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ATA 
--- No dia vinte de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, 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  quarta  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.º  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. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2019 
                                . Apreciação de Propostas de Alteração - 2.ª/2.ª -

Ponto 5. Apreciação da Proposta de Ata de 15.10.2018

Ponto 6. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE  
               . CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

                - Nomeação

Ponto 7. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE  
             . Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Martinho Árias - Soure
                - Planos Anual e Plurianual de Atividades - Para Conhecimento

Ponto 8. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE  
             . Programa Parlamento dos Jovens 
                - Sessão Distrital – Ensino Básico 2018/2019
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Ponto 9. 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”

                - Equipas Multidisciplinares de Intervenção Multinível
                   . Aquisição de Serviço na Área da Psicologia

Ponto 10. CULTURA
               . XLV ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL DE 1974
                 - Concurso “Conhecer Abril” 2019

Ponto 11. CULTURA
               . AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA

                . EDIÇÕES /PUBLICAÇÕES

                  - Publicação da Obra “Os Templários em Soure: 1128 -1309”
                    . Abertura de Procedimento Prévio

Ponto 12. CULTURA
              . AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA

                 - Venda de Publicações Editadas ou Co-editadas pelo Município 

Ponto 13. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
              . APOIO AO DESPORTO

                - II Duatlo de Soure

Ponto 14. AÇÃO SOCIAL

              . CPCJ - Modalidade Alargada
                 - Relatório Anual de Atividades 2018
                 - Plano de Ação para 2019

Ponto 15. AÇÃO SOCIAL

                 - Programa Cegonhas – Conhecimento

Ponto 16. SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE

               . USF - Unidade de Saúde Familiar de Alfarelos/Granja do Ulmeiro/Figueiró do Campo
                  - Aberturas de Procedimento Prévio
       16.1. Aquisição de Equipamento Médico
       16.2. Aquisição de Mobiliário
       16.3. Aquisição de Equipamento Informático
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Ponto 17. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – RESÍDUOS
               . GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS E DOMÉSTICOS

                . Aquisição de Serviços para o Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos e 
Domésticos

                      - Abertura de Procedimento Prévio

Ponto 18. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – RESÍDUOS
               . Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos
                   - Início de Procedimento de Alteração do Regulamento

Ponto 19. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES  – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

               . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS 
                 - Homologações dos Autos de Receção Provisória
       19.1. Gesteira - Rua do Rossio e Marco de Samuel – Rua Valinho 
       19.2. Avenida Doutor João Esteves Simões

Ponto 20. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
               . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS RURAIS

              . Ligação Fonte do Cortiço à Estrada de Tapeus de Baixo - Pavimentação
                 - Homologação do Auto de Receção Provisória

Ponto 21. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
               . OUTROS ALCATROAMENTOS

                 - Homologações dos Autos de Receção Provisória
       21.1. Arruamentos e Ligações na Freguesia de Samuel 
       21.2. Arruamentos e Ligações na Freguesia de Soure - Casal dos Feijões

Ponto 22. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
               . AQUISIÇÃO DE TERRENOS

                 - Alargamento do Entroncamento da Estrada Municipal 616 e do Caminho Municipal 1107,
na Gesteira, junto ao Cemitério

Ponto 23. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
             . APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA 
             . Zonas Industriais Armazéns/Serviços Presa/Venda Nova
               - Estudos Projetos
                   . Adjudicação - Conhecimento
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Ponto 24. SERVIÇOS MUNICIPAIS
               . MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
                      . Equipamento - Software e Plataformas
                          . Licenciamento de Software - Adesão ao Microsoft Office365
                   -  Escolha do Procedimento Prévio

Ponto 25. SERVIÇOS MUNICIPAIS

               . COMUNICAÇÕES - OUTRAS

                      . Aquisição de Serviços de Telecomunicações Móveis
                    - Adjudicação – Conhecimento

Ponto 26. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL
               . EMPRÉSTIMO A MÉDIO/LONGO PRAZO

             -  Financiamento para Aquisição de Terrenos para Desenvolvimento de Áreas de
Localização Empresarial

Ponto 27. MERCADO MUNICIPAL
                  -  Feriados - Horário

Ponto  28. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INTERMUNICIPAL ENTRE O MUNICÍPIO DE
SOURE,  O MUNICÍPIO DE MIRA E O MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-VELHO,
DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL,  SANEAMENTO DE
ÁGUAS RESIDUAIS E OUTROS SERVIÇOS

       - Aprovação das Alterações aos Documentos para a Constituição

Ponto 29. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
              . EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

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

               . EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONSERVAÇÃO/REABILITAÇÃO

                - Financiamento

Ponto 30. TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS 
         30.1. Decreto-Lei n.º 20/2019 - Concretiza o Quadro de Competências para Órgãos Municipais

nos Domínios da Proteção e Saúde Animal e Segurança dos Alimentos
       30.2. Decreto-Lei n.º 22/2019 - Desenvolve o Quadro de Transferência de Competências

para os Municípios, no domínio da Cultura
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Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “informar que acertei com
o Senhor Presidente da Assembleia Municipal que a sessão ordinária de fevereiro se realizará
na próxima terça-feira, dia 26 de fevereiro, pelas 17horas.”------------------------------------------

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “só três breves informações. No âmbito da
Cultura, dizer que estamos em plena atividade com o o programa Filarmonias. No fim de
semana passado estivemos, no dia 16 de fevereiro, na Associação do Casal do Cimeiro, no
dia 17 de fevereiro no Multiusos da Vinha da Rainha, ambos pela Filarmónica 15 de Agosto
Alfarelense e no próximo fim de semana irá decorrer no sábado na Associação de Samuel e
no domingo na Casa do Povo de Vila Nova de Anços pela Banda do Cercal. Penso que não
é altura de fazer balanço, mas há um sinal que podemos constatar já nesta 3.ª edição do
Programa Filarmonias que é o maior número de espetadores, o que quer dizer que, de facto,
este programa está a ser plenamente conseguido. Destacar que, no passado sábado, no Casal
do Cimeiro, com a envolvência da Junta de Freguesia e da Associação local, a sala estava
completamente cheia na parte reservada aos espetadores.
Decorreu, no âmbito da Saúde+, um Encontro Temático na Biblioteca Municipal no dia 15
de fevereiro, também com a participação de cerca de 50 pessoas.
Hoje decorreu uma fase municipal do Concurso Municipal de Leitura em contexto escolar,
onde participaram os alunos do 3.º Ciclo e Secundário e no próximo sábado continuará
também está fase municipal.”-----------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “informar que, em colaboração
com as Juntas de Freguesia, iniciámos mais uma sessão de esclarecimentos. Convido todos
os Senhores Vereadores que, se o  entenderem, devem estar presentes. Foi distribuído o
mapa que tem a  ver  com a  limpeza das  faixas  de gestão de combustível,  uma questão
bastante importante.  No ano passado, estas sessões correram bem e esperemos que este
ano melhorem. A primeira sessão já decorreu em Alfarelos com a presença de muito público
e  muitas  perguntas.  Aproveito  para  agradecer  aos  Senhores  Presidentes  de  Junta  de
Freguesia toda esta colaboração, uma vez que a mobilização das pessoas é, em grande parte,
da sua responsabilidade. Estamos a fazer um excelente trabalho conjuntamente com a GNR
e o Gabinete Técnico Florestal.”-------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng.º  Agostinho Gonçalves  referiu  que:  “queria  trazer  aqui  hoje  à
reunião de Câmara um assunto que acho que deve ser trazido que é o seguinte: no dia 10 de
janeiro, o Governo aprovou o chamado Plano Nacional de Investimentos para a década de
2020-2030, cerca de 21 mil milhões de euros para vários programas, nomeadamente em
quatro áreas temáticas: transportes e mobilidade cerca de 13 mil milhões de euros; energia
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cerca de 3,5 mil milhões de euros; ambiente 3,5 mil milhões e regadio 1 milhão de euros. Na
parte dos transportes e mobilidade estão destinados cerca de 13 mil milhões de euros, nesta
área destaco a ferrovia 4 mil milhões de euros e, em particular, o que afeta Soure, temos a
Linha do Norte que espero que abranja a já muito anunciada requalificação da Linha do
Norte entre Alfarelos e Pampilhosa e também a eletrificação da Linha do Oeste que se
espera que abranja também o Ramal de Alfarelos, vamos ver se isso realmente se concretiza,
porque anúncios este governo não é escasso.  
Na área da rodovia estão lá previstos cerca de 1,5 mil milhões de euros, mas, infelizmente,
para Soure, estive a ver e é 0. Eles criaram uma chamada rubrica missing links, quer dizer
ligações perdidas, numa transformação que tinha à doc, que vem substituir as chamadas last
mile ou lost mile, como eu lhe chamei aqui nas primeiras reuniões de câmara e em que eu
esperava que estivesse lá prevista a ligação entre Soure e o Nó da A1 e IC2, que na realidade
é uma missing links, é uma ligação perdida que tem que ser feita, mas infelizmente vejo que
estão previstos 260 milhões de euros, que incluem obras como a Variante da EN14 em
Famalicão, a Via do Tâmega, o IC9 - A23, Ponte de Sôr que Soure é só ponte, Alter do
Chão - Portalegre,  IC35 Penafiel/Entre-os-Rios,  IC11 Peniche/Carregado e Soure nada.
Portanto,  a ligação rápida entre Soure e a  A1 para nós é fundamental  e  já  que não foi
possível incluir nas last mile, seria agora, acho eu, a oportunidade de incluir essa ligação
nesta rubrica de missing links.  Constato que nada está  previsto,  não sei  o que é  que o
Governo tem contra Soure, aliás, Soure tem sido sempre amigo do PS, porque sempre lhe
deu maiorias, eu não sei o que é que eles têm contra nós, tenho a certeza que nas próximas
eleições  que  houver  aí,  os  governantes,  os  ministros,  cá  estarão a  pedir  os  votos.  Nós
devíamos  talvez  mudar  um bocadinho  o  paradigma  da  relação  com estes  governantes,
porque realmente uma ligação com 5/6 milhões, num programa de 21 mil milhões, em dez
anos, não preverem nada para esta ligação, penso e tenho a certeza que o Senhor Presidente
tem feito tudo para isso, tenho quase a certeza que não é culpa sua mas, realmente, estão a
desprezar Soure nesse aspeto. Queria chamar atenção para essa situação.”-----------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “esta última parte da sua
intervenção merece um comentário, de facto, também lamento não ter já uma ligação ao
IC2, A1 Soure no Eixo Norte/Sul  do Concelho, também Alfarelos/Granja do Ulmeiro
inscrita no Plano Nacional de Investimentos. A justificação que me deram é que as “last
mille”, as ligações perdidas, têm referência a troços de estradas nacionais, e portanto, Soure
ficou excluída por a nossa estrada já ter sido desclassificada, há muito tempo, e não ser uma
estrada  nacional.  Continuam  os  processos  de  mapeamento  e  ligação,  os  processos  de
reivindicação. O Senhor Vice-Presidente, que está com a área das infraestruturas, sabe que
mandámos avançar com o nosso Plano B, e se ele quiser pode enunciar qual é o nosso
Plano B. Temos um plano porque o Município não pode ficar à espera da vontade subjetiva
de qualquer Governo, deste que ainda está em funções ou de um novo Governo que há-de
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vir aí a partir de setembro. Mas também já era assim com anteriores Governos. Estão a
começar a ser feitos os contactos para encontrar a empresa projetista que faça o trabalho de
levantamento topográfico e dos projetos de especialidade em cima de um projeto, de um
estudo prévio, no troço que é consensual, o estudo prévio foi feito pela empresa Aquavia,
do Eng.  Francisco Carvalho,  de Leiria,  uma empresa  que já  trabalhou no Concelho de
Soure, a Variante de Soure. Neste momento não estamos ainda em condições de vir aqui ao
Executivo propor o nosso Plano B. Concordo, plenamente consigo e também conto com a
compreensão de todas as forças políticas, que Soure não pode estar à espera das coisas todas
feitas,  têm que fazer um caminho por si.  O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira,
dentro das suas as competências que lhe estão delegadas, está encarregue de dar início ao
Plano B e hoje com alguma informalidade pode avançar e dizer qual é o troço.”----------------

O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “não percebi bem a pergunta do
Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves. De qualquer das maneiras dizer-lhe que, nós,
Executivo, e estou a falar do Partido Socialista, não estamos habituados a receber benesses
dos Governos, quer sejam do Partido Socialista, quer sejam do PSD. A nossa preocupação é
as nossas obras, independentemente do Plano Nacional de Investimentos que falou e, como
sabe, também vão haver eleições em outubro e o Plano Nacional de Investimentos pode
cair. Aquilo que está contratualizado é a Variante de Alfarelos, ou seja, a Passagem Inferior e
a Passagem Superior, são as obras na Estação de Alfarelos. Há um acordo ou pré-acordo
para a Variante Soure ao IC2. Estamos em fase de projetos e de estudos. O nosso Plano B
consiste em não estarmos dependentes de nenhum Governo. Aquilo que acertámos e que
está contratualizado para a Zona Norte está feito, falta-nos contratualizar para Soure. Para
além  disso,  estamos  a  desenvolver  três  áreas  de  localização  empresarial  e  estamos  a
desenvolver  todos  os  projetos  que  são  necessários  para  concretizar  esse  objetivo.  Não
podemos de forma alguma estar à espera das vontades, ou não vontades, dos Governos até
porque o Ministro que nos estava acompanhar, o Dr. Pedro Marques, neste momento foi
substituído, e não sabemos qual é a intenção do próximo Ministro. Aguardamos reuniões
futuras para podermos dar mais informações e mais explicações. O Plano B que o Senhor
Presidente fala será, como todos sabemos, a questão da saída do Nó da Autoestrada ligação
ao  IC2  e  ligação  a  Soure.  Nós  já  iniciámos  os  trabalhos,  a  construção  do  muro  de
alargamento da estrada vai ser iniciada esta semana e também já existe a autorização para
fazermos o levantamento topográfico e projeto do alargamento da estrada da saída do Nó
da Autoestrada a Paleão com a previsão de uma rotunda. Seguidamente, prevemos fazer
uma variante  a  Paleão e  depois  um acesso a  Soure.  É isso que está  no nosso projeto,
independente dos governos. Temos que funcionar é com as nossas vontades e liderarmos os
processos, e isso é que é importante. Eu, enquanto autarca, tenho-me apercebido o mais
importante que é que o Município ande à frente, ou seja, lidere e é isso que muitas vezes
incomoda os governos, independentemente da cor política de cada Governo.” –---------------

