprovação, se o ano letivo terminasse no 2.º
período;

- De todos os Concelhos com Protocolos com a EPIS, Soure foi o Concelho, a nível nacional, que teve o maior DELTA no 2.º
período do corrente ano no 3.º CEB;

- De todos os Concelhos com Protocolos com EPIS, Soure foi o quarto melhor Concelho, a nível nacional, que teve o maior
DELTA no 2.º período do corrente ano no 2.º CEB;
- Aumentou a percentagem de notas positivas.

Em face dos resultados obtidos, justifica-se plenamente o investimento municipal neste Programa de combate ao insucesso
escolar para o próximo ano letivo.

Pretende-se, para além do trabalho com os alunos, o envolvimento dos pais na escola,  incentivando e potencializando a
igualdade social,  independentemente das condições económicas dos agregados familiares,  na procura de uma verdadeira
universalidade no acesso e integração dos jovens à educação.

Assim, entendemos, como atrás referimos, que este Programa vai ao encontro das finalidades atrás aludidas, fazendo parte do
Plano  de  Ação  da  Rede  Social,  em parceria  com o  Agrupamento  de Escolas  Martinho  Árias  de  Soure,  continuar  a  ser
implementado no Concelho de Soure.

Para concretização do Programa, o Município de Soure suportará as despesas com a supervisão e monitorização do Programa
da rede de mediadores para o sucesso alocados ao mesmo, a realizar  pela Associação EPIS, que, assim, adquirirão as
ferramentas necessárias para a intervenção a desencadear com os alunos e as respetivas famílias.

O outro parceiro envolvido no Programa, Agrupamento de Escolas Martinho Árias, disponibilizará os técnicos necessários para
servirem  de  mediadores,  visando  a  implementação  da  Rede,  devendo  os  Recursos  Humanos  envolvidos  ter  um  perfil
adequado (formação na área das ciências sociais e humanas).

Face  ao  enquadramento  atrás  expendido,  esta  Associação  apresentou  ao  Município  de  Soure  uma  proposta  para  a
continuidade deste Programa no Concelho, a implementar no ano Letivo de 2018/2019, no valor global de 3.945,55 euros, ao
qual acresce IVA à taxa legal em vigor.

A Câmara Municipal tem competência para a celebração deste Protocolo, conforme previsto nas alíneas u) e hh) do n.º 1 do
art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

O encargo está previsto nas Grandes Opções do Plano para o ano de 2018 e 2019 – Projeto 05 001 2018/117 – 10 e tem
dotação orçamental pela rubrica 02.03 / 02.02.25.05.

Face ao atrás exposto, sugere-se:

A celebração de um Protocolo de Cooperação com a Associação EPIS - Minuta em Anexo -, para a implementação deste
Programa,  nos  2.º  e  3.º  Ciclos  do  Ensino  Básico  do  Agrupamento  de  Escolas  Martinho  Árias  de  Soure,  no  ano  letivo
2018/2019.

À Consideração Superior,
A Dirigente Intermédia do Setor, em R/S
(Cristina Marta, Dra.)
2018.10.09
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Deliberado, por unanimidade, aprovar o ajuste direto e a adjudicação, conforme
decorre das informações técnicas dos serviços.------------------------------------------

Ponto 18. AÇÃO SOCIAL 
               . APOIOS AO INVESTIMENTO IPPS - OUTROS

                   . Associação Cultural Desportiva e de Solidariedade da Freguesia da Vinha da Rainha
                 - Aquisição de Carrinha

Foi presente a seguinte informação:

ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL // REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL

  . APOIO AO INVESTIMENTO - IPSS - OUTROS

  . ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E DE SOLIDARIEDADE DA FREGUESIA DA VINHA DA RAINHA

              – AQUISIÇÃO DE CARRINHA 

Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos Vossa Ex.ª do seguinte:

A Associação  Cultural  Desportiva  e  de  Solidariedade  da  Freguesia  da  Vinha  da  Rainha  é  uma Instituição  Particular  de
Solidariedade Social, que desenvolve a sua ação na área da ação social e que tem como objetivos principais proporcionar um
conjunto  de  Respostas  Sociais  permanente  e  adequadas  às  necessidades  de  cada  pessoa  idosa  que  lhe  permita  a
manutenção no seu meio ambiente, preserve e incentive as relações familiares e comunitárias e que garanta a cobertura dos
cuidados  individualizados  a  cada  utente.  Tem  como  valências,  Serviço  de  Apoio  Domiciliário,  Centro  de  Dia,  Estrutura
Residencial para Idosos, Centro de Convívio, Creche, CATL.

Esta Instituição efetuou um pedido de Apoio ao Investimento para a aquisição de uma carrinha adaptada ao transporte de
pessoas com mobilidade reduzida, com apoio financeiro do Fundo de Socorro Social, apresentando para o efeito cópia do
orçamento da viatura, no valor total de €36.885,00, com IVA incluído à taxa legal em vigor.

De referir que, por despacho do Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social n.º35/SUB/FSS/MTSS/2018, de 08
de março foi concedido um subsídio de €16.000,00 (dezasseis mil euros), para a aquisição da viatura.

Este projeto de aquisição de carrinha adaptada ao transporte de pessoas com mobilidade reduzida, tem como objetivo geral
prestar um serviço em condições de maior segurança e conforto, bem como manter os idosos o maior tempo possível na
resposta social, retardando a sua institucionalização.

Este projeto está direcionado fundamentalmente para a satisfação das necessidades da população idosa de Centro de dia e
para idosos residentes em lar, para os quais é necessário o transporte a consultas e tratamentos médicos.

Com  a  prestação  deste  serviço,  será  possível  contribuir  para  a  inclusão  social  da  população  idosa  com  mobilidade
condicionada e melhorar a qualidade e satisfação de vida desta população dependente.

O Município de Soure tem atribuições no âmbito da Ação Social e Educação, designadamente competindo à Câmara Municipal
apoiar atividades de natureza social, participar na prestação de serviços de apoio a pessoas em situações de vulnerabilidade,
em parceria com as entidades competentes da administração central e com IPSS, bem como deliberar sobre as formas de
apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista á execução de eventos com interesse para o
município – cfr. Alíneas o), u) e v) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.

O apoio que tem vindo a ser concedido pelo Município de Soure, em pedidos similares, é de 15% do valor total do investimento
a realizar, ou seja, neste caso concreto, e se for seguido o mesmo critério, o apoio a atribuir à Associação Cultural, Desportiva
e de Solidariedade da Freguesia da Vinha da Rainha será de € 5.533,00 (€ 36.885.00 X 15%).
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À consideração superior,
A Dirigente Intermédia do Setor, em R/S
(Cristina Marta, Dra.)
2018/10/26

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “para a aquisição de uma
carrinha  a  Associação Cultura  Desportiva  e  de  Solidariedade da  Freguesia  da  Vinha da
Rainha teve um apoio do Fundo Socorro Social. O processo foi instruído, foi acompanhado
pelo próprio Instituto, cumpriu as regras da contratação pública, já foi visto pelos técnicos
do Município com  informação  própria,  portanto,  a  proposta  é  que  o  Município
comparticipe no máximo com 15%, desde que não passe os 100%, foi o caso, eles foram
apoiados em 50% e agora nós juntamos mais 15%. Trata-se de uma carrinha de nove lugares
com  uma  plataforma  para  levar  uma  cadeira  de  rodas,  portanto,  é  um  investimento
relevante.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio no valor de
5.533,00 euros (36.885,00 euros x 15%), para a aquisição de uma carrinha,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-------------------------------

Ponto 19. AÇÃO SOCIAL
             . RLCTM – REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS DO

MUNICÍPIO DE SOURE
              . Fundação Maria Luísa Ruas
                      - Pedido de Prorrogação do Prazo do Alvará da Licença de Obras
                      - Isenção do Pagamento da Taxa

Foi presente a seguinte informação:

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

                   - Fundação Maria Luísa Ruas
                     * Pedido de prorrogação do prazo do alvará da licença de obras
                     * Isenção do pagamento da taxa

Por  despacho  de  Vª  Exª  de  04/10/2018  foi  deferido  o  pedido  de  prorrogação  do  prazo  da  licença  de  obras,
condicionado ao pagamento das taxas no valor de 40,00€.

Na sequência da comunicação do valor a pagar, a entidade supra referida solicitou a isenção do pagamento da taxa.

Tendo em conta que a requerente reúne os requisitos previstos no artigo 25º do Regulamento de Liquidação e
Cobrança de Taxas Municipais, pode ser isenta do pagamento da taxa referente à prorrogação do prazo do alvará de
licença de obras.
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À Consideração Superior
Maria José Carvalhão – Engª Civil
Chefe de Divisão G.U.P.D.

26.10.2018

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de um pedido de
prorrogação de prazo do alvará da licença de obras da Fundação Maria  Luísa Ruas e da
isenção  do  pagamento  de  taxas.  Dar  aqui  a  informação  que  a  obra  esteve  parada,  nós
sabíamos as dificuldades de financiamento da própria instituição, foi-me dito, verbalmente,
pelo Senhor Presidente da Direção da Fundação que já  têm uma entidade bancária  para
financiar a obra e que a mesma vai recomeçar.”----------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Prorrogação do Prazo do Alvará da
Licença  de  Obras  e  a  Isenção  do  Pagamento  de  Taxas,  conforme  decorre  da
informação técnica dos serviços.---------------------------------------------------------

Ponto 20. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO
                . CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS

               . Execução de Passeios em Figueiró do Campo na EN entre os km 25+950 e
 26+ 840 LD

                  - Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO

CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS

EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM FIGUEIRÓ DO CAMPO NA EN 347 ENTRE OS KM 25+950 E 26+840 LD
ADJUDICAÇÃO

Por deliberação de Câmara de 10.09.2018, 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

CONTEC – CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A. 32.501,05 € 60 DIAS

COIMBRAFERRUS – CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES, LDª 33.499,95 € 60 DIAS

GADANHA 2 – CONSTRUÇÕES, LDª 34.490,85 € 60 DIAS

CIVIBÉRICA – OBRAS CIVIS, S.A. 34.800,00 € 60 DIAS

Analisadas as propostas e elaborado o relatório final, que se anexa, o júri sugere a adjudicação, da presente empreitada, à empresa CONTEC

– CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A..
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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 Mário Fernando Rodrigues Monteiro, nos termos do disposto no artigo 290.º-A do
CCP.

2. A adjudicação da presente empreitada à empresa CONTEC – CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.;

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 32.501,05 euros, acrescido de IVA.

À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais,
(Mário Monteiro, Eng.º)
22.10.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a designação como gestor do contrato o
Senhor Eng. Mário Fernando Rodrigues  Monteiro;  a adjudicação da presente
empreitada à empresa Contec - Construção e Engenharia,  S.A.; a minuta do
contrato; a autorização para a realização da despesa no valor de 32.501,05 euros,
acrescido de IVA, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------

Ponto 21. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO
                . Prédio Urbano Artigo n.º 5819 - Freguesia de Soure
                  - Avaliação e Aquisição de Imóvel

Foram presentes as seguintes informações:

Assunto: - AVALIAÇÃO DO PRÉDIO
                   - Prédio Urbano Artigo n.º 5819 – freguesia de Soure

No cumprimento de indicação superior procedeu-se à avaliação do prédio referido em assunto, constituído por
três pisos: meia cave, rés-do-chão, 1º andar e terraço.

O prédio situa-se no local que se assinala, contíguo ao espaço onde recentemente se procedeu à demolição de um
edifício existente, em adiantado estado de degradação.
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Planta de localização

O seu valor atual, obtido tendo como base o método do CIMI, usado pela Autoridade Tributária e Aduaneira no

cálculo do valor patrimonial tributário de prédios urbanos, é o seguinte:

Características físicas e de envolvente:

1. Afetação: prédio não licenciado, em condições deficientes de habitabilidade;

2. Área total do terreno = 41,00 m²;

3. Área de implantação = 41,00 m²;

4. Área privativa = 51,25 m²;

5. Área dependente = 51,25 m²;

6. Idade do prédio> 60 anos;

7. O prédio apresenta um estado de conservação muito deficiente, tornando qualquer possível

recuperação bastante onerosa, por comparação com o seu valor patrimonial.

Nestas condições o valor atribuído ao imóvel é de 3.400,00 € (três mil e quatrocentos euros) 

À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eng.º)
(Chefe Divisão I.O.P.M.)
2018-10-11

e

Assunto:♦ Ação Social 
       - Construção de Habitação Social
       - Aquisição de terrenos
       - Prédio Urbano, sito na Rua das Figuerinhas, Soure
(Artigo inscrito na matriz urbana n.º 5819, que provém do artigo inscrito na matriz 
urbana n.º 44)
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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 Urbano, localizado na Rua das Figuerinhas, na vila, freguesia e
concelho de Soure, inscrito na matriz urbana da freguesia de Soure sob o n.º 5819, que
provém do artigo número 44 da dita freguesia, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Soure, sob o número dezoito mil quinhentos e doze, do livro B49, folhas 79
verso, terá como principal objetivo, a construção de Habitação Social.