8



04ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizar no dia 20 de fevereiro de 2019, pelas 14,30 horas

       
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “esclarecidos por hoje,
reafirmo que lamento, que ainda assim, não tenha sido mapeado/sinalizado investimentos
em Soure  na área das acessibilidades no plano rodoviário.”-----------------------------------------

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

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

Foi presente a seguinte listagem:

Município de Soure
Requerimentos para Reunião

De 12-02-2019  a 20-02-2019

20-02-2019

Class.: 01
Ano: 2018
Número: 18657
Dt. Entrada Reqt.: 12-12-2018
Processo: 01/2018/5/0
Requerente: Cristina Maria Rosa Nunes das Neves
Tp. Pedido: Novos Elementos
Tp. Construção: Legalização
Tp. Utilização: Comércio e Serviços
Tipo Informação: Deferido  (Despacho)
Data reunião: 18-02-2019
Local Obra: Rua Combatentes Grande Guerra, 26
Informação: Deferido
Freguesia: Soure

Total: 1   

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.-------------------------------------------------------------------
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Ponto 4. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2019 
                                . Apreciação de Propostas de Alteração - 2.ª/2.ª -

O Senhor Presidente  da Câmara  Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se da 2.ª Alteração,
uma alteração muito singela, quase todas dentro das mesmas rubricas, também uma alteração
orçamental  que tem a ver  com uma questão mais  contabilística,  porque se  trata  de uma
reposição de um acerto de contas com as Águas do Centro Litoral.”--------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar as Propostas de Alteração - 2.ª/2.ª ----------

Ponto 5. Apreciação da Proposta de Ata de 15.10.2018

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

Ponto 6. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE  
               . CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

                - Nomeação

Foi presente a seguinte Proposta:

PROPOSTA 

ASSUNTO: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
                 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
                NOMEAÇÃO 

A Transferência de Competências da Administração Direta e Indireta do Estado para o Poder Local foi
operada pela Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, prevendo novas competências dos órgãos municipais no
domínio da Educação, conforme o artigo 11.º deste diploma legal. 

A concretização desta transferência de competências é regulada pelo Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de
janeiro, que, para além desta matéria, define o funcionamento dos Conselhos Municipais de Educação. 

O Conselho Municipal de Educação é uma instância de consulta, que tem por objetivo a nível municipal,
analisar e acompanhar o funcionamento do sistema educativo propondo as ações consideradas adequadas
à promoção de maiores padrões de eficiência e eficácia do mesmo – cfr. art.º 55º. 

No que respeita à sua constituição, o Conselho é nomeado por deliberação da Assembleia Municipal, nos
termos propostos pela Câmara Municipal (art.º 58º). 

Fazem parte do Conselho Municipal de Educação o Presidente da Câmara Municipal, que o preside, o
Presidente  da  Assembleia  Municipal,  o  Vereador  responsável  pelo  setor  da  Educação  e  diversos
representantes de entidades, órgãos e associações que de uma forma efetiva desenvolvam a sua atividade
na área da Educação, conforme o definido pelo art.º 57º do Decreto-Lei n.º 21/2019. 

10



04ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizar no dia 20 de fevereiro de 2019, pelas 14,30 horas

Assim, pretendendo-se constituir o Conselho Municipal de Educação, foi solicitado aos membros que o
integrarão a indicação dos correspondentes representantes, conforme mapa em anexo. 

Face ao exposto, propomos que: 
A Câmara  Municipal  aprove  a  proposta  de  composição,  a  submeter  à  Assembleia  Municipal,  para
nomeação do Conselho Municipal de Educação de Soure, nos termos dos artigos 57º e 58º do Decreto-
Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro. 

Soure, 14 de fevereiro de 2019
O Vereador, 
( Gil Soares, Dr. ) 

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “trata-se  de  uma
informação complementada com uma proposta de composição do Conselho Municipal de
Educação  de  Soure.  Sinceramente  não  li,  mas  percebo  que  isto  vem  no  contexto  do
Decreto-Lei  que  está  em  vigor  21/2019,  que  tem  associado  a  Transferência  de
Competências para o Município na área da Educação, que nós poderemos aceitar ou não,
com data prevista até 30 de abril. No entanto está em vigor e tem muito mais matéria para
além das competências a delegar já para 2019, fala de Transportes Escolares, Regulamento
dos Transportes Escolares, Alimentação, Ação Social Escolar, Carta Educativa e também do
funcionamento do Conselho Municipal de Educação. O Conselho Municipal de Educação
estava regulado por lei anterior que foi revogada e está em vigor este Decreto-Lei 21/2019.
Pensamos  que  é  importante  que  este  Conselho  Municipal  de  Educação  entre  em
funcionamento o quanto antes, porventura, antes de tomarmos a decisão final se aceitamos
a Transferência de Competências, tendo em conta a sua composição. A nova lei diz que o
órgão  que  nomeia  por  proposta  o  Conselho  Municipal  de  Educação  é  a  Assembleia
Municipal, portanto, daí a necessidade de nós trazermos já se queremos que este Órgão
Consultivo comece a trabalhar já, propormos para a Assembleia Municipal para que seja
nomeado,  por  proposta  da  Câmara  Municipal,  a  Composição  deste  órgão.  A  proposta
decorre da própria Lei com ligeiras adaptações, neste caso todas as entidades aqui propostas,
são  exatamente  as  que  têm  sustentabilidades  na  própria  Lei,  ou  seja,  não  estamos  a
introduzir nem a retirar, porque no caso do Concelho de Soure é possível cumprir com
aquilo que está já previamente indicado na Lei, se repararem à frente de cada nome está
indicado o artigo e a alínea que sustenta  legalmente a proposta. 
Não  é  vinculativo  para  a  nossa  decisão  se  aceitamos  ou  não  as  Transferências  de
Competências  que nos  são propostas,  a  decisão  ou  a  pronúncia  deste  órgão,  eu  é  que
entendo para melhor consulta e decisão dos órgãos municipais,  seja Câmara, seja depois
Assembleia, até porque a Assembleia decide com base na proposta da Câmara, que este
órgão entre rapidamente em funcionamento de modo a ver aqui um amplo debate sobre
esta matéria. O que quero dizer é que a decisão de aceitar ou não as competências, além de
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fundamentos técnicos,  também é uma decisão política,  portanto,  os  órgãos políticos  do
Município, são a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal. 
A nossa proposta é que se aprove e submeta à Assembleia Municipal a composição do
Conselho Municipal da Educação.” ---------------------------------------------------------------------

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de composição, a submeter à
Assembleia  Municipal,  para nomeação do Conselho  Municipal  de  Educação  de
Soure, nos termos dos artigos 57.º e 58.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de
janeiro, conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.-------------------------

Ponto 7. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE  
              . Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Martinho Árias - Soure
                - Planos Anual e Plurianual de Atividades - Para Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

INFORMAÇÃO

ASSUNTO: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
                 CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARTINHO ÁRIAS DE SOURE 
                 
No passado dia 12 de fevereiro, realizou-se uma reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas
Martinho Árias de Soure, que, para além da abordagem ao decurso do presente ano letivo, nas suas
variadas valências, apreciou os resultados da avaliação do primeiro período e aprovou os Planos Anual e
Plurianual de Atividades. 

Em anexo: Síntese da Avaliação 1.º Período 
       Plano Plurianual de Atividades 2017/2021 
       Plano Anual de Atividades 2018/2019 

Soure, 14 de fevereiro de 2019
O Vereador
( Gil Soares, Dr. ) 

O Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “o  Senhor  Vereador
entende, e bem, dar a conhecer ao Executivo das principais matérias do Conselho Geral da
Educação.”-------------------------------------------------------------------------------------- -------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “sobre este ponto queria dizer de
forma breve o seguinte: primeiro, queria saudar, a iniciativa política do Senhor Vereador em
trazer a este órgão político um documento sobre a avaliação trimestral do Agrupamento de
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Escolas  Martinho  Árias  de  Soure,  aliás,  é  uma reflexão já  feita  no  Conselho  Geral  de
Escolas, onde também pude estar presente na qualidade de represente do Pessoal Docente.
Estes  três  documentos  mostram  a  qualidade  de  trabalho  e  funcionamento  deste
Agrupamento,  dos  seus  profissionais  e  dos  seus  alunos,  analisam  resultados  escolares,
definem estratégias de melhoria e apresentam um Plano de Atividades de curto e de longo
prazo,  rigoroso,  sério,  abrangente,  que  visa  contribuir  para  a  consolidação  de
conhecimentos,  para  a  formação  integral  dos  alunos  e  para  o  reconhecimento  do
Agrupamento como uma instituição pública de qualidade e de prestígio. 
Se me permitem aproveito para felicitar  o Agrupamento pelo seu resultado no Ranking
Nacional, apesar de eu não ser uma defensora desta estratégia. No Ensino Secundário o
Agrupamento de Escolas de Soure, os seus alunos ficaram, em 624 escolas, no lugar 164,
tendo subido 133 lugares,  a Geografia,  por exemplo, está  no 31.º  lugar, em Matemática
Aplicada às Ciências Sociais em 95.º, a Biologia no lugar 71.º, são bons resultados. 
No 3.º Ciclo em 1.204 escolas ficou no lugar 305, só em relação a 2017, no Distrito em 30
escolas, no Secundário ficou em 11.º lugar e no 3.º Ciclo em 59 escolas ficou em 22º lugar,
não sendo resultados brilhantes,  porque brilhante é ficar no primeiro lugar,  mas há um
esforço claro de melhoria e este esforço foi conseguido no ano transato.”----------------------

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

Ponto 8. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE  
              . Programa Parlamento dos Jovens 
                - Sessão Distrital – Ensino Básico 2018/2019

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

                         - PROGRAMA PARLAMENTO DOS JOVENS 
- SESSÃO DISTRITAL/REGIONAL – ENSINO BÁSICO 2018/2019

- INFORMAÇÃO

Relativamente ao  assunto  em epígraee  nneo rma-se quue:

O Pro grama Parlamento  do s Jo ivens co nsnste numa nnncnativa da Assemblena da Repúblnca  dnrngnda ao s
jo ivens do s 2.º e 3.º cnclo s do  ensnno  básnco  e do  ensnno  secundárno . O tema elento  para este ano  e so bre
o  quual  o s  aluno s  nrão  apresentar  medndas  e  debater  ndenas  será:  “Alterações  Clnmátcas:  Salivar  o s
Oceano s”.  O  desígnno  prnncnpal  deste  pro grama  co nsnste  na  sensnbnlnzação  e  refeeão  so bre  este
aco ntecnmento  glo bal  cujo s nmpacto s nnegaivelmente têm ivnndo  a nntensnfcar-se nas últmas ddcadas. 

Mans especnfcamente  salnentamo s co mo  o bjetivo s do  pro grama: 
- Educar para a cndadanna  estmulando  o  go sto  pela partcnpação  cíivnca e po lítcaa

13



04ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizar no dia 20 de fevereiro de 2019, pelas 14,30 horas

- Dar a co nhecer a Assemblena da Repúblnca  o  sngnnfcado  do  mandato  parlamentar  as regras do  debate
parlamentar e o  pro cesso  de decnsão  do  Parlamento   enquuanto  órgão  representativo  de to do s o s cnda-
dão s po rtuguesesa
- Pro mo iver o  debate demo crátco   o  respento  pela dniversndade de o pnnnões e pelas regras de eo rmação 
das decnsõesa
- Incentivar a refeeão  e o  debate so bre um tema  defnndo  anualmentea
- Pro po rcno nar a eepernêncna de partcnpação  em pro cesso s elento ransa
- Estmular as capacndades de eepressão  e argumentação  na deeesa das ndenas  co m respento  pelo s ivalo -
res da to lerâncna e da eo rmação  da ivo ntade da mano rnaa
- Sublnnhar a nmpo rtâncna da sua co ntrnbunção  para a reso lução  de quuestões quue aeetem o  seu presente e
o  euturo  nndnivndual e co letivo   eazendo  o uivnr as suas pro po stas junto  do s órgão s do  po der po lítco . 

Neste ano  letivo   a Dnreção  –Geral do s Estabelecnmento s Esco lares da Regnão  Centro  – DGESTE- co nivndo u
o  Munncípno  de So ure para ser o  Co ncelho  quue aco lhe a Sessão  Dnstrntal  do  Parlamento  do s Jo ivens
2018/2019.

Assnm  o  Co ncelho  de  So ure  receberá  neste  dna  63  deputado s  jo ivens  das  21  esco las  do  dnstrnto  
aco mpanhado s po r cerca de 30 do centes  para apro ivar o s Pro jeto s de Reco mendação  a submeter à
Sessão  Nacno nal do  Parlamento  do s Jo ivens e eleger o s deputado s quue o s ivão  representar na mesma. 

Para a realnzação  deste  eivento  d necessárno  quue o  Munncípno  dnspo nnbnlnzar  a  lo gístca co nstante  da
co munncação  da DGESTE  bem co mo  supo rtar o s encargo s relativo s às reeenções  sendo  quue o  almo ço 
será serivndo  no  reeentórno  esco lar da esco la Secundárna Martnho   rnas de So ure.
Os encargo s glo bans estmam-se em 650€.