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 do prédio, compete à Câmara Municipal deliberar sobre
a aquisição do referido prédio.

Face ao exposto, sugere-se que:

O Executivo Municipal aprecie a proposta de aquisição do prédio urbano constante da
informação técnica, propriedade do Senhor António Marouva Cêra e mulher Maria da
Anunciação Serralha Simões Marouva Cêra

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, 29 de outubro de 2018
A Técnica Superior,
(Célia Cordeiro, Dra.)

Deliberado, por unanimidade, aprovar a aquisição do prédio urbano,  artigo n.º
5819,  sito  na  rua  das  Figueirinhas,  em Soure,  descrito  na  Conservatória  do
Registo  Predial  de  Soure,  sob  o  n.º  18512,  conforme  decorre  das  informações
técnicas dos serviços.-----------------------------------------------------------------------

Ponto 22. ÁGUA E TERMALISMO
                . ÁGUA - CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

               . Substituição de Ramais na Rua do Terreiro no Pedrógão do Pranto
                  - Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: ÁGUA E TERMALISMO

ÁGUA - CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

SUBSTITUIÇÃO DE RAMAIS NA RUA DO TERREIRO NO PEDRÓGÃO DO PRANTO

ADJUDICAÇÃO
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Por deliberação de Câmara de 10.09.2018, 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

A. M. CACHO & BRÁS, LDª 39.290,00 € 30 DIAS

DELFIM DE JESUS MARTINS & IRMÃO, LDª 39.541,58 € 30 DIAS

Analisadas as propostas e elaborado o relatório final, que se anexa, o júri sugere a adjudicação, da presente empreitada, à empresa A. M.
CACHO & BRÁS, 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. Evaristo Mendes Duarte, nos termos do disposto no artigo 290.º-A do CCP.

2. A adjudicação da presente empreitada à empresa A. M. CACHO & BRÁS, 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 39.290,00 euros, acrescido de IVA.

À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais,
(Mário Monteiro, Eng.º)
22.10.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a designação como gestor do contrato o 
Senhor Evaristo Mendes Duarte; a adjudicação da presente empreitada à empresa
A. M. Cacho & Brás, Lda.; a minuta do contrato; a autorização para a 
realização da despesa no valor de 39.290,00 euros, acrescido de IVA, conforme 
decorre da informação técnica dos serviços.---------------------------------------------

Ponto 23. RECURSOS HUMANOS 
                . Cargos de Direção Intermédia 
                   - Prorrogação das Nomeações – Conhecimento
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Foi presente a seguinte informação:

Assunto: ► RECURSOS HUMANOS
                    * Cargos de Direção Intermédia
                        - Prorrogação das Nomeações

Conforme  solicitado,  informamos  que,  por  despachos  do  Exmo.  Senhor  Presidente  da  Câmara
Municipal, datados de 28-09-2018, foram prorrogadas as nomeações em regime de substituição por 90
dias, dos seguintes dirigentes:

-  Vítor Manuel Carvalho Miranda, cargo de Direção Intermédia de 3º Grau no Setor de Instalações e
Equipamentos;

-  Ivo Gil Antunes Martins da Costa, cargo de Direção Intermédia de 4º Grau no Setor Financeiro de
Património e Contabilidade;

-  Susana Isabel Duque Gaspar,  cargo de Direção Intermédia de 4º  Grau no Setor  de Planeamento e
Estratégia;

- Ana Sofia Gonçalves Valente, cargo de Direção Intermédia de 4º Grau no Setor de Educação e Juventude;

-  Mauro António Pereira Alegre, cargo de Direção Intermédia de 5º Grau no Setor de Obras por Administração
Direta, Apoio às Freguesias;

- Cristina Isabel da Costa Marta Lapo, cargo de Direção Intermédia de 5º Grau no Setor de Ação Social e
Saúde.

Sugere-se que desta decisão se dê conhecimento à Câmara Municipal.

À Consideração Superior, 
Paços do Município de Soure, 12 de outubro de 2018
A Técnica Superior,
(Lilia Berardo)

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

Ponto 24. RECURSOS HUMANOS 
         .  Procedimento  Concursal  Comum para  a  Constituição  de  Vínculos  de

Emprego
                Público na Modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por

Tempo Indeterminado Restrito a Candidatos Abrangidos pelo Programa
de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários (PREVAP)

                   - Términos dos Procedimentos - Conhecimento
24.1.  - 5 Assistentes Operacionais (Cantoneiro)

Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: ► RECURSOS HUMANOS

                 * Procedimento Concursal Comum para a Constituição de Vínculos de Emprego
                   Público na Modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por 
                   Tempo Indeterminado Restrito a Candidatos Abrangidos pelo Programa de 

                           Regularização Extraordinária de Vínculos Precários (PREVAP) – 5 Assistentes Operacionais
         (Cantoneiro)

                     - Término do Procedimento

Conforme solicitado, informamos que relativamente ao Procedimento mencionado em epígrafe, aberto pelo Aviso
publicado na Bolsa de Emprego Público com o código OE201806/0560, em 20 de junho de 2018, cuja lista unitária de
ordenação final foi homologada por Despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara, de 14 de setembro de 2018,
foram celebrados Contratos de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado com os candidatos, Vítor
Manuel Filipe Diogo,  Ricardo Filipe Fernandes Ferreira,  António  José Carraca Contente  e José Manuel Ferreira
Mendes, que iniciaram funções a 08 de outubro de 2018.  

Atendendo  que, o  4º  candidato,  João  António  Vaz  Santiago,  desistiu  do  Procedimento  não  estando  por  isso,
interessado  na  celebração  do  contrato  de  trabalho,  foi  convocado  o  candidato,  Leonel  Domingues  Esteves,
posicionado em 6º lugar na lista de ordenação final, para ocupar a quinta vaga, prevendo-se que seja celebrado o
contrato com efeitos a 01-11-2018.

Sugere-se que desta decisão se dê conhecimento à Câmara Municipal.

À Consideração Superior, 
Paços do Município de Soure, 23 de outubro de 2018
A Técnica Superior,
(Lilia Berardo)

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

24.2.  - 2 Assistentes Operacionais (Auxiliar de Ação Educativa)

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: ► RECURSOS HUMANOS

                * Procedimento Concursal Comum para a Constituição de Vínculos de Emprego
                    Público na Modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por 
                    Tempo Indeterminado Restrito a Candidatos Abrangidos pelo Programa de 
                     Regularização Extraordinária de Vínculos Precários (PREVAP) –  2 Assistentes 
                     Operacionais (Auxiliar de Ação Educativa)
                       - Término do Procedimento

Conforme solicitado, informamos que relativamente ao Procedimento mencionado em epígrafe, aberto pelo Aviso
publicado na Bolsa de Emprego Público com o código OE201806/0558, em 20 de junho de 2018, cuja lista unitária de
ordenação final foi homologada por Despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara, de 11 de setembro de 2018,
foram celebrados Contratos de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado com as candidatas, Maria
Graciete Alves Pereira  e Patrícia Alexandra Reis Silva Martins.
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As trabalhadoras iniciaram funções a 02 de outubro de 2018.

Sugere-se que desta decisão se dê conhecimento à Câmara Municipal.

À Consideração Superior, 
Paços do Município de Soure, 12 de outubro de 2018
A Técnica Superior,
(Lilia Berardo)

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

24.3.  - 4 Assistentes Operacionais (Auxiliar de Serviços Gerais)

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: ► RECURSOS HUMANOS
                  * Procedimento Concursal Comum para a Constituição de Vínculos de Emprego
                      Público na Modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por 
                      Tempo Indeterminado Restrito a Candidatos Abrangidos pelo Programa de 

  Regularização Extraordinária de Vínculos Precários (PREVAP) – 4 Assistentes 
                       Operacionais (Auxiliar de Serviços Gerais)
                               - Término do Procedimento

Conforme solicitado, informamos que relativamente ao Procedimento mencionado em epígrafe, aberto
pelo Aviso publicado na Bolsa de Emprego Público com o código OE201806/0561, em 20 de junho de
2018, cuja lista unitária de ordenação final foi homologada por Despacho do Exmo. Senhor Presidente da
Câmara, de 14 de setembro de 2018, foram celebrados Contratos de Trabalho em Funções Públicas por
Tempo Indeterminado com as candidatas, Paula David Freire dos Santos, Maria da Conceição Redondo
Ferreira Monteiro, Olívia Maria da Silva Ramos Raimundo e Teresa Margarida da Costa Nunes.

As trabalhadoras iniciaram funções a 08 de outubro de 2018.

Sugere-se que desta decisão se dê conhecimento à Câmara Municipal.

À Consideração Superior, 
Paços do Município de Soure, 12 de outubro de 2018
A Técnica Superior,
(Lilia Berardo)

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

Ponto 25. RECURSOS HUMANOS

              . Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho
em Funções Públicas por Tempo Indeterminado para Preenchimento de
Dois  Postos  de  Trabalho  na  Carreira  e  Categoria  de  Assistente
Operacional (Auxiliar de Ação Educativa)
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                  - Acionamento da Reserva de Recrutamento – Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: ► PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM NA MODALIDADE DE CONTRATO  DE 
                          TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO PARA 
                          PREENCHIMENTO DE DOIS POSTOS DE TRABALHO NA CARREIRA E CATEGORIA
                          DE ASSISTENTE OPERACIONAL (AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA) 
                       - Acionamento da Reserva de Recrutamento

Conforme  solicitado,  informamos  que  no  seguimento  da  Reunião  de  Câmara  Municipal  de  28  de
setembro de 2018, em que foi deliberado acionar a reserva do recrutamento mencionado em epígrafe, foi
celebrado contrato de trabalho com a candidata posicionada em quarto lugar, Adriana Filipa Castanheira
Berardo.

A trabalhadora iniciou funções a 15-10-2018.

Sugere-se, que este assunto seja submetido à Câmara Municipal para conhecimento.

À Consideração Superior, 
Paços do Município de Soure, 16 de outubro de 2018
A Técnica Superior,
(Lilia Berardo)

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

Ponto 26. RECURSOS HUMANOS 
           .   Abertura de um  Procedimento Concursal com vista à constituição de

Vínculo  de  Emprego  Público  por  Tempo  Indeterminado  para  a
Carreira/Categoria  de  Assistente  Técnico,  para  os  Serviços  de
Estudos,  Projetos  e  Vistorias,  integrados  na  Divisão  de  Gestão
Urbanística,  Planeamento  e  Desenvolvimento,  um (1)  trabalhador  a
recrutar

Foi presente a seguinte Proposta:
Proposta

Considerando:

- As atribuições das autarquias locais e a competência dos seus órgãos, no que respeita à promoção e salvaguarda
dos interesses próprios das respetivas populações;

- Que no âmbito da gestão de recursos do município é imprescindível garantir uma maior eficiência e eficácia,
visando a melhoria da operacionalidade dos serviços, aliada à necessidade premente de reforço dos recursos
humanos;
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- Que é fundamental fazer face às necessidades permanentes sentidas pelos Serviços de Estudos, Projetos e Vistorias;

- Os fundamentos constantes na informação da Divisão de Gestão Urbanística, Planeamento e Desenvolvimento;

Proponho ao Executivo Municipal, de acordo com o artigo 4.º e n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de
03 de setembro:

- A abertura de um procedimento concursal com vista à constituição de vínculo de emprego público por tempo
indeterminado para a carreira/categoria de Assistente Técnico, para os Serviços de Estudos, Projetos e Vistorias,
integrados na Divisão de Gestão Urbanística, Planeamento e Desenvolvimento, fixando em um (1), o número de
trabalhadores a recrutar, nos termos regulamentados pela Portaria n.º 83-A/2009, de 06 de abril, na redação dada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril.

Paços do Município de Soure, 24 de outubro de 2018
O Presidente
(Mário Jorge Nunes)

e

Assunto : Proposta de abertura de concurso para assistente técnico para a DGUPD

O diploma 555/99 publicado no Diário da República em 16/12/1999, estabelece o Regime Jurídico da Urbanização
e Edificação, RJUE.

A Lei 60/2007, de 4 de setembro, diploma que introduz a 6ª alteração ao RJUE, introduziu no nº 1 do artigo 8ºA
daquele diploma, que a tramitação dos procedimentos ali previstos é realizada de modo informático, com recurso
a sistema ou plataforma própria.