Face ao  atrás eepo sto   pro po mo s quue a Câmara Munncnpal apro ive:

1 - A realnzação  da Sessão  Dnstrntal/ Regno nal do  Pro grama Parlamento  do s Jo ivens em So ure  no 
próenmo  dna 25 de eeiverenro   entre as 09h30m e as 17h30m  no  Paivnlhão  Multuso s So ure.

2 - Auto rnzação  das despesas nnerentes.
 
À co nsnderação  superno r 
A Dnrngente Intermddna do  Seto r em R/S
(So fa Valente  Dra.)
15-02-2019

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “sessão Distrital/Regional -
Ensino Básico 2018/2019, esta sessão vai realizar-se em Soure,  um desafio que nos foi
lançado, todos os desafios que nos lançam e que nós aceitámos. Vai decorrer no Pavilhão
Multiusos da Quinta da Coutada, o salão está a ser preparado para o efeito e temos a certeza
que vamos receber com dignidade este evento, que contará com a presença de cerca de 100
alunos,  mais  os  respetivos  professores  responsáveis  e  também a  presença  da   Senhora
Delegada Regional  de Educação do Centro -  DGEstE, a Senhora Diretora Regional  do
Centro do IPDJ e em representação da Assembleia da República o Senhor Deputado Dr.
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João Gouveia, ilustre Sourense, Presidente da Assembleia Municipal de Soure que muito nos
orgulha.”------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Dr.  Gil  Soares  referiu que:  “o Senhor Presidente  da Câmara fez  a
introdução, foi um desafio que a DGEstE nos lançou, Programa Parlamento dos Jovens da
Assembleia da República, será para jovens do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino
Secundário.  O  tema  que  irá  estar  em  discussão  será  “Alterações  Climáticas:  Salvar  os
Oceanos”, estão inscritos 63 jovens de 21 Escolas do Distrito, uma iniciativa da Assembleia
da República e estará cá em sua representação o Senhor Deputado Dr. João Gouveia, é uma
parceria local com o Agrupamento de Escolas, que desde a primeira hora se empenhou que
tudo corra bem para além da logística necessária há também a questão das refeições que
serão servidas na cantina do Agrupamento de Escolas. Depois teremos na parte da tarde
uma ação para  professores  e  para  os  convidados,  com o  objetivo  de  divulgar  o  nosso
património  histórico  ou  cultural,  iremos  fazer  aqui  na  Vila  de  Soure  uma  visita,  que
designámos “A viagem no Tempo”, que será desenvolvida por o nosso Posto de Turismo e
que, no fundo, visa promover aquilo que de bom temos. Acho uma iniciativa extremamente
interessante  para  os  convidados  e,  naturalmente,  a  todos  e  à  população  em geral,  para
assistir, porque de facto é uma iniciativa que nos apraz registar.”-----------------------------------

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

Ponto 9. 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”

                - Equipas Multidisciplinares de Intervenção Multinível
                   . Aquisição de Serviço na Área da Psicologia

Foi presente a seguinte informação:

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 PSICOLOGIA
    
Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:
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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 CIM.

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 psicologia, se constitui como uma
necessidade apontada nas crianças (e suas famílias) que frequentam estes ciclos de ensino;
- as diversas solicitações por parte do Agrupamento de Escolas para a disponibilização de um Técnico
desta área;
- que se verifica a inexistência de recursos humanos em número suficiente na área da Psicologia no
quadro de pessoal do Município de Soure;

Proposta:
Tendo em consideração o exposto, sugere-se:

1-A aquisição de serviços na área da Psicologia 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 psicologia.

Este investimento está previsto nas Grandes Opções do Plano Plurianual de Investimentos e AMR para o
ano de 2019, na rubrica do projeto 2019/39.1, com a classificação orçamental 0203020220.

À consideração superior,
Dirigente Intermédia do Setor em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
14/02/2019

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “trata-se  de  uma
informação feita pela responsável deste setor, não daremos início hoje ao procedimento da
contratação  do  Psicólogo  porque  entendi  fazer  aqui  uma  reflexão  sobre  o  método  de
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seleção,  porque  tem  chegado  aos  serviços,  ao  longo  dos  tempos,  várias  candidaturas,
espontâneas. Tendo conhecimento pessoal de que há perto de uma dezena de interessados
em prestar serviços de Psicologia na área do Município, pedia aos serviços para fazerem
uma reflexão e desenvolverem dentro da lei a melhor forma de poder ainda alargar a área de
recrutamento para este serviço. É um serviço que é necessário, por um valor até pouco mais
de 7.000,00 euros, será equivalente a um part-time, portanto, não é um serviço a tempo
inteiro.  
Portanto, fica aqui registado a necessidade da aquisição deste Serviço de Psicologia, serve
apenas para informação, virá o procedimento numa próxima oportunidade.”-------------------

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

Ponto 10. CULTURA
               . XLV ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL DE 1974
                 - Concurso “Conhecer Abril” 2019

Foi presente a seguinte Proposta:

PROPOSTA 

ASSUNTO: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
                  XLV ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL DE 1974 
                   - CONCURSO “CONHECER ABRIL” 2019 

O Município de Soure está a organizar o Programa de Comemorações do XLV Aniversário do 25 de
Abril de 1974. 

Esta iniciativa compreende a realização do concurso “Conhecer Abril”, em que se pretende envolver
todas  as  escolas  do  1.º  CEB  do  Concelho  e  sensibilizar  a  comunidade  escolar  para  um  melhor
conhecimento deste facto histórico. 

O Júri do concurso é constituído por representantes da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal e
dos Estabelecimentos de Ensino do Concelho. 

Serão atribuídos prémios aos  três  melhores  trabalhos,  bem como às respetivas  escolas,  sendo que o
desenho do primeiro prémio será incluído no suporte gráfico do cartaz comemorativo. 

A entrega dos prémios aos vencedores terá lugar na Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de
Soure, a realizar no dia 25 de abril de 2019. 

No ano passado, foram designados os Vereadores Gil Soares, Agostinho Gonçalves e Manuela Santos,
como representantes da Câmara Municipal no Júri do Concurso.  

Face ao exposto, proponho que: 
A Câmara Municipal designe três dos seus membros para integrar o Júri do Concurso “Conhecer
Abril”, edição de 2019. 
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Soure, 14 de fevereiro de 2019
O Vereador, 
( Gil Soares, Dr. ) 

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de uma proposta
para que o Município designe três dos seus membros para integrar o Júri  do Concurso
“Conhecer Abril”,  edição de 2019.  Aquilo que costuma ser hábito é que,  além dos três
elementos a designar pelo Município, fazem parte integrante da comissão que supervisiona o
aniversário  do 25 de  abril  de  1974 a  eleição ou designação deputados  pela  Assembleia
Municipal.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, após escrutínio secreto, designar 3 (três) Membros  do
Executivo para integrarem o Júri do concurso “Conhecer Abril”, edição de 2019: o
Senhor Vereador, Dr. Gil Soares, o Senhor Vereador, Eng. Agostinho Gonçalves e a
Senhora Vereadora, Dra. Manuela Santos, conforme proposta do Senhor Vereador
Dr. Gil Soares.---------------------------------------------------------------------------------

Ponto 11. CULTURA
               . AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA

                . EDIÇÕES /PUBLICAÇÕES

                  - Publicação da Obra “Os Templários em Soure: 1128 -1309”
                    . Abertura de Procedimento Prévio

Foram presentes as seguintes informações:

Assunto: CULTURA – AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA

         EDIÇÕES / PUBLICAÇÕES

            * PUBLICAÇÃO DA OBRA “OS TEMPLÁRIOS EM SOURE: 1128-1309”
 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 6.500,00 euros, inferior ao
limite máximo de 20.000,00 euros, estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste direto, cf. alínea d) do
n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de
Agosto.

A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. alínea a) do nº1
do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.
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O presente encargo está previsto na alteração orçamental n.º 2 pela rubrica 02.02.02.02.20 e trata-se de ação
inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 02.001 2019/63.

2. VERIFICAÇÃO DO ARTIGO 63.º DA LEI N.º 71/2018, DE 31 DE DEZEMBRO (LOE 2019)
N.º 1 – Uma vez que o preço base do presente procedimento é superior ao contratualizado em 2018 – 1.440,00 € -,
e tendo em conta a  intenção de contratualizar  o  mesmo, a Câmara Municipal  deve autorizar  a dispensa do
disposto no presente normativo.
N.º 4 – Este serviço não se enquadra em estudos, pareceres, projetos ou consultoria.

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:

- Fernando Manuel Tavares Martins Pimenta

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.)
15.02.2019

e

Assunto: Cultural
                  Ações no Âmbito da Cultura
                  Edições/Publicações
                  Publicação da Obra “Os templários em Soure: 1128-1309”

Território de templários desde 1128, Soure tem a sua história associada à formação do reino de Portugal
e ao seu primeiro rei,  assim como à existência da Ordem do Templo em Portugal.  Este período de
tempo, que vai desde o século XII ao século XIV, caracteriza-se por guerras e ocupação/ alargamento do
território para sul, onde se destacam os templários, monges guerreiros, que conjuntamente com Afonso
Henriques e a partr de Soure e do seu Castelo, foram conquistando o território que hoje é Portugal.

A fm de conhecer e dar a conhecer, cada vez mais, a História de Soure foi decidido superiormente
realizar um estudo sobre o período acima descrito. 

Neste sentdo, entendeu-se entregar o trabalho de investgação histórica ao Professor Doutor Fernando
Tavares  Pimenta,  investgador  e  professor  de  História  na  Faculdade  de  Letras  da  Universidade  de
Coimbra.

Esta investgação tem o intuito de ser publicada e a sua apresentação pública agendada para o mês de
março, por ocasião das comemorações da Confrmação da Doação do Castelo de Soure aos Templários.
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À consideração superior
Paula Gonçalves
Bibliotecária
13/02/2019
PARECER 
Indo ao encontro da informação da Senhora Bibliotecária,  considera-se pertinente que a Câmara Municipal,  no
âmbito das suas competências para a área da Cultura, promova a publicação de obras literárias cuja temática se
associe à sua História local.
Assim, de modo assinalar a presença da Ordem do Templo por terras de Soure, propõe-se a publicação de uma
obra literária cujo estudo evidencie este facto de extrema relevância para este território.
Neste sentido, propõe-se a contratação de um trabalho intelectual sobre o tema ao Professor Doutor Fernando
Tavares Pimenta.
A despesa está prevista nas GOP do ano de 2019, no Projeto 2019/63, na Classificação Orçamental 0202 020220.
Face ao exposto sugere-se que a Câmara Municipal aprove:
- A contratação de um trabalho intelectual sobre o tema”Os Templários em Soure(1128-1309) ao Professor Doutor
Fernando Tavares Pimenta, pelo valor de 6 500,00, + IVA.
Este valor contempla, também, a cedência dos Direitos de Autor da obra.

À consideração Superior
Mário João Gomes, 
(Setor de Cultura, Desporto e Promoção Turístcaa

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “nós vamos editar um livro
“Os Templários em Soure: 1128-1309”. O preço da obra e da investigação científica e direitos
de autor proposto pelo já conhecido e nomeado de mérito, investigador Sourense, Professor
Doutor Fernando Tavares Pimenta, disposto a fazer este trabalho de modo a que ele seja, em
princípio, apresentado dia 14 de março, data evocativa dos 890 anos do Foral de D. Afonso
Henriques a Soure e da posse do Castelo de Soure aos Templários. Há quem defenda que é
reconfirmação, há quem diga que é doação, porque D. Afonso Henriques terá feito “tábua
rasa” de tudo aquilo que a sua mãe terá feito. Este documento, este livro, por aquilo que já é
das hipóteses de trabalho, será de grande riqueza histórica e valor científico. Muito daquilo
que advogamos, partilhamos e divulgamos em nome de Soure e desta ligação ao Turismo
Militar, a chegada dos Templários, e a conquista do território vai ter muito de validado por
esse trabalho de investigação. Penso que o valor que nos é pedido pelo Professor Doutor
Fernando Tavares Pimenta, é um valor de grande subjetividade, mas de certeza pela qualidade,
pela garantia da normalidade das pesquisas que fez, ficando propriedade do Município, diria
que é quase simbólico. A proposta é que se adjudique este trabalho, de modo a que em tempo
útil ele possa sair, é esse o desejo e que depois tenha aperfeiçoamentos e novas edições, sendo
que,  com  isto,   ficamos  com  os  direitos  de  autor  e  podemos  fazer  as  edições  que
entendermos.”--------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a  adoção da modalidade de ajuste direto,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-----------------------------------
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Ponto 12. CULTURA
              . AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA

                 - Venda de Publicações Editadas ou Co-editadas pelo Município

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “há um acervo biográfico e
edições do Município que careciam de um regulamento ou de uma decisão para colocar
estes livros, disponibilizá-los ao público, através das papelarias, quiosques, outras editoras e
até dos nossos serviços. Há livros que têm mais procura que outros, veja-se o sucesso que a
“Lenda  do Campo da  Velha  de  Soure”  tem,  confesso-vos  que  não  tinha  previsto  essa
procura. Nós oferecemos o livro a mais de 800 crianças, aos funcionários do Município, a
personalidades  e  entidades  com  quem  temos  relações  e  ele  continua  a  ter  procura  e,
portanto, temos que ter agora algum critério de o disponibilizar, que será através da venda.
Aproveitámos para inventariar outros livros importantes que estão na nossa posse e cujo
acervo editorial  também é  nosso,  alguns  deles  também do Professor  Doutor  Fernando
Tavares Pimenta, Soure - Família, Matrimónio e Sociedade; Histórias a Amarelo e Preto,
Humor à Moda de Soure,  do Dr.  Jorge Varanda;  Elites e Poder Municipal no Portugal
Rural, Soure da Monarquia à República, do Professor Doutor Fernando Tavares Pimenta;
Soure,  das  Origens  Pré-Romanas  ao  Foral  de  1111,  do  Professor  Doutor  Fernando
Pimenta;  os  500  Anos  do  Foral  Manuelino  de  Soure,  do  Professor  Doutor  Fernando
Pimenta; Gente de Soure, Memórias Evocativas de Cidadãos Falecidos, do António José
Mota;  Soure na Grande Guerra 1914-1918, do Professor Doutor Fernando Pimenta; “A
Lenda do Campo da Velha de Soure”, Município de Soure e agora “Os Templários em
Soure”do Professor Doutor Fernando Pimenta. A proposta é haver aqui uma relação, por
obrigação legal, entre o valor de disponibilidade e o custo efetivo, deve haver essa relação, é
a lei que o define, cada vez que queremos divulgar, cada vez que queremos disponibilizar
um serviço ou um bem, ele tem que refletir o custo que o Município teve, mas também deve
haver aqui um incentivo à sua aquisição. É nesta relação entre o custo e a vontade de o
disponibilizar e de incentivar a sua disponibilidade que saem estes preços, muito abaixo do
valor do mercado. Portanto, a proposta é esta e à aprovarmos, enquanto outro regulamento
não surgir, habilitaremos os serviços, neste caso, penso que a proposta é colocar os locais de
venda, quer na Loja do Cidadão, quer no Posto de Turismo, quer na Biblioteca Municipal,
no sentido de também fazer essa divulgação e as pessoas saberem que podem vir  adquirir
estes livros de forma transparente, honesta e os serviços ficam mandatados a poder...”--------

O  Senhor  Vereador  Agostinho  Gonçalves  referiu  que:  “acho  bem  esta  divulgação  da
cultura,  mas  acrescentava  e  propunha  que  os  locais  de  venda  não  se  limitassem  só  à
Biblioteca Municipal e ao Posto de Turismo, porque não às papelarias, embora nós aqui só
tenhamos duas, falar com os donos e colocar também lá os livros para venda, se calhar os
donos até agradeciam. Há muitos turistas que vêm cá, se calhar não passam na Biblioteca
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Municipal  e  podem  passar  nas  papelarias  e  comprar.  Isto  é  só  uma  ideia  que  eu
propunha.”----------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “irá ser recomendado aos
serviços esse entendimento, porventura com a margem comercial, para avançar com essa
iniciativa”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar que os locais de venda das obras elencadas
seja a Biblioteca Municipal e o Posto de Turismo,  bem como o respetivo valor,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------

Ponto 13. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
               . APOIO AO DESPORTO

                 - II Duatlo de Soure

Foi presente a seguinte Proposta:
PROPOSTA

ASSUNTO: DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
                 APOIO AO DESPORTO 
                 II DUATLO DE SOURE 

A Federação de Triatlo de Portugal propõe ao Município de Soure a realização, no próximo dia 16 de
março de 2019, de uma nova edição do “Duatlo de Soure”, que terá o estatuto de prova a contar
para o Campeonato Norte Individual e Clubes de Duatlo Estrada, Circuito Norte de Duatlo Estrada e
Circuito Centro Norte Duatlo. 

No âmbito de uma política desportiva municipal que, além de apostar na formação e no apoio aos
clubes/coletividades, pretende potenciar a diversificação e promoção da oferta desportiva concelhia,
em  termos  recreativos,  práticas  de  estilos  de  vida  saudáveis  e  de  atividade  física,  o  Município
associou-se à Federação de Triatlo de Portugal na realização, o ano passado, do 1.º Duatlo de Soure,
que este ano terá a sua segunda edição. 

A competição do ano transato realizou-se no dia 28 de abril e enquadrou-se no estatuto de prova a
contar para o Circuito Norte de Duatlo Estrada, Circuito Norte de Duatlo Estrada Juniores, Circuito
Norte de Duatlo Estrada Cadetes, Campeonato Norte Individual de Duatlo de Estrada e Campeonato
Norte de Clubes de Duatlo Estrada para clubes e atletas com 16 ou mais anos de idade. 

Participaram neste  evento  desportivo  mais  de  uma  centena  de  atletas,  essencialmente  federados,
embora também se registasse uma elevada afluência de amadores. 

O evento deste ano consistirá numa prova com duas componentes – ciclismo e corrida – dividindo-
se em três etapas: uma corrida inicial de 5 km, um trajeto de bicicleta de 20 km e uma corrida final
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de 2,5 km. A partida será no Parque dos Bacelos e o percurso estipulado envolverá maioritariamente
a zona urbana da Vila e o CM1119, que liga Soure aos Simões. 

Dada a excelência das condições naturais da Vila de Soure, com os seus dois rios, e o sucesso com
que  decorreu  a  competição,  esta  parceria  volta  a  renovar-se,  estando  já  mapeada  uma  prova
nacional de Triatlo a decorreu na sede de Concelho, no próximo dia 11 de maio. 

O protocolo estabelecido com a Federação de Triatlo de Portugal pretende intensificar uma parceria,
com vista a fazer do Concelho de Soure um roteiro de referência na realização de provas de Duatlo e
Triatlo. 

O investimento a realizar pela Autarquia é de 6.226,00€, valor esse a transferir para a Federação de
Triatlo de Portugal, nas condições e com as contrapartidas expendidas no Protocolo em anexo. 

Constitui atribuição do Município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios da população,
designadamente no domínio do Desporto e Tempos Livres, cfr. al. f) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. 

PROPOSTA: 

Neste quadro, propõe-se que a Câmara Municipal aprecie e aprove a Minuta de Protocolo em Anexo,
a celebrar com a Federação de Triatlo de Portugal, para realizar, em Soure, no próximo dia 16 de
março, o evento designado “II Duatlo de Soure”. 

14.02.2019 
O Vereador
(Gil Soares, Dr.)

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que:  “nós tivemos o ano
passado a realização do I Duatlo organizado pela Federação Portuguesa de Triatlo, foi
um sucesso, tivemos grande empenhamento nesta aproximação a mais esta Federação.
Esta  Federação  Portuguesa  de  Triatlo  tem  sido  nas  últimas  edições,  em  termos
olímpicos,  sempre  uma fonte  de  esperança  para  os  galardoados  portugueses,  não  no
Duatlo,  mas  na  modalidade  de  Triatlo,  organizado  pela  mesma  Federação,  são
modalidades  complementares.  Fizemos  investimento,  propomos  continuar  a  investir,
porque  este  investimento não se  esgota  na  realização da  prova,  como tem sido com
todas as Federações com quem trabalhamos, para a realização da prova do I Duatlo, esta
custará à Autarquia 6.226,00 euros, que não se esgota como eu disse na própria prova,
porque conseguimos, falta acordar os pormenores, também já para 2019. Aquilo que era
uma ambição primária nossa, que é a realização de uma Prova de Campeonato Nacional
de Triatlo, para dia 11 de maio. Portanto, hoje vamos discutir a proposta e o Protocolo
para a prova do Duatlo de 16 de março, que era o que estava pré-estabelecido, manter
esta  prova  do  Duatlo  no  calendário  Regional  Norte,  dar  segurança  à  Federação  que
continuamos a trabalhar com eles. O Triatlo para nós, para mim, para quem trabalha
nesta área no Município, já o ano passado falámos nisto e senti esse acolhimento por
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parte de todas as forças políticas, porque é a modalidade rainha, é a que tem visibilidade
e usa por definição água, ou seja, o elemento aquático está presente. Nós para o dia 11
maio, tudo faremos para ter o rio em condições da prova se poder realizar, o rio tem
sido vistoriado, algumas atividades que produzimos já em setembro e que passaram pelo
Pangeia,  deram essa  visibilidade  ao  rio.  A  Federação  Portuguesa  de  Triatlo  também
esteve cá connosco no festival e nós acompanhamos. Há aqui algumas situações de obra
que vai ser necessário fazer, pensamos que para já é coisa simples, tem a ver mais com a
levada e manter separado a levada do rio, vai ser necessário aumentar a cota da água da
represa, de modo que junto ao Finisterra ele mantenha 1,20 m/1,40 m de profundidade.
O caderno de encargos para essa prova de 11 de maio, ainda não está fechado, presumo
que até possa ser superior a este,  mas penso que é um investimento relevante para o
concelho. 
Portanto, hoje do que se trata é de aprovarmos a realização do II Duatlo de Soure, a
decorrer no dia 16 de março de 2019.”-------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta a celebrar com a Federação de
Triatlo de Portugal, para realizar em Soure, no próximo dia 16 de março, o evento
designado “II Duatlo de Soure”, conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 14. AÇÃO SOCIAL
               . CPCJ - Modalidade Alargada
                  - Relatório Anual de Atividades 2018
                  - Plano de Ação para 2019

Foi presente a seguinte informação:

INFORMAÇÃO

ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL 
                 CPCJ DE SOURE  
                MODALIDADE ALARGADA 
                 
No dia  12 de fevereiro de 2019,  realizou-se  uma reunião da Modalidade Alargada da Comissão de
Proteção  de  Crianças  e  Jovens  (CPCJ),  onde,  além de  outros  assuntos  tratados,  foram aprovados  o
Relatório Anual de Atividades e Avaliação referente ao ano de 2018 e o Plano de Ação para 2019 – EM
ANEXO -. 

Soure, 14 de fevereiro de 2019
O Vereador,
(Gil Soares, Dr.) 
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “dar-vos conhecimento que, na
reunião do dia 12 de fevereiro de 2019, da Modalidade Alargada da Comissão de Proteção de
Crianças  e  Jovens  (CPCJ),  entre  outros  assuntos,  foram  aprovados  o  Relatório  Anual  de
Atividades e Avaliação referente ao ano de 2018 e o Plano de Ação para 2019.”-----------------------

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

Ponto 15. AÇÃO SOCIAL

                 - Programa Cegonhas – Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL// AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL
                    . «PROGRAMA CEGONHAS» - AVALIAÇÃO 
                              
Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:

O Município de Soure tem, desde 10 de fevereiro de 2016, implementado uma medida de Incentivo à Natalidade e
Apoio  à  Família  -  «Programa  Cegonhas»,  estando  em  vigor,  até  ao  dia  31  de  dezembro  de  2019,  um
Regulamento que concretiza este apoio.

Com este Programa pretendeu-se apoiar as famílias, potenciar e intensificar um conjunto de estímulos à fixação e à
atração de pessoas ao Concelho, incentivar a natalidade, bem como apoiar a economia local, uma vez que as des-
pesas comparticipadas só poderão ser efetuadas em estabelecimentos comerciais sedeados na circunscrição terri-
torial concelhia.
Desde a implementação deste Programa, foram apoiadas, no total, 223 crianças conforme quadros e gráficos que
se seguem:

FREGUESIA
ESCALÃO

TOTAL FREGUESIAS
1 000,00 € 500,00 € 250,00 €

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Alfarelos     1 7 2    3  1 7 5 0 13

Gesteira/ Brunhós 1  1  1 2 1    1 2 2 3 1 8

Degracias/Pombalinho  2   4 2  1 1 1 1  5 5 1 1 12

Figueiró do Campo  2 1  4 1 1  1 2   5 5 2 0 12

Granja do Ulmeiro 1 1 3 1 2 2 2  1  1  4 3 6 1 14

Samuel 1 3 1  1 3 4   1   2 7 5 0 14

Soure 13 15 13 2 13 23 23 3 6 2 10  32 40 46 4 122

Tapeus 1 1   1   1     2 1 0 1 4

Vila Nova de Anços  4 1  1 2   1    2 6 1 0 9

Vinha da Rainha 1  3 2 2 2 3  1 1   4 3 6 2 15

TOTAL 18 28 23 5 30 44 36 5 11 7 16 0
59 79 75 10 223

TOTAL GERAL 223
Fonte: Município de Soure – Setor de Ação Social e Saúde - 2019
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Fonte: Município de Soure – Setor de Ação Social e Saúde – 2019

Fonte: Município de Soure – Setor  de Ação Social e Saúde - 2019

Fonte: Município de Soure – Setor  de Ação Social e Saúde – 2019
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INVESTIMENTO REALIZADO

ESCALÃO
ANO

2016 2017 2018 2019

€1 000,00 €18 150,00 €26 000,00 €23 000,00 €5 000,00

€500,00 €15 000,00 €21 500,00 €18 000,00 €2 500,00

€250,00 €2 750,00 €1 750,00 €4 000,00 €00,00

Total €35 900,00 €49 250,00 €45 000,00 €7 500,00

TOTAL GERAL €137 650,00 

Fonte: Município de Soure – Setor de Ação Social e Saúde - fevereiro de 2019

Fonte: Instituto Nacional de Estatística – Estimativas Anuais - 2019

No dia 17 de fevereiro de 2018 foi realizada a sessão de relançamento do «Programa Cegonhas», que se traduziu
num conjunto de atividades que decorreram no Salão Nobre dos Paços do Concelho, e que envolveram 135 crian-
ças e respetivas famílias.

Assim, à semelhança do ano anterior, sugerimos a realização no próximo dia 09 de março de 2019 de uma nova
atividade para as crianças e famílias, apoiadas desde fevereiro de 2018 até fevereiro de 2019, com o objetivo de
efetuar o lançamento de mais um ano deste Programa, desenvolver um conjunto de ações direcionadas às crianças
e suas famílias e divulgar este Programa junto da comunidade.

Este evento, a iniciar-se pelas 15h30m, traduz-se:
- Receção das crianças e famílias;
- Animação;
- Sessão de abertura;
- Entrega de prendas;
- Encontro Temático - «Alimentação para Mães e Bebés»;
- Lanche convívio.