A Portaria nº 216-A/2008, de 3 de março, regulamenta o funcionamento do sistema informático, e estabelece que
a Administração Central deve disponibilizar um sistema informático ou plataforma, para a realização das consultas
externas às entidades, e que se veio a concretizar através do SIRJUE, Sistema de Informação de Regime Jurídico da
Urbanização e Edificação

Mensalmente até ao dia 15 de cada mês, a DGUPD insere no portal do INE, Instituto Nacional de Estatística, os
inquéritos SIOU - Sistema de Indicadores de Operações Urbanísticas, SIOUQ1, SIOUQ2, SIOUQ3, SIOUQ4, SIOUQ6
e SIOURM relativos à operações urbanísticas do mês anterior.

O DL 48/2011, de 1 de abril  de 2011, simplificou o regime de exercício de diversas atividades económicas no
âmbito da iniciativa do “Licenciamento Zero”, destinada a reduzir encargos administrativos sobre os cidadãos e as
empresas, criando o Balcão do Empreendedor, onde se realizam muitos procedimentos.

Recentemente  foi  publicada  a  Portaria  nº  213/2018,  de  18  de  julho,  que  aprova  os  termos,  formatos  e
procedimentos para comunicação pelas Câmaras Municipais à Autoridade Tributária e Aduaneira dos elementos
previstos no nº 1 do artigo 128º do Código do IMI. Apesar de já estar em vigor, não está em funcionamento
porque  a  AT  está  a  desenvolver  a  plataforma  informática,  mas  prevê-se  que  a  curto  prazo  esteja  em
funcionamento.

Pelo atrás exposto, em cumprimento da lei, verifica-se que o processo de licenciamento urbanístico no Município
de Soure tramita de forma eletrónica, através da aplicação da AIRC, SPO- Sistema de Processos de Obras, integrado
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com o SGD –  Sistema de Gestão Documental,  com o SIRJUE -  Sistema de Informação de Regime Jurídico  da
Urbanização e Edificação e ainda outras aplicações que funcionam através da internet, como por exemplo o Balcão
do Empreendedor.

É indiscutível que existe uma grande componente informática no trabalho desenvolvido atualmente na DGUPD, e
com a perspetiva para breve, da entrada em funcionamento de novas aplicações da AIRC nomeadamente o MyDoc
e MYnet, é necessário apoio nessa área.

Face  ao  exposto,  sugiro  a  Vª  Exª,  a  contratação  de  um  assistente  técnico  para  a  DGUPD,  com  formação
complementar na área de informática, nomeadamente as aplicações desenvolvidas pela AIRC, que possa prestar
apoio e suporte técnico aos utilizadores dos sistemas.

À Consideração Superior
Chefe de Divisão de G.U.P.D.  
Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
24.10.2018

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “tendo  em  conta  as
considerações que temos presentes, que se abra um procedimento concursal com vista à
constituição  de  um  vínculo  de  público  por  tempo  indeterminado  para  a  carreira  de
assistente técnico para os serviços de estudos, projetos e vistorias integrados na Divisão de
Gestão  Urbanística  Planeamento  e  Desenvolvimento,  fixando  em  um  o  número  de
trabalhadores a recrutar, nos termos regulamentados pela Portaria n.º 83-A/2009, de 06 de
abril,  na redação dada pela  Portaria n.º  145-A/2011, de 06 de abril.  Nós estamos neste
momento na fase da formação já no âmbito da Modernização Administrativa, da formação
aos funcionários, de novos instrumentos informáticos, a própria orientação que distribui no
início da reunião de Câmara de que não é só para as garrafas de plástico, é também para
desmaterialização de muitas das ferramentas.”---------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura de um procedimento concursal
com vista à constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado
para a  carreira/categoria  de  Assistente  Técnico,  para  os  Serviços  de  Estudos,
Projetos e Vistorias, integrados na Divisão de Gestão Urbanística, Planeamento e
Desenvolvimento, fixando em um (1), o número de trabalhadores a recrutar, nos
termos regulamentados pela Portaria n.º 83-A/2009, de 06 de abril, na redação
dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril, conforme proposta do Senhor
Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes.--------------------------------
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Ponto 27. Escalas de Turno das Farmácias para o Ano Civil de 2019
               . Aprovação
             - Decreto-Lei n.º 53/2007, de 08 de março, na sua atual redação e Portaria n.º

277/2012, de 12 de setembro – Ratificação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: ♦ Escalas de Turno das Farmácias para o Ano Civil de 2019
                    - Aprovação
                    - Decreto-Lei n.º 53/2007, de 08 de Março, na sua atual redação e Portaria n.º277/2012, de 12  de Setembro

Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, informamos:

Os Serviços  Farmacêuticos –  Gabinete  de  Farmácia  e  do  Medicamento  da  ARSC, vieram solicitar  ao Sr.  Presidente de
Câmara, aprovação para a proposta de escala de turnos para o concelho de Soure, a entrar em vigor a partir do dia 01 de
janeiro de 2019.

Do Direito:

A aprovação das escalas de turnos, encontram regulamentação no Decreto-Lei n.º 53/2007, de 08 de Março, com as alterações
que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 7/2011, de 10 de Janeiro e pelo Decreto-Lei n.º 172/2012, de 01 de de Agosto,
e  no art. 3 .º  n.º 1,  da Portaria n.º 277/2012, de 12 de Setembro.

O n.º 1 al d) do artigo 11.º, do Decreto-Lei n.º 53/2007, de 08 de Março, dispõe que: “Nos municípios sem serviços de urgência
do SNS, deve existir uma farmácia de turno de regime de disponibilidade entre a hora  de encerramento normal e a hora e
abertura normal do dia seguinte”.

Segundo o n.º 1 do art. 3.º da Portaria n.º 277/2012, de 12 de Setembro, “as associações representativas das farmácias
propõem à administração regional de saúde territorialmente competente (ARS), até ao dia 30 de setembro, as escalas de
turnos de serviço permanente e de regime de disponibilidade, adiante designadas, por escalas de turnos, para o ano seguinte”.

Nos termos do n.º 2 do mesmo dispositivo legal, “a ARS solicita, à câmara municipal territorialmente competente (CM),
parecer sobre a proposta referida no número anterior que deve ser emitido até ao dia 30 de Outubro”.

Refere o n.º 3, que  “Após a receção do parecer da CM ou caso o mesmo não seja emitido durante o prazo legal, a ARS
aprova, até ao dia 30 de novembro, as escalas de turnos para o ano seguinte, nos termos do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º
53/2007, de 08 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 7/2011, de 10 de janeiro.

Dispõe  o  n.º  14  do  Decreto-Lei  n.º  53/2007,  de  08  de  março,   que:  “As  escalas  de  turno  são  aprovadas  pelas  ARS
territorialmente competentes sob proposta das associações representativas das farmácias, desde que observem o disposto no
presente decreto-lei”.
 

Conclusão:

Nestes termos, face ao exposto na presente informação, somos do entendimento, salvo melhor opinião, que a escala de turnos
das farmácias de serviço no Município de Soure, reúne as condições para ser aprovada, devendo essa comunicação ser feita
através de formato eletrónico, conforme dispõe o n.º 5 do art. 3.º da Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro.

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, 09 de Outubro de 2018
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 A Técnica Superior,
 (Susana Ramos, Dra.)

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

Ponto 28.         Projeto Piloto de Cooperação com Cabo Verde - Formação   CNC/Metalomecânica 
                - Visita a Cabo Verde

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “as Terras de Sicó fazem parte de um
conjunto de trabalho que é Cooperar em Português. Um dos territórios que tem havido cooperação
dos Palops, no caso de Terras de Sicó, é com  Cabo Verde. Está em preparação uma visita de 11 a 15
de novembro a Cabo Verde, portanto, como isto tem ligação à formação profissional, embora
também devamos convidar empresas metalomecânicas, já comuniquei à Associação Empresarial de
Soure e parece que já há um ou dois empresários da área da metalomecânica que vão. Aquilo que eu
proponho é que se vá e delego no Senhor Vereador Dr. Gil Soares para ir a Cabo Verde representar o
Município de Soure nesta comitiva das Terras de Sicó onde o Município de Soure assume 50% da
despesa e as Terras de Sicó os outros 50%.  “------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar delegar no Senhor Vereador Dr. Gil Soares
a representação do Município de Soure na Visita a Cabo Verde.----------------------

Ponto 29.  Tempestade Leslie
                  - Levantamento dos Prejuízos
  
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “temos um inventário para
os  equipamentos  associativos  e  recreativos  e  desportivos  danificados  pela  Tempestade
Leslie,  tem a  lista  das  associações  identificadas  e  a  minha  proposta  é  que  todas  estas
coletividades aqui identificadas devem ser repostas a 100% sem esforço das populações. O
que é que isto quer dizer? Vou dar aqui o exemplo da Associação dos Simões, que é a mais
emblemática, eles têm seguro, já lá foi o perito do seguro avaliar, há-de receber e renegociar
a proposta do seguro. O telhado levantou, a própria estrutura das paredes deve ser avaliada,
deve ser reforçada, deve ser feito ali  um trabalho técnico. O Município manda fazer um
projeto para o estudo técnico, quer da especialidade e até possível arquitetura do encaixe da
nova cobertura. É feito o procedimento de contratação pública adequado à quantificação da
obra  e  depois  eles  vão  buscar  o  dinheiro  do  seguro,  considerado  como  forma  de
financiamento, vai haver uma candidatura à CCDRC, um Fundo à Secretária de Estado da
Administração Local,  foi  assim que foi  feito o dos Lousões,  foi assim que foram feitas
muitas coletividades deste Concelho, que pode ser cofinanciado até 70%, o que for elegível e
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depois o Município financia o resto. Para estes valores têm que ser cumpridas as regras da
contratação  pública.  Depois  temos  situações  mais  simples,  por  exemplo,  Vila  Nova  de
Anços, Filarmónica Vilanovense 1.500,00 euros, etc.”------------------------------------------------

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

Ponto 30. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL 
                . Empréstimo a Médio/Longo Prazo
                . Instrumento Financeiro de Reabilitação e Revitalização Urbana (IFRRU) 2020
                 - Reabilitação do Imóvel na Rua do Talho, n.º 5

Foi presente a seguinte informação:

ASSUNTO: ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL
                EMPRÉSTIMO A MÉDIO/LONGO PRAZO
                - INSTRUMENTO FINANCEIRO DE REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA (IFRRU) 2020
                   * REABILITAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA DO TALHO, N.º 5

1. NATUREZA E OBJETIVO DO EMPRÉSTIMO

Conforme determinado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, e nos termos dos artigos 49.º e 51.º e n.º 5 do
artigo 52.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (RFALEI), aprovado pela Lei
n.º 73/2013, de 03 de Setembro, estes Serviços elaboram a presente proposta que visa a contratualização de um
empréstimo bancário a  médio e  longo prazo,  para financiamento integral  da empreitada de Reabilitação do
Imóvel na Rua do Talho, n.º 5, através do Programa IFRRU 2020, que consiste na disponibilização por parte da
banca comercial, previamente selecionada pela entidade gestora, de empréstimos em condições mais vantajosas
do que as existentes no mercado, para apoio a operações de reabilitação urbana.

Esta operação cumpre os vários requisitos, referentes ao imóvel, impostos no aviso de abertura, nomeadamente:

  - Reabilitação integral de edifícios de habitação social;

  - Localização do edifício em PARU – Plano de Ação de Regeneração Urbana de Soure;

 - Trata-se de obras de reconstrução,  isto é,  as obras de construção subsequentes à demolição,  total ou parcial,  de uma
edificação existente, das quais resulte a reconstituição da estrutura das fachadas;

 -  Não  se  terem iniciado  os  trabalhos,  relacionados  com a  intervenção  no  imóvel,  antes  de  ser  apresentado  pedido  de
financiamento.

De acordo com o contrato de empreitada, assinado em 24.10.2018 com a entidade Aruncalis, Lda., o valor da intervenção no
imóvel  é  de  277.571,66 €,  a  que  acresce  IVA à  taxa  legal  em vigor  (6%).  Desta  forma,  o  financiamento  ascenderá  a
294.225,96 €.
 
Concretizando, é sugerida uma operação que consista na  contratualização de um empréstimo a médio e longo prazo,  até
294.225,96 €, montante máximo do crédito a ser autorizado.