Face ao atrás exposto, propomos que a Câmara Municipal tome conhecimento dos resultados do «Programa Ce-
gonhas» e deste evento que irá decorrer no próximo dia 09 de março de 2019.
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À consideração superior,
A Dirigente do Serviço de Ação Social e Saúde,
(Cristina Marta, Dra.)
2019.02.15

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “dar-vos conhecimento da
avaliação do Programa Cegonhas. O Programa Cegonhas foi, de facto, uma novidade, teve
impacto, visibilidade e investimento do Município. Até hoje de 137.650,00 euros, em três
anos  e  um  mês,  é  bastante  relevante.  Os  resultados  não  são  o  que  desejaríamos,  se
tivéssemos ainda sido obrigados a mais investimento, era sinal que tínhamos mais crianças a
beneficiar deste apoio. Aquilo que me apraz dizer: é que vou pedir aos serviços que estão
com a área da Ação Social, Educação e Saúde que façam um investimento ainda maior na
divulgação do programa, no trabalho de parceria com o Ministério da Saúde, a nível das
equipas de Saúde Primárias, nomeadamente a USF VitaSaurium e a USP - Unidade de Saúde
Primários do Concelho e doutros agentes da área da Saúde, Médicos Privados que tenham
Clínicas em Soure e na sociedade em geral, para que se possa aproveitar este programa. Nós
se  tivermos  que  reforçar  e  inovar  este  programa,  que  assim  seja  feito,  é  essa  minha
disposição.”--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Ponto 16. SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE

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

                  - Aberturas de Procedimento Prévio
       
A Senhora Vereadora  Dra.  Manuela Santos referiu que:  “não sei  se o conteúdo das três
propostas que o Senhor Presidente aqui traz de aquisição de equipamento médico, extensivo
ao  equipamento  mobiliário  e  equipamento  informático,  tem  uma  relação  direta  com  as
competências do Município nesta matéria ou se, pelo contrário, o Município entende fazer
este investimento partindo do princípio que o Estado Central não o fará, ou seja, para além da
responsabilidade  do  edifício  e  do  aparecimento  da  instalação  temos  que  assumir  este
investimento, substituindo-nos ao Estado Central.”-----------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “nós substituimo-nos ao
Estado Central já há muito tempo nesta matéria, não é de agora. Há vários governos e há
vários mandatos autárquicos que assumimos, e bem, a favor das populações, as competências
que  eram e  ainda  são,  porque  ainda  não  decidimos  ficar  com as  da  Saúde.  Diria  eu,  à
semelhança das competências que já aceitámos e daquelas que propomos que se aceitem hoje
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nos pontos seguintes, que neste caso da Saúde, que se viéssemos também já a aceitar, nessa
fase,  as competências  da Saúde,  estaríamos apenas a  dar lastro legal  aquilo que já  vimos
fazendo. Esta lei da transferência de competências, a Lei 50/2018 e agora com as diversas leis
setoriais, em 90% dos casos trata-se de dar cobertura, de dar lei habilitante àquilo que já
vamos  praticando,  e  é-o  no  caso  da  Saúde.  Esta  assunção  de  compromisso  e  de
responsabilidade e de generosidade da parte do Município de Soure perante a  Saúde,  foi
assumida aquando a candidatura que fizemos ao Portugal 2020 para esta obra, e que é muito
idêntica  aquilo  que  foi  feita  na  Extensão  de  Saúde  de  Samuel  e,  porventura,  noutras
circunstâncias;  assim  como aceitámos  e  fizemos  um Protocolo  através  do  qual  estamos
também  a  abrir  procedimento  para  a  aquisição  cadeira  do  dentista,  ou  seja,  para  o
equipamento da Sala da Saúde Oral a instalar no Centro de Saúde de Soure, tão breve quanto
possível. Enfim, a bem da população, nós não podemos ficar reféns da vontade de qualquer
Ministro que sai e de outro que entre, portanto, isto está predefinido aquando da candidatura
que apresentámos ao Portugal 2020. Portanto, este valor e este equipamento, esta checklist é
prévia, faz parte da candidatura assim como o valor, agora trata-se da contratação pública.”----

16.1. Aquisição de Equipamento Médico
 
Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE

                USF – UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE ALFARELOS / GRANJA DO ULMEIRO / FIGUEIRÓ DO CAMPO

. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO

- PROCEDIMENTO PRÉVIO

Com vista ao fornecimento em epígrafe, 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 45.360,00 euros,
inferior  ao limite  máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de  consulta
prévia, cf. alínea c) do n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto.

A competência para a escolha do procedimento a 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 de 2019 pela rubrica 02.03.07.01.03.07 e trata-se de ação
inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 06.001 2013/81.

2. PROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
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3. CONSULTAR A(S) SEGUINTE(S) ENTIDADE(S)
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, à(s) seguinte(s) empresa(s):

- Dispromedi, Lda;
- Paramédica – Equipamentos Médicos, Lda;
- Medicalbiz, Unipessoal, Lda.

4. JÚRI
Aprovar o seguinte júri, de acordo com o nº1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação das
propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:
     - Mário Monteiro, Eng. (Presidente do Júri);
     - Mauro Alegre, Eng.;
     - Vítor Miranda, Eng.;
     - Ivo Costa, Dr. (Suplente);
     - Fernando Cavacas, Dr. (Suplente).

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
15.02.2019

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

 16.2. Aquisição de Mobiliário
  
Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE

          USF – UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE ALFARELOS / GRANJA DO ULMEIRO / FIGUEIRÓ DO CAMPO

- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO

- PROCEDIMENTO PRÉVIO

Com vista ao fornecimento em epígrafe, 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 23.385,00 euros,
inferior  ao limite  máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de  consulta
prévia, cf. alínea c) do n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto.

A competência para a escolha do procedimento a 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 de 2019 pela rubrica 02.03.07.01.03.07 e trata-se de ação
inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 06.001 2013/81.
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2. PROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

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

- Inovesk, Unipessoal, Lda;
- Seixas & Simões, Lda;
- Mobicant, Lda.

4. JÚRI
Aprovar o seguinte júri, de acordo com o nº1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação das
propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:
    - Mário Monteiro, Eng. (Presidente do Júri);
    - Mauro Alegre, Eng.;
    - Vítor Miranda, Eng.;
    - Ivo Costa, Dr. (Suplente);
    - Fernando Cavacas, Dr. (Suplente).

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
15.02.2019

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

16.3. Aquisição de Equipamento Informático

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE

           USF – UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE ALFARELOS / GRANJA DO ULMEIRO / FIGUEIRÓ DO CAMPO

- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO

- PROCEDIMENTO PRÉVIO

Com vista ao fornecimento em epígrafe, 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 13.095,00 euros,
inferior  ao limite  máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de  consulta
prévia, cf. alínea c) do n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto.

A competência para a escolha do procedimento a 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
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Presidente deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf.
alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.

O presente encargo está previsto no Orçamento de 2019 pela rubrica 02.03.07.01.03.07 e trata-se de ação
inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 06.001 2013/81.

2. PROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

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

- Espectro, SA;
- Servidor, Lda;
- Realestudo, Lda.

4. JÚRI
Aprovar o seguinte júri, de acordo com o nº1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação das
propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:
   - Mário Monteiro, Eng. (Presidente do Júri);
   - Mauro Alegre, Eng.;
   - Vítor Miranda, Eng.;
   - Ivo Costa, Dr. (Suplente);
   - Fernando Cavacas, Dr. (Suplente).

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
15.02.2019

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

Ponto 17. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – RESÍDUOS
               . GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS E DOMÉSTICOS

                . Aquisição de Serviços para o Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos e 
Domésticos

                      - Abertura de Procedimento Prévio

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – RESÍDUOS

          GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS E DOMÉSTICOS

            * AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS E DOMÉSTICOS

 PROCEDIMENTO PRÉVIO

Por determinação superior informa-se o seguinte:
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- Em 24.04.2014 a Câmara Municipal autorizou a abertura de um concurso público com publicação de anúncio no
Jornal Oficial da União Europeia – cujas peças procedimentais se junta em anexo –, para contratualização dos
serviços em epígrafe, celebrado em 25.02.2016, por um prazo de trinta e seis  meses, que obteve visto do
Tribunal de Contas em 06.10.2016, com a entidade Ambipombal – Recolha de Resíduos Industriais, SA;

- Com a necessidade de desenvolver  novo procedimento pré-contratual,  com vista  a contratualização destes
serviços, a Câmara Municipal, na sua Reunião de 16.11.2018, aprovou a abertura de um concurso público que se
encontra atualmente em fase de análise de propostas;

- De  forma  a  não  colocar  em  causa  a  prestação  deste  serviço  público,  e  enquanto  é  finalizado  o  atual
procedimento pré-contratual, ficou previsto no ponto 24 do Programa do Concurso anterior, o recurso à alínea a)
do n.º 1 do artigo 27.º do Código dos Contratos Públicos, que prevê o seguinte:

“1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 24.º, no caso de contratos de aquisição de serviços, pode adotar-se o
ajuste direto quando:
a)  Se  trate de novos  serviços  que consistam na repetição de serviços  similares  que tenham sido objeto de
contrato anteriormente celebrado pela mesma entidade adjudicante com o mesmo adjudicatário, desde que, de
forma cumulativa:

i) Esses serviços estejam em conformidade com um projeto base comum;
ii)  Aquele  contrato tenha sido celebrado, há menos  de três anos,  na sequência de concurso público,  de
concurso limitado por prévia qualificação, de procedimento de negociação, de diálogo concorrencial ou de
parceria para a inovação;
iii)  O anúncio do procedimento tenha sido publicado no Jornal  Oficial  da União Europeia,  no caso  de o
somatório do valor estimado do contrato e do preço contratual  relativo ao contrato inicial ser igual  ou
superior ao valor referido, consoante os casos, nas alíneas b) ou c) do n.º 3 do artigo 474.º; e
iv) A possibilidade de adoção do ajuste direto tenha sido indicada no anúncio ou no programa do concurso;”

- De acordo com o artigo 23.º do CCP, “a escolha do procedimento nos termos do disposto no presente capítulo
permite a celebração de contratos de qualquer valor…”.

1. PROCEDIMENTO PRÉVIO

Assim, caso a Câmara Municipal entenda recorrer a esta figura, poderá proceder à abertura de um procedimento
de ajuste direto, ao abrigo do critério material previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 27º do CCP, com a entidade
adjudicatária do contrato celebrado em 25.02.2016 - Ambipombal – Recolha de Resíduos Industriais, SA –, para um
período de 9 meses, que se entende será suficiente para concluir o atual procedimento pré-contratual e respetivo
visto do Tribunal de Contas, sendo o preço base de 155.250,00 €.

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 748.196,85 euros, cf. alínea a) do n.º 2
do artigo 29.º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho e Deliberação da Câmara Municipal de 20.10.2017.

O presente encargo está previsto no orçamento para o presente ano de 2019 pela rubrica 03.02.02.02.20 e trata-
se de ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 08.002 2019/199-2.

2. VERIFICAÇÃO DO ARTIGO 63.º DA LEI N.º 71/2018, DE 31 DE DEZEMBRO (LOE 2019)

N.º 1 – Esteve em vigor um serviço com idêntico objeto em 2018, pelo mesmo valor mensal, pelo que se cumpre
este normativo.

3. PROCESSO

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

4. CONSULTAR A SEGUINTE ENTIDADE

De acordo com o nº 1 do artigo 27º a entidade a consultar é a Ambipombal – Recolha de Resíduos Industriais, SA.
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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.

6. TRIBUNAL DE CONTAS
Uma vez que o atual procedimento está interligado com um contrato que foi “visado” pelo Tribunal de Contas,
deverá ser enviado para análise daquele Órgão, após assinatura do contrato.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
15.02.2019

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “como sabem, esgota-se na
próxima semana o contrato  iniciado em 25.02.2016 com a  empresa  que nos  presta  esse
serviço. Está em análise do júri  o novo concurso público internacional que foi efetuado,
foram abertas as propostas, está na posse do júri a documentação e também de uma equipa
técnica especializada em contratação pública para auxiliar o júri nessa matéria. O contrato será
sujeito a visto prévio do Tribunal de Contas pelo seu valor, só depois é que pode começar a
executar. A proposta é para usar uma prerrogativa do concurso anterior que prevê que se
possa estender por períodos razoáveis, podia ser um, mais um ano e mais um ano, é o que
está no procedimento de 2014, tem que haver uma razão plausível para usar esta prerrogativa
que é estender o contrato vigente exatamente pelos valores vigentes no caderno de encargos
por mais nove meses, penso que nos dará aqui alguma segurança em usar esta prerrogativa.”--

Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura de um procedimento de ajuste
direto, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------------------------

Ponto 18. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – RESÍDUOS
               . Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos
                  - Início de Procedimento de Alteração do Regulamento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos
                  - Início de procedimento de alteração do regulamento

Considerando o Regulamento n.º 52/2018, aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e
Resíduos, publicado no Diário da República n.º 16, 2.ª série,  de 23 de janeiro de 2018, que reviu e
republicou o Regulamento Tarifário de Resíduos Urbanos em vigor desde 2015;

Considerando o documento complementar n.º 3, publicado no Diário da República n.º 124, 2.ª série, de
29 de junho de 2018, que estabelece a metodologia de aplicação do sistema de incentivos para efeitos
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regulatórios, das especificações de regras gerais constantes no Regulamento, que apresentam um enorme
e elevado complexo novo número de regras e pressupostos;

Considerando que os incentivos e as majorações são apurados e aplicáveis a partir do período regulatório
que se inicia em 2019;

Considerando, que se considera incumprimento a violação da legislação ou regulamentação aplicáveis à
definição, fixação, revisão e atualização das tarifas, designadamente do disposto no artigo 21.º da Lei das
Finanças Locais, e no regulamento tarifário, em termos que possam comprometer, designadamente, a
sustentabilidade económico-financeira do serviço ou a acessibilidade económica ao mesmo por parte dos
utilizadores finais, onerando o Município injustificadamente;

Considerando,  as  recomendações  emanadas  pela  ERSAR no  parecer,  sobre  a  proposta  de  tarifários
submetida  pelo  Município,  o  qual  foi  presente  à  Sessão  Ordinária  da  Câmara  Municipal  de  30  de
novembro de 2018 para conhecimento

Considerando, que os diversos avisos relativos à elaboração de candidaturas aos fundos comunitários,
apresentam como requisitos  imperativos,  a  aplicação  do  Artigo  91º  do  Regulamento  Específico  do
domínio SEUR, aprovado pela Portaria 57-B/2015, de 27 de fevereiro, ou seja, a existência de Critérios
de elegibilidade dos Beneficiários, nomeadamente, a alínea b) do nº 1, que respeita ao cumprimento dos
“requisitos mínimos definidos para o efeito pela entidade reguladora em matéria de estrutura tarifária e
de  grau  de  recuperação  de  custos,  com base  no  regulamento  tarifário  da  Entidade  Reguladora  dos
Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR);

Considerando  o  início  de  procedimento  de  contratação  pública  para  a  Aquisição  de  Serviços  para
Atualização do Regulamento dos Serviços e Novo Modelo Tarifário, aprovado na reunião ordinária de 27
de dezembro de 2018.

Face ao exposto, sugere-se, salvo melhor opinião:
Em conformidade com a alínea k) do número 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, na sua
atual redação que diz que compete à Câmara Municipal “Elaborar e submeter à aprovação da assembleia
municipal  os  projetos  de  regulamentos  externos  do  município”,  que  o  Executivo  aprove  iniciar  o
procedimento de elaboração da alteração ao Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos; e,
Que seja concedido um prazo de 5 dias úteis para apresentação de contributos por parte dos interessados,
a contar da data da publicação da deliberação do início do procedimento de alteração, através de carta
entregue na morada do Município ou através de correio eletrónico para o endereço geral@cm-soure.pt,
em conformidade com o número 1 do artigo 98.º  do Decreto-lei  n.º  4/2015 de 7 de janeiro,  e sem
prejuízo do direito dos interessados à participação posterior na fase de consulta pública prevista nos
artigos 100º e 101º daquele preceito legal.

À Consideração Superior
Rafael Alexandre Tralhão Gomes
Gabinete de Apoio à Presidência
15/02/2019 

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “esta  é  uma  questão
preliminar, não estamos hoje a aprovar a proposta de Regulamento para discussão pública,
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estamos a  dizer  ao público  em geral  que,  a  partir  de  hoje,  podem dar  contributos  para
elaboração  do  respetivo  regulamento.  Publicitaremos  esta  decisão  de  abertura  deste
procedimento e, numa próxima reunião de Câmara, traremos  já cá uma proposta, quer haja
contributos do exterior, quer não haja. Depois, no fim de aprovarmos aqui o Regulamento,
ele ainda vai para discussão pública mais trinta dias para continuar a receber contributos e ao
mesmo tempo vai para a ERSAR para avaliação da entidade reguladora e só depois é que
desce  para  apreciação  definitiva  e  aprovação  da  Assembleia  Municipal.  O  objetivo  é
desenvolver este trabalho de modo que na Assembleia Municipal de abril tenhamos condições
para aprovar o novo Regulamento  do Lixo, aliás, já contratámos os serviços de uma empresa
especializada para nos ajudar a fazer o Regulamento cuja lei entrou em vigor o ano passado.
Fomos chamados à atenção das diversas deficiências do nosso atual Regulamento como não
cumprindo  a  nova  Lei.  Portanto,  agora  trata-se  de  darmos  início  ao  procedimento  de
elaboração do Regulamente, divulgando perante o público que a partir de hoje o Município
está recetivo a contributos.”----------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o início do procedimento de elaboração da
alteração ao Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos e que seja
concedido um prazo de 5 dias úteis para apresentação de contributos por parte dos
interessados, a contar da data da publicação, em conformidade com o número 1 do
artigo 98.º do Decreto-Lei n.º4/2015 de 7 de janeiro, e sem prejuízo do direito dos
interessados à participação posterior na fase de consulta pública prevista nos artigos
100º e  101º  daquele  preceito legal,  conforme decorre da informação técnica dos
serviços.-----------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 19. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES  – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
               . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS 
                 - Homologações dos Autos de Receção Provisória
       
19.1. Gesteira - Rua do Rossio e Marco de Samuel – Rua Valinho

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS

GESTEIRA – RUA DO ROSSIO E MARCO DE SAMUEL – RUA VALINHO

RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 29.06.2017, à empresa
Ferreira de Sousa – Construções Civis e Obras Públicas, Ldª, pelo valor de 27.469,00 €, acrescido de IVA.
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Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, nos termos
e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de
Janeiro.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
14.02.2019
    

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  homologação  do  auto  de  receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------------
   
19.2. Avenida Doutor João Esteves Simões

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

              CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS

              AVENIDA DOUTOR JOÃO ESTEVES SIMÕES

              RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 29.06.2017, à empresa
Ferreira de Sousa – Construções Civis e Obras Públicas, Ldª, pelo valor de 82.507,47 €, acrescido de IVA.

Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, nos termos
e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de
Janeiro.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
14.02.2019

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

Ponto 20. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
                . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS RURAIS

               . Ligação Fonte do Cortiço à Estrada de Tapéus de Baixo - Pavimentação
                  - Homologação do Auto de Receção Provisória

Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS RURAIS

LIGAÇÃO FONTE DO CORTIÇO À ESTRADA DE TAPÉUS DE BAIXO - PAVIMENTAÇÃO

RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 24.05.2017, à empresa
Ferreira de Sousa – Construções Civis e Obras Públicas, Ldª, pelo valor de 18.930,40 €, acrescido de IVA.

Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, nos termos
e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de
Janeiro.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
14.02.2019

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

Ponto 21. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
               . OUTROS ALCATROAMENTOS

                 - Homologações dos Autos de Receção Provisória
     
21.1. Arruamentos e Ligações na Freguesia de Samuel

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

OUTROS ALCATROAMENTOS

ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE SAMUEL

RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 24.05.2017, à empresa
Ferreira de Sousa – Construções Civis e Obras Públicas, Ldª, pelo valor de 25.600,08 €, acrescido de IVA.

Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, nos termos
e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de
Janeiro.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
14.02.2019

       

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  homologação  do  auto  de  receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------------
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21.2. Arruamentos e Ligações na Freguesia de Soure - Casal dos Feijões

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

                 OUTROS ALCATROAMENTOS

                 ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE SOURE – CASAL DOS FEIJÕES

RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 24.05.2017, à empresa
Ferreira de Sousa – Construções Civis e Obras Públicas, Ldª, pelo valor de 20.157,60 €, acrescido de IVA.

Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, nos termos
e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de
Janeiro.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
14.02.2019

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

Ponto 22. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
                . AQUISIÇÃO DE TERRENOS

                   - Alargamento do Entroncamento da Estrada Municipal 616 e do Caminho Municipal
1107, na Gesteira, junto ao Cemitério

Foram presentes as seguintes informações: 

Assunto:♦ Comunicação e Transportes / Rede Viária e Sinalização 
          - Aquisição de terrenos
       - Alargamento do entroncamento da estrada municipal 616 e do

caminho municipal 1107, na Gesteira, junto ao Cemitério

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 Rústico, composto de terra de cultura de milho com
3 tanchas, pinhal, eucaliptal e mato, sito em “Barro Vermelho”, na união
de freguesias de Gesteira e Brunhós e concelho de Soure,  com a área de
2.770m2, inscrito na matriz rústica sob o artigo n.º 3.238, que provém do
artigo  2.151  da  extinta  freguesia  de  Gesteira,  ainda  omisso  na
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Conservatória do Registo Predial, propriedade de Amadeu Nelson Contente
Mota  e  Aníbal  Contente  Mota,  por  herança  de  seu  pai  Aníbal  Mota,
adquirida  por  estes,  por  Inventário  Obrigatório  n.º46/67,  terá  como
principal objetivo, o alargamento do entroncamento da estrada municipal
616 e do caminho municipal 1107, na Gesteira, junto ao Cemitério.

Após  os  vários  contactos  estabelecidos  com  os  proprietários,  o  valor
proposto por estes, foi de 4.500,00€, tendo o prédio a área de 2.770m2.

O referido prédio, foi avaliado pelo Chefe da D.I.O.P.M. deste Município,
que determinou a avaliação do prédio pelo valor de 5.100,00€, nos termos
da informação em anexo.

Visto que o valor oferecido pelo proprietário é ligeiramente inferior ao
avaliado, parece-nos, salvo melhor opinião, razoável aceitar a compra por
4.500,00€.

A Câmara Municipal é o órgão competente para adquirir bens imóveis de
valor até 1000 vezes a RMMG (600.000,00€) - cfr. alínea g) do n.º 1 do
artigo  33.º  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de  setembro  e  respetivas
alterações.
 
Tendo em conta o montante global do prédio, compete à Câmara Municipal
deliberar sobre a aquisição do referido prédio.

O  presente  encargo  está  previsto  na  Alteração  Orçamental  para  2019,
anteriormente aprovada na Ordem de Trabalhos, tendo assim cabimento pela
rubrica 03.03/07.01.01 e trata-se de ação inscrita nas Grandes Opções do
Plano com a classificação 11.001.2019/272.

Face ao exposto, sugere-se que:
O  Executivo  Municipal  aprecie  a  proposta  de  aquisição  do  prédio  rústico
constante  da  informação  técnica,  propriedade  dos  Senhores  Amadeu  Nelson
Contente Mota e Aníbal Contente Mota, pelo de valor de 4.500,00€ (quatro mil
e quinhentos euros).

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

À superior consideração,
Paços do Município de Soure, 15 de fevereiro de 2019
A Técnica Superior,
(Célia Cordeiro, Dra.)
15/02/2019

e

Assunto: Avaliação de terreno
                Artigo Rústico n.º 3238, Barro Vermelho – Gesteira
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De aco rdo  co m so lncntação  superno r  pro cedeu-se à aivalnação  do  prddno  em assunto   sntuado  em erente ao  cemntdrno 
da Gestenra  co m as segunntes característcas:

  rea to tal = 2.770 00m2a
 Co nero ntações:  No rte  Júlno  Co elho  Nunes  Júnno ra  Sul  Estrada  Dnstrntala  Nascente  Antónno  Martnsa

Po ente  Estrada Dnstrntala
 Enquuadramento  em termo s de PDM: o  prddno   em termo s de RAN  não  está nnserndo  na “Mancha da

Reseriva Agríco la”  no  Mapa de Ordenamento  está parcnalmente dentro  do  perímetro  urbano   em termo s
de REN ele sntua-se  em parte  em “ reas co m rnsco  de ero são   co neo rme se nlustra no s eetrato s do  plano 
dnreto r munncnpal em aneeo .

 Lo calnzação  eetraída do  Go o gle:

A determnnação  do  ivalo r do  prddno  resulto u da aplncação  da eórmula co nstante  do  CIMI  no  cálculo  do  Valo r
Patrnmo nnal Trnbutárno  de “terreno s para co nstrução ” e quue d a segunnte:

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

Onde:
Vc - Valo r base do s prddno s ednfcado s (neste caso  50 00€/m2)
Abc -  rea de co nstrução  auto rnzada o u preivnsta (neste caso  500 00m2 de rede ivnárna)
Ab -  rea bruta dependente (neste caso  0 00m2)
Ac -  rea do  terreno  lnivre atd ao  lnmnte de duas ivezes a área de nmplantação  (neste caso  1.000 00m2)
Ad -  rea do  terreno  lnivre quue eecede o  lnmnte de duas ivezes a área de nmplantação  (neste caso  1.270 00m2)
Caj - Co efcnente de ajustamento  de áreas (neste caso  0 90)
%ai - Percentagem da área de nmplantação  (no  caso  16 % do  ivalo r das ednfcações preivnstas o u auto rnzadas) 
Ca - Co efcnente de aeetação  (neste caso  eo n co nsnderado  1 10)
Cl - Co efcnente de lo calnzação  (neste caso  0 70)

Nestas co ndnções resulta para ivalo r do  prddno 

V = 50 x { [ (500 – 0) + (0 x 0,3) ] x 0,90 x 0,16 + (1000 x 0,025) + (1270 x 0,005) } x 1,10 x 0,70 ≈ 5.100,00€

Assnm  o  ivalo r atrnbuído  ao  prddno  rústco  em causa  co m o s anterno res pressupo sto s  d de 5.100,00 Euros.
À co nsnderação  superno r.
(Márno  Mo ntenro )
Chefe de D.I.O.P.M)

 2019-02-12
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O Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “este  proprietário  não
disponibiliza  uma  parcela  de  terreno  para  se  dar  enquadramento  aquele  cruzamento,  só
vendendo todo o terreno. Foi avaliado o terreno e o valor proposto até se encontra abaixo do
valor de mercado para aquela zona, embora seja uma zona  interessante e a área também. A
minha proposta é que independentemente do terreno não ser todo necessário, mas como o
proprietário só vende sendo todo, o Município deve adquirir esta parcela, podendo ficar aqui
com uma reserva para qualquer outra operação futura e até pode disponibilizar à Junta de
Freguesia da Gesteira para alguma eventualidade até do cemitério ou de um armazém de
materiais.  A  proposta  é  que  se  adquira  este  terreno  por  4.500,00  euros,  com a  área  de
2.770m2.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a aquisição do prédio rústico,  com a área de
2.770 m2, inscrito na matriz sob o artigo  n.º 3238, Barro Vermelho, na União de
Freguesias  de  Gesteira  e  Brunhós,  concelho de  Soure,  propriedade  dos  Senhores
Amadeu Nelson Contente Mota e Aníbal Contente Mota, pelo valor de 4.500,00
euros (quatro mil e quinhentos euros), conforme decorre das informações técnicas dos
serviços.-----------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 23. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
             . APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA 
             . Zonas Industriais Armazéns/Serviços Presa/Venda Nova
               - Estudos Projetos
                   . Adjudicação - Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICO

ZONAS INDUSTRIAIS ARMAZÉNS / SERVIÇOS PRESA / VENDA NOVA

    * ESTUDOS PROJETOS

        - ADJUDICAÇÃO
      

Por Despacho do Sr. Presidente da Câmara, Mário Jorge Nunes, de 30.01.2019, foi decidido recorrer à figura do
ajuste direto, como procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

A(s) empresa(s) consultada(s) apresentou(aram) a(s) seguinte(s) proposta(s):

EMPRESA VALOR

Vector Estratégico – Estudos e Consultoria, SA. 12.700,00 €
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Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta está de acordo com o preço base
definido, sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma.