2. ENQUADRAMENTO JURÍDICO / NORMATIVO
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O RFALEI  exige  que  se  proceda  ao  apuramento  da  Capacidade  de  Endividamento.  Assim,  tendo  como base  a  evolução
decorrente dos mapas demonstrativos do Endividamento, que têm sido enviados trimestralmente à DGAL – Direção Geral das
Autarquias Locais,  e dos elementos  constantes  nas Contas  de Gerência aprovadas pela Assembleia Municipal,  parece-nos
evidente, quer a razão de ser, quer a viabilidade desta operação:

(Valores em €)

A P U R A M E N T O  DA  C A PA C I DA D E  D E  EN D I V I DA M E N T O  PA R A  2018

(artº 52º e 54º da Lei nº 73/2013 de 3 de setembro)

(1)  Limite da dívida total da Autarquia calculado a 01/01/2018 18.453.810,45 

(2) Montante da dívida total em 31/12/2017 (excluindo op. extraorçam.) 4.537.242,36 

(3) = (1) - (2)        Margem Absoluta 13.916.568,09 

(4)  = 20% x (3)      Margem utilizável (20% - alínea b) do nº 3 do artº 52º ) 2.783.313,62 

Como se pode constatar o Município tem uma capacidade de endividamento de 2.783.313,62 € e, caso tenhamos
em  linha  de  conta  o  empréstimo  de  substituição  de  dívida,  já  autorizado  pela  Assembleia  Municipal  em
28.09.2018, no montante de 1.345.323,00 €, mas que não consta dos valores deste mapa, esta capacidade de
endividamento é ainda de 1.437.990,62 €, sensivelmente 50% do endividamento possível.

3. ENQUADRAMENTO ECONÓMICO

A oportunidade e necessidade da materialização desta proposta decorre do que já foi explicado anteriormente, o
Município poder  financiar-se  para obras de reabilitação urbana com condições bem mais favoráveis  que as
praticadas no mercado.

A justificação desta operação, do ponto de vista técnico e económico, está demonstrada no ponto anterior, em que
a capacidade de endividamento do Município, adicionando já o montante do último empréstimo contratualizado,
apenas será utilizada em 50% deste limite, calculado com as regras do RFALEI, pelo que podemos admitir que se
trata de uma operação prudente e viável tecnicamente.

4. BREVE CARACTERIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

 Finalidade: Investimento;
 Montante: Até 294.225,96 €;
 Prazo do Empréstimo: 10 anos;
 Período de Utilização: Até 1 ano;
 Período de Diferimento: Sem carência de capital;
 Pagamento de Juros  e  Reembolso  de  Capital: Em prestações  mensais,  sucessivas  e  constantes  de capital  e  juros.  As

amortizações anuais previstas não podem ser inferiores a 80% da amortização média de empréstimos, cf. n.º 5 do art.
51º do RFALEI.

 Taxa de Juro: A resultante da proposta que vier a ser aprovada.

5. SUGESTÃO / PROPOSTA

Em conclusão, sugere-se a aprovação da contratualização de um empréstimo de médio e longo prazo, com as características
atrás indicadas, e respetivas “Instruções das Propostas – Requerimento e Conteúdo”, em anexo.

Assim, conforme decorre do previsto no n.º 5 do artigo 49.º do RFALEI, deverá ser efetuada uma consulta sobre as condições
praticadas em pelo menos três instituições autorizadas por lei a conceder crédito.

Conforme anteriormente mencionado, já foram selecionadas, pela entidade gestora do IFFRU 2020, as entidades da banca
comercial que apresentam melhores condições e que se sugerimos que se consultem:

 BPI – Banco Português de Investimentos
 Millenium BCP
 Santander Totta
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Para análise das propostas, sugere-se que se aprove o seguinte Júri:

 Mário Monteiro, Eng. – Presidente do Júri;
 Susana Gaspar, Dra. – Vogal;
 Fernando Cavacas, Dr. – Vogal;
 Carla Antunes, Dra. – Suplente;
 Luís Duque, Dr. – Suplente.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio de 4.º Grau, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
29/10/2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar  a contratualização de um Empréstimo de
Médio/Longo  Prazo  -  Instrumento  Financeiro  de  Reabilitação  e  Revitalização
Urbana (IFRRU) 2020 - Reabilitação do Imóvel na Rua do Talho, n.º 5, com as
características indicadas na informação técnica dos serviços.-------------------------

Ponto 31. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

               . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS 
                 - Escolhas de Procedimento Prévio
31.1. Construção de Muro de Suporte em Porto Coelheiro

Foram presentes as seguintes informações:

Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS

CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE EM PORTO COELHEIRO

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  20.341,52  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 03.03.07.03.03.01 e
trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 11 001 2018/253 2

2. PROCESSO

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

● Construtora Guardado & Oliveira, Ld.ª;

● Gadanha 2 – Construções, Ld.ª;

● Rosete – Construções, Ld.ª;

● António José P. C. Pedroso, Ld.ª;

● Aresta Garrida, Ld.ª;

● Sociedade de Construções Elimur, Ld.ª;

    ●  A.M. Cacho & Brás, Lda.;

                                               ● Isidovias – Investimentos, Ld.ª;

                                               ● Pisoteixeira – Construções e Aluguer de Equipamentos, Ld.ª

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)
29.10.2018

e

Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES

                 REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO - CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

                 EM ZONAS URBANAS  – MURO EM PORTO COELHEIRO

Foi  solicitado superiormente um levantamento da  situação atual  em Porto  Coelheiro,  com o  intuito de alargar  a plataforma rodoviária

existente. Essa necessidade resulta de um estrangulamento na zona assinalada em anexo, provocando constantemente congestionamento

de tráfego.

Deste modo, propõe-se o alargamento em 3.30 metros da plataforma com a construção de um muro em betão armado.

Após elaboração do projeto, foi elaborado um orçamento/medições dos trabalhos a realizar, o qual se encontra em anexo. Sendo o valor total

dos trabalhos de 20.341,52 € + IVA.