O contrato deverá ser reduzido a escrito nos termos do n.º 1 do artigo 94º do Código dos Contratos Públicos (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.

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 Rafael Gomes.

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A aprovação da minuta do contrato;

2. A dispensa de audiência prévia a favor do interessado;

3. A adjudicação do presente serviço à entidade “Vector Estratégico – Estudos e Consultoria, SA.”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 12.700,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal;

5. Sugere-se, para gestor do contrato, Rafael Gomes.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
13.02.2019

DESPACHO:
Adjudique-se.
À Reunião de Câmara para conhecimento.
Soure 14/02/2019
O Presidente da Câmara Municipal 
(Mário Jorge Nunes)

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

Ponto 24. SERVIÇOS MUNICIPAIS

                . MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
                       . Equipamento - Software e Plataformas
                           . Licenciamento de Software - Adesão ao Microsoft Office365
                     -  Escolha do Procedimento Prévio

Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: SERVIÇOS MUNICIPAIS
         MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

        EQUIPAMENTO – SOFTWARE E PLATAFORMAS ELETRÓNICAS

           - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE – ADESÃO AO MICROSOFT OFFICE365
          * ESCOLHA DO 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 6.912,00 euros, inferior ao
limite máximo de 20.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste direto, cf. alínea d) do
n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de
Agosto.

A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. alínea a) do nº1
do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.

O presente encargo está previsto no Orçamento para 2019 pela rubrica 01.02.07.01.08 e trata-se de ação inscrita
nas Grandes Opções do Plano pela rubrica 13.001 2016/248-2.

2. VERIFICAÇÃO DO ARTIGO 63.º DA LEI N.º 71/2018, DE 31 DE DEZEMBRO (LOE 2019)
N.º 1 – Uma vez que o objeto do presente procedimento é diferente do que esteve em vigor em 2018, não se
aplica o presente normativo.
N.º 4 – Este serviço não se enquadra em estudos, pareceres, projetos ou consultoria.

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:

     - Espectro – Sistemas de Informação, SA.

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.)
13.02.2019

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “o Município usa dois tipos
de software, um é o software open office, o software aberto, mas para uniformizar com a
tecnologia  que  também  usamos  com  outras  aplicações,  o  software  aberto  nem  sempre
configura, nem sempre se consegue aproveitar e depois desconfigura. Estas licenças têm um
preço  de  mercado  fixo  pela  microsoft  e  os  serviços  indicam  para  esta  listagem  de
equipamento que se faça esta aquisição por 6.912,00 euros, usando a figura do ajuste direto.”--

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de ajuste direto,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-----------------------------------
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Ponto 25. SERVIÇOS MUNICIPAIS
                . COMUNICAÇÕES - OUTRAS

                      . Aquisição de Serviços de Telecomunicações Móveis
                       - Adjudicação – Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: SERVIÇOS MUNICIPAIS
COMUNICAÇÕES – OUTRAS

  * AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS

      - ADJUDICAÇÃO
      

Por Deliberação da Câmara Municipal, de 29.01.2019, foi decidido recorrer à figura da consulta prévia, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

Das empresas consultadas, apresentaram proposta a(s) seguinte(s):

EMPRESA VALOR

MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, SA 13.176,00 €

Conforme relatório do Júri, tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta é
inferior ao preço base definido, sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma.

O contrato deverá ser reduzido a escrito nos termos do n.º 1 do artigo 94º do Código dos Contratos Públicos (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.

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 dirigente Vítor
Miranda.

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A aprovação da minuta do contrato;

2. A dispensa de audiência prévia a favor do interessado;

3. A adjudicação do presente serviço à entidade “MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, SA”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 13.176,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal;

5. Sugere-se, para gestor do contrato, o técnico Vítor Miranda.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
13.02.2019

45



04ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizar no dia 20 de fevereiro de 2019, pelas 14,30 horas

DESPACHO:
Adjudique-se.
À Reunião de Câmara para conhecimento.
Soure 14/02/2019
O Presidente da Câmara Municipal 
(Mário Jorge Nunes)

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

Ponto 26. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL
                . EMPRÉSTIMO A MÉDIO/LONGO PRAZO

                - Financiamento para Aquisição de Terrenos para Desenvolvimento de
Áreas de Localização Empresarial

Foi presente a seguinte informação:

ASSUNTO: ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL
  EMPRÉSTIMO A MÉDIO/LONGO PRAZO
   - FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE

LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL

1. NATUREZA E OBJETIVO DO EMPRÉSTIMO
Conforme  determinado  pelo  Sr.  Presidente  da  Câmara  Municipal,  estes  Serviços  elaboram  a
presente proposta que visa a contratualização de um empréstimo bancário a médio e longo prazo,
no âmbito do financiamento de aquisição para aquisição de terrenos para desenvolvimento de
áreas de localização empresarial,  nos termos dos artigos 49.º e 51.º do Regime Financeiro das
Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (RFALEI), aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 03 de
Setembro.

Assim,  nesta  ambiência  legal,  o  Município  de  Soure  visa  obter  financiamento,  no  montante
máximo do valor da aquisição dos referidos terrenos, que decorre da “discussão e autorização
prévia da assembleia municipal” – n.º 2 do artigo 51.º do RFALEI – deliberado na sua Sessão de
21.12.2018, que corresponde ao seguinte:

IDENTIFICAÇÃO VALOR DO INVESTIMENTO

ALE Venda Nova / Tapéus 400.000,00 €

ALE Alfarelos / Granja do Ulmeiro 480.000,00 €

ALE Soure Sul 400.000,00 €

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 1.280.000,00€

Concretizando, é sugerida uma operação que consista na  contratualização de um empréstimo a
médio  e  longo  prazo,  até  1.280.000,00  €,  montante  máximo  do  crédito,  com  a  seguinte
decomposição:
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    . 400.00,00 € para financiar a aquisição de terrenos para a ALE Venda Nova/Tapéus;
     . 480.000,00 € para financiar a aquisição de terrenos para a ALE Alfarelos/Granja do Ulmeiro;
     . 400.00,00 € para financiar a aquisição de terrenos para a ALE Soure Sul;

2. ENQUADRAMENTO JURÍDICO / NORMATIVO
Esta operação de financiamento decorre do previsto dos já aludidos artigos 49.º e 51.º do Regime
Financeiro  das  Autarquias  Locais  e  Entidades  Intermunicipais  (RFALEI),  aprovado  pela  Lei  n.º
73/2013, de 03 de Setembro.

De  acordo  com  o  n.º  2  do  artigo  51.º  os  investimentos  em  causa,  foram  “submetidos,
independentemente da sua inclusão no plano plurianual de atividades, a discussão e a autorização
prévia da assembleia municipal” na Sessão de 21.12.2018.

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 Direção Geral das Autarquias Locais, e dos elementos constantes nas
Contas de Gerência aprovadas pela Assembleia Municipal, a margem de endividamento utilizável
é a seguinte:

 (Valores em €)

APURAMENTO  DA  CAPACIDADE  DE  ENDIVIDAMENTO  PARA  2019

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

  Limite da dívida total da Autarquia calculado a
01/01/2019

18.496.272,13 

 Montante da dívida total em 31/12/2018 (excluindo op. extraorçam.) 3.760.909,56 

 = (1) - (2)        Margem Absoluta 14.735.362,57 

  = 20% x (3)      Margem utilizável (20% - alínea b) do nº 3 do artº 52º ) 2.947.072,51 

Como se pode constatar o Município tem uma capacidade de endividamento de 2.947.072,51€, e
se  considerarmos,  também,  o  valor  do  empréstimo  de  m/l  prazo  referente  ao  IFRRU 2020 –
Reabilitação do Imóvel na Rua do Talho n.º 5, no montante de 294.225,96 €, a margem será ainda
de 2.652.846,55 €, superior ao valor que se pretende para esta operação financeira.

3. ENQUADRAMENTO ECONÓMICO
A oportunidade e necessidade da materialização desta proposta, decorrem daquilo que os Órgãos
Municipais aprovaram em tempo próprio a nível de Investimento Municipal, e que naturalmente
virá a ser consubstanciado no Plano Plurianual de Investimentos.

A  justificação  desta  operação,  do  ponto  de  vista  técnico  e  económico,  é  a  mesma  que,
coerentemente, tem vindo a ser explicada quando tratamos de financiamento ao investimento, ou
seja:

 Ajustar  a  dinâmica  do  investimento  à  lógica  dos  possíveis  e  adequados  mecanismos
financeiros;

47



04ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizar no dia 20 de fevereiro de 2019, pelas 14,30 horas

 Compatibilizar o período de amortização dos investimentos com a durabilidade dos capitais
que os financiam, por forma a dar cumprimento à regra de equilíbrio financeiro mínimo,
prescrita pela ciência económica;

 Distribuir os custos por vários exercícios, de maneira cautelar e equilibrada.

4. BREVE CARATERIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

. Finalidade: Investimento;

. Montante: Até 1.280.000,00 €;

. Prazo do Empréstimo: 12 anos;

. Período de Utilização: Até 2 anos;

. 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, sugerindo-se as seguintes:

. Novo Banco

. CCAM – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

. CGD – Caixa Geral de Depósitos

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.)
15/02/2019

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de uma proposta de
endividamento  municipal  para  se  contrair  um  empréstimo  a  médio/longo  prazo,
financiamento para  a  aquisição de terrenos para  desenvolvimento de áreas  de localização
empresarial.  Nós  apresentámos  à  Assembleia  Municipal,  no  final  do  ano,  uma  proposta
estratégica prévia para recorrer ao endividamento para investimentos superiores a 10% do
nosso Plano de  Investimentos  para  2019,  é  o  caso,  e  foi-nos  concedido essa  aprovação
estratégica. Dessa intenção foi criada aqui uma linha de prioridade e nesta linha de prioridade
aquilo que eu proponho é que se faça um empréstimo  de  1.280.000,00 euros repartido por
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três áreas: área de localização empresarial da Venda Nova/Tapéus 400.000,00 euros o que
dará para adquirir  entre 15 a 20 hectares; 480.000,00 euros destinados à área de localização
empresarial de Alfarelos/Granja do Ulmeiro também para um investimento na ordem dos 30
hectares, dos quais já comprámos 6 hectares, portanto, esses 6 hectares não entram aqui,
porque o que está comprado está pago; para a área de localização empresarial de Soure Sul,
situada entre Casal do Barril, Marco do Sul e Guerres 400.000,00 euros, o que dará para
adquirir entre 15 a 20 hectares nesta primeira fase. Este 1.280.000,00 euros dificilmente serão
de execução no ano de 2019, a ser concedido este empréstimo e visto pelo Tribunal de Contas
ele é usado à medida que se for adquirindo as parcelas,  ou seja,  não tem uma utilização
imediata,  é  sempre  uma utilização de  acordo com a  necessidade  para  este  fim.  A nossa
capacidade  para  2019  é  superior  a  2.900.000,00  euros,  isto  porquê?  Se  o  limite  total  é
18.400.000,00 euros, a margem absoluta é de 14.700.000,00 euros, mas só podemos endividar
cerca de 21% ao ano, de acordo com a margem disponível e, por isso, maior a ambição para a
aquisição de terrenos para estas atividades. As necessidades noutras áreas também existem,
portanto, podia haver aqui a noção que se podia já recorrer aos 2.900.000,00 euros, mas isso
deixar-nos-ia  apenas  a  colocar  os  ovos  todos  só  num cesto.  O Plano de  Atividades  do
Município tem o seu equilíbrio, a estratégia do Município tem o seu equilíbrio nas diversas
rubricas. 
Aquilo que eu proponho é que se reforce a capacidade financeira do Município para investir
1.280.000,00 euros em áreas de localização empresarial.”-----------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “como sabe, na altura em que
veio  aqui  à  discussão  essa  compra  de  terrenos  dispersos  pelo  Concelho  fui  crítico
relativamente a esta estratégia e expliquei porquê, acho que é estar a dispersar investimento
público pelo Concelho porque depois não temos capacidade de investir em todos os pontos,
portanto, se fosse eu o responsável concentrar-me-ia numa zona e depois a partir daí criava
mais valias para o resto do Concelho. A estratégia é outra, tudo bem, há que respeitar isso.
Acho que o concelho precisa de investimento, portanto, vou votar a favor, mas queria chamar
a atenção para o seguinte: relativamente a estes terrenos que há intenção de adquirir, está
salvaguardada a situação do PDM, estes terrenos estão, no futuro, em área de expansão das
áreas  industriais,  porque  o  PDM,  como sabe,  está  em elaboração,  ainda  não  passou  na
Assembleia Municipal. Isso era uma questão que gostava de colocar, porque não faz sentido
negociar terrenos e depois o PDM impedir de se poder lá fazer zonas industriais ou construir.
Outra questão, já explicou, que é o facto do endividamento, realmente se isso for aprovado
não  vai  ser  tudo  feito  em  2019,  porque  seria  incomportável,  basta  fazer  umas  contas
ligeiramente, capacidade de endividamento do Município para 2019 são 2.900.000,00 euros
sensivelmente, aqui seria 1.280.000,00 euros se fosse tudo investido este ano, somando o
IFFRU com 295.000,00 euros, mais a Piscina de Vila Nova de Anços com 870.000,00 euros
ficamos  com  uma  capacidade  para  o  resto  do  ano  de  450.000,00  euros,  o  que  seria
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imprudente, mas já explicou que vamos aprovar, mas o investimento será feito em 2019,
2020.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “relativamente à sua questão
do PDM, aquilo que nos tem sido dito pela equipa técnica que avalia a questão da Revisão do
PDM, deixa de haver áreas consignadas para um uso do solo específico, o que nós estamos a
garantir é que nestas zonas não estão a ser abrangidas por reserva agrícola, nem pela rede de
reserva ecológica nacional,  porque daí para a frente será o Plano de Pormenor é que vai
legitimar o uso do solo, portanto, para haver Plano de Pormenor tem que haver legitimidade
de titularidade do prédio e, como tal, aqui a solução que nós encontramos é comprar primeiro
para  transformar  para  uso  do  solo  a  seguir,  salvaguardando  que  não  haverá  reservas
impeditivas.”----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a Contratualização de um Empréstimo de
Médio  e  Longo  Prazo  -  Financiamento  para  Aquisição  de  Terrenos  para
Desenvolvimento  de  Áreas  de  Localização  Empresarial  -,  conforme  decorre  da
informação técnica dos serviços.--------------------------------------------------------------