Sugere-se, assim, o recurso à Consulta Prévia, para a realização do referido trabalho, com convite, às seguintes empresas:

1. Construtora Guardado & Oliveira, Ld.ª;

2. Gadanha 2 – Construções, Ld.ª;

3. Rosete – Construções, Ld.ª;

4. António José P. C. Pedroso, Ld.ª;
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5. Aresta Garrida, Ld.ª;

6. Sociedade de Construções Elimur, Ld.ª;

      7. A.M. Cacho & Brás, Lda.;

                                                  8. Isidovias – Investimentos, Ld.ª;

                                                  9. Marques e Panão, Lda
                                                10. Pisoteixeira – Construções e Aluguer de Equipamentos, Ld.ª
À consideração superior,
O Técnico
(Mauro Alegre, Dirigente Intermédio do Sector, em R.S.)
11.10.2018

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

31.2. Arruamentos no Formigal, Barreiras e Mira-Olhos

Foram presentes a seguintes informações:

Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
                 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS

                 ARRUAMENTOS NO FORMIGAL, BARREIRAS E MIRA-OLHOS

                 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  76.530,00 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 03.03.07.03.03.01 e
trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 11 001 2018/253 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:

 Delfim de Jesus Martins & Irmão, Ldª;
 Alvape, Construção e Obras Públicas, Ldª;
 Construções Abiulenses, OPCC, Ldª.
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 Segmento Provavel – Serviços e Manutenção, Lda
 Civibérica – Obras Civis, S. A.

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)
29.10.2018

e

Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA 
                 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE 
                 EM ZONAS URBANAS

                 ARRUAMENTOS NO FORMIGAL, BARREIRAS E MIRA-OLHOS

Existem  nas  localidades  de  Formigal,  Barreiras  e  Mira-Olhos,  vários  arruamentos,  cujo  pavimento  se  encontra  bastante
degradado e a necessitar de uma reparação urgente, sob pena de ficarem intransitáveis.

A intervenção a realizar implica o saneamento pontual de argilas, com reposição de tout-venant e posterior colocação de uma
camada de regularização betuminosa em toda a plataforma, seguida do levantamento de aros e tampas de caixas de visita, nos
seguintes arruamentos:

- Rua do Estaqual
- Rua do Moleiro
- Rua da Vinha Velha
- Rua da Salgada
- Rua da Fonte Velha
- Rua da Bica
- Rua das Carregueiras
- Rua de St.º Amaro

Estes trabalhos terão um custo estimado em aproximadamente 76.530,00 Euros + IVA.

Sugere-se, assim, o recurso à Consulta Prévia, para a realização do referido trabalho, com convite, às seguintes empresas:

                             - Delfim de Jesus Martins & Irmão, Ldª

                           - Alvape, Construção e Obras Públicas, Ldª

                           - Construções Abiulenses, OPCC, Ldª

À consideração superior,
(Mauro Alegre, Téc. Sup.)
29.10.2018
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Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  adoção  da  modalidade  de  consulta
prévia, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.----------------------

Ponto 32. PROTEÇÃO CIVIL 
                . Manutenção de Faixas de Gestão de Combustíveis - Lote 1
                  - Trabalhos Complementares

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: PROTEÇÃO CIVIL 
               . Manutenção de Faixas de Gestão de Combustíveis – Lote1 
                  Trabalhos complementares     
      
Na sequência da passagem do Furacão Leslie, no passado dia 13 de Outubro, no Concelho de Soure, verificou-
se  a  ocorrência  de  danos  significativos  nos  espaços  florestais,  nomeadamente  nas  Faixas  de  Gestão  de
Combustível, objeto de execução, onde se verificou a queda de inúmeras árvores e ramos.
 
Neste contexto surgiram trabalhos e operações que não estavam contempladas no caderno de encargos,  assim
considerando:

1. Ser  nosso  entendimento  que  a  execução  dos  trabalhos  resultantes  desta  alteração  deverá  ser
enquadrada,  em  termos  de  CCP,  nos  trabalhos  complementares  resultantes  de  circunstâncias
imprevisíveis;

2. Que a mesma não pode ser tecnicamente separada das ações que ainda não foram executadas;

3. Que, a situação global da obra será a seguinte:

Adjudicação - Lote 1 58.271.88 €

< 40% Alínea b), do n.º 4, do artigo 370.º do CCP

Trabalhos a mais propostos 8.375.40 €

Relação (T. a Mais/Adj.) = 14.37%

Sugere-se a sua inclusão na prestação de serviços em assunto, bem como a aprovação dos trabalhos a mais daí
resultantes.

 À Consideração Superior,
 Gabinete Técnico Florestal                                                                                         
A Técnica     
(Cremilde Pimentel, Eng.ª)  
19.10.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar os trabalhos complementares, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.---------------------------------------------
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Ponto 33. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA
               . Iluminação Festiva
               . Natal //2018
                  - Escolha de Procedimento Prévio

Foram presentes as seguintes informações:

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

           ILUMINAÇÃO FESTIVA

                    - NATAL // 2018
                       * ESCOLHA DO 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 ajuste direto, uma vez que o preço base é de 7.800,00 euros, inferior ao limite máximo
de 20.000,00 euros estabelecido para o recurso a esta figura, 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 está previsto na alteração orçamental n.º 13 pela rubrica 03.01.02.02.25.06 e trata-se de ação inscrita em Plano
Plurianual de Investimentos com a classificação de 07.002 2018/164-3.

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

 N.º 1 e N.º 2 – O presente serviço, de 7.800,00€, é superior ao contratualizado em 2017, por 4.060,00€, apesar de ter um
objeto diferente, trata-se da mesma entidade, pelo que se anexa autorização para dispensa do normativo.

 N.º 4  -  O presente serviço não se  enquadra na elaboração de estudos, projetos,  e  serviços de consultoria,  bem como
quaisquer trabalhos especializados.

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) entidade(s):

Fabrilight – Iluminações Festivas, 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 Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
29.10.2018
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e

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
    . ILUMINAÇÃO PÚBLICA

o ILUMINAÇÃO FESTIVA
                        NATAL 2018

Devido ao aproximar da época festiva,  tendo em consideração as experiências anteriores e o conhecimento do
mercado existente, foi realizado um estudo com o intuito de dotar a sede de concelho de iluminação decorativa e
som ambiente, durante o período festivo associado às comemorações de Natal no ano de 2018.

Assim, tendo em consideração o enraizamento das tradições e espírito comemorativo dos festejos anuais da vila de
Soure, propõe-se o alargamento das zonas abrangidas pela iluminação decorativa,  assim como a instalação de som
ambiente  junto  às  zonas  comerciais  da  Vila  de  Soure,  sugerindo-se  a  consulta  à  entidade  “FABRILIGHT  -
ILUMINAÇÕES FESTIVAS, LDA”, com base no caderno de encargos em anexo, estimando-se o valor base, para
a realização e apoio ao funcionamento do serviço, em 7.800,00€ acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.

À Consideração Superior
O dirigente intermédio do setor, em r.s.
Vítor Miranda, Eng.º
Setor de Instalações e Equipamentos
26/10/2018

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

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