Ponto 27. MERCADO MUNICIPAL

                  -  Feriados - Horário

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

Ponto  28. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INTERMUNICIPAL ENTRE O MUNICÍPIO DE
SOURE,  O MUNICÍPIO DE MIRA E O MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-VELHO,
DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL,  SANEAMENTO DE
ÁGUAS RESIDUAIS E OUTROS SERVIÇOS

       - Aprovação das Alterações aos Documentos para a Constituição

Foi presente a seguinte Proposta:

Proposta

Constituição de Empresa Intermunicipal entre o Município de Soure, o Município de Mira
e  o  Município  de  Montemor-o-Velho,  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  Potável,
Saneamento de Águas Residuais e Outros Serviços.

-Aprovação das alterações aos documentos para a Constituição.

Em janeiro de 2017 foi produzido pelos técnicos dos Municípios de Mira, Montemor-o-Velho e Soure o
documento “Estudo Comparativo Modelos de Gestão AA e SAR”. Este documento conclui que o modelo
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de gestão dos serviços de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais que melhor serve os
interesses dos utilizadores é o Modelo de Gestão Delegada em Empresa Local Intermunicipal (E.I.M), de
natureza 100% Municipal.

Tendo em consideração a conclusão expressa pelo documento, os Municípios iniciaram, com recurso a
serviços externos, - através da contratação nos termos do CCP pelo Município de Montemor-o-Velho à
empresa Ambiloreco – Soluções Globais em Ambiente, Unipessoal, Lda, contrato celebrado a 6 de abril
de 2017 - , a execução de estudos e a produção de documentos com o objetivo da avaliar a racionalidade
e a prossecução do interesse público da Constituição de Empresa Intermunicipal entre o Município de
Soure, o Município de Mira e o Município de Montemor-o-Velho, de Serviços de Abastecimento de
Água Potável, Saneamento de Águas Residuais e Outros Serviços.

Os documentos produzidos pelos serviços externos foram: Relatório Técnico 1-A – Estudos de Conceção
Geral – Caracterização da Situação Atual – Infraestruturas – V.abr18; Relatório Técnico 1-B – Estudos de
Conceção Geral – Caracterização da Situação Atual – Infraestruturas - V.abr18; Relatório Técnico 1-C –
Estudos de Conceção Geral – Base de Dados GIS de Instalações - V.abr18; Relatório Técnico 2 – Estudos
de Conceção Geral – Proposta de Medidas e Investimentos (Infraestruturas) - V.abr18; Relatório Técnico
2 Complementar – Estudos de Conceção Geral – Proposta de Medidas e Investimentos (Infraestruturas) –
Sistema  Integrado  do  Mondego  -  V.abr18;  Relatório  Técnico  3  –  Estudos  de  Conceção  Geral  –
Caracterização da Situação Atual – Gestão – Volume Mira - V.abr18; Relatório Técnico 3 – Estudos de
Conceção Geral  – Caracterização da Situação Atual  – Gestão – Volume MontemoroVelho -  V.abr18
Relatório Técnico 3 – Estudos de Conceção Geral – Caracterização da Situação Atual – Gestão – Volume
Soure - V.abr18; Relatório Técnico 4 – Estudos de Conceção Geral – Caracterização da Situação Futura –
Gestão  -  V.abr18;  Relatório  Técnico  5  –  Estudo de  Viabilidade  Técnica,  Económica  e  Financeira  -
V.abr18; Relatório Técnico 6 – Plano de Ações para Fase de Transição – V.abr18; Relatório Técnico 7 –
Minuta de Contrato de Delegação Competências - V.abr18; Relatório Técnico 8 – Plano do Projeto-
V.abr18.

Tendo por base estes documentos, veio-se a confirmar que os serviços de AA e SAR assegurados tendo
por base o Modelo de Gestão Delegada em Empresa Local Intermunicipal (E.I.M), de natureza 100%
Municipal é o modelo que melhor assegura a prossecução do interesse público porque é o que melhor
serve o interesse os munícipes dos três Municípios.

Estes documentos foram presentes à Reunião de Câmara Municipal de 24 de abril de 2018 tendo sido
deliberado o seguinte: aprovar a Proposta de Constituição de Empresa Intermunicipal entre o Município
de Soure, o Município de Mira e o Município de Montemor-o-Velho e ainda submeter à Assembleia
Municipal; e aprovar a Integração do Município de Soure nessa Empresa Intermunicipal, bem como a
Agregação dos Serviços de Água, Saneamento e Outros Serviços.

Os documentos foram presentes à Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de 15 de maio de
2018, onde foi deliberado o seguinte: aprovar a Proposta de Constituição de Empresa Intermunicipal
entre o Município de Soure, o Município de Mira e o Município de Montemor-o-Velho; e, aprovar a
Integração do Município de Soure nessa Empresa Intermunicipal, bem como a Agregação dos Serviços
de Água, Saneamento e Outros Serviços.

Com o objetivo da execução das atividades e tarefas para a Constituição da Empresa, os três Municípios
constituíram  uma  comissão  (Comissão  Técnica  de  Instalação  –  CTI)  composta  por  técnicos  dos
Municípios.
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A Constituição da Empresa Intermunicipal de Águas, Saneamento e Outros Serviços é sujeita à emissão
de parecer da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), de acordo com a alínea
f) do n.º1.º, do artigo 24.º, da Lei n.º 10/2014, de 6 de março e à fiscalização prévia pelo Tribunal de
Contas nos termos do artigo 23.º da Lei nº 50/2012 de 31 de Agosto.

A CTI reuniu os  documentos produzidos pelos  serviços externos e  as certidões  das atas dos órgãos
municipais e procedeu ao seu envio para a ERSAR e para o Tribunal de Contas, em ofícios de 08 e 05 de
junho de 2018, respetivamente, com vista à obtenção dos respetivos parecer e visto.

Em ofício de 08 de junho de 2018, o Tribunal de Contas solicitou o envio da minuta do contrato da
constituição da Empresa.

Do Relatório Técnico 7 – Minuta de Contrato de Delegação Competências, atrás enumerado, consta, em
anexo, o projeto de estatutos. Por inexistência no documento, foi elaborada a Minuta do Contrato de
Constituição da Empresa ABMG – Águas do Baixo Mondego e Gândara, E.I.M., S.A. e o projeto de
estatutos foi melhorado.

Esta Minuta, do Contrato de Constituição da Empresa ABMG – Águas do Baixo Mondego e Gândara,
E.I.M., S.A. e Respetivos Estatutos, foi presente à Reunião de Câmara Municipal de 16 de julho de 2018,
tendo  sido  deliberado:  aprovar  a  Minuta  da  Escritura  de  Constituição  da  Empresa  de  Serviços  de
Abastecimento de Água Potável (AA) e Saneamento de Águas Residuais (SAR) entre os Município de
Mira, Montemor-o-Velho e Soure, da qual fazem parte o Contrato de Constituição da Empresa ABMG -
Águas do Baixo Mondego e Gândara, E.I.M. SA bem como os respetivos Estatutos e que a referida
Minuta seja remetida à Assembleia Municipal para apreciação.

Esta Minuta, do Contrato de Constituição da Empresa ABMG – Águas do Baixo Mondego e Gândara,
E.I.M., S.A. e Respetivos Estatutos, foi presente à Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de 16
de julho de 2018, onde foi deliberado aprovar a Minuta da Escritura de Constituição da Empresa de
Serviços de Abastecimento de Água Potável (AA) e Saneamento de Águas Residuais (SAR) entre os
Município de Mira,  Montemor-o-Velho e Soure,  da qual  fazem parte  o Contrato de Constituição da
Empresa ABMG - Águas do Baixo Mondego e Gândara, E.I.M. SA bem como os respetivos Estatutos.

A  CTI  reuniu  a  documentação  referente  a  Minuta  da  Escritura  de  Constituição  e  as  respetivas
deliberações dos competentes órgãos municipais e enviou esta documentação para o Tribunal de Contas,
em ofício datado de 24 de julho de 2018.

A 26 de julho a CTI reuniu em Montemor-o-Velho com a ERSAR. A 01 de agosto esta entidade emitiu
um conjunto de recomendações acerca da documentação anteriormente enviada pelos Municípios.

A 14  de  agosto,  o  Tribunal  de  Contas  procedeu  à  devolução  do  processo  e  emitiu  um pedido  de
esclarecimentos aos documentos anteriormente enviados.

Os Srs. Presidentes dos Municípios de Soure, Mira e Montemor-o-Velho, considerando: as alterações (se
aplicável)  decorrentes  das  recomendações e  pedido de esclarecimentos da ERSAR e do Tribunal  de
Contas respetivamente; as preocupações manifestadas pelas Assembleias Municipais dos Municípios de
Soure, Mira e de Montemor-o-Velho aquando das respetivas deliberações; eventuais melhorias sugeridas
pela CTI; e a elaboração de projetos de execução de investimentos previstos no Plano de Investimentos
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da  futura  Empresa;  decidiram proceder  à  alteração  dos  documentos  iniciais,  informando a  CTI  em
conformidade.

Assim, foram produzidas pela AmbilorEco novas versões dos seguintes documentos, a saber: Relatório
Técnico 5 – Estudo de Viabilidade Técnica, Económica e Financeira – V.dez18; Relatório Técnico 6 –
Plano  de  Ações  para  Fase  de  Transição  –  V.set18;  Relatório  Técnico  7  –  Minuta  de  Contrato  de
Delegação Competências  (que  nesta  versão  melhorada  deu  origem aos  documentos  Relatório  7-A -
Minuta do Contrato de Gestão Delegada com anexos – V.dez18 e Relatório 7-B - Minuta do Contrato
Sociedade e Projeto de Estatutos – V.dez18); Relatório Técnico 8 – Plano do Projeto – V.dez18.

Em  dezembro  de  2018,  foi  elaborado  e  remetido  um  documento  de  resposta  e  esclarecimento  às
recomendações emitidas a 01 de agosto pela ERSAR, ao qual foram anexados todos os documentos
produzidos nas suas versões melhoradas mais recentes, ficando os Municípios a aguardar o parecer desta
entidade.

Em 17 de Janeiro de 2019,  a  ERSAR, emitiu  o seu parecer  (em anexo),  tal  como um conjunto de
recomendações, observações e comentários sobre a documentação técnica enviada.

Analisado  este  parecer,  nomeadamente  as  suas  Conclusões  e  Recomendações,  os  Srs.  Presidentes
incumbiram a CTI de diligenciar no sentido de os documentos acolherem na sua maioria as referidas
Conclusões e Recomendações, o que originou novas versões dos documentos, nomeadamente: Relatório
Técnico 5 – Estudo de Viabilidade Técnica, Económica e Financeira – V.fev19; Relatório 7-A - Minuta
do Contrato de Gestão Delegada com anexos – V.fev19; Relatório 7-B - Minuta do Contrato Sociedade e
Projeto de Estatutos – V.fev19; Relatório Técnico 8 – Plano do Projeto – V.fev19.

Junta-se em anexo as considerações da CTI ao parecer da ERSAR.

Considera a CTI que as versões da documentação produzida, nas versões mais recentes, não carecerão de
nenhuma retificação e/ou alteração adicional, pelo que estarão em condições de serem apreciadas nos
competentes órgãos municipais dos três Municípios.

Assim, é presente a reunião da Câmara Municipal toda a documentação técnica na sua versão final, a
qual faz parte da presente proposta e que é composta pelos seguintes documentos:

 Estudo Comparativo Modelos de Gestão AA e SAR (composto por 57 páginas);
 Relatório  Técnico  1-A –  Estudos  de  Conceção  Geral  –  Caracterização  da  Situação  Atual  –

Infraestruturas – V.abr18 (composto por 266 páginas, incluindo anexos, e 24 peças desenhadas);
 Relatório  Técnico  1-B –  Estudos  de  Conceção  Geral  –  Caracterização  da  Situação  Atual  –

Infraestruturas - V.abr18 (composto por 184 páginas);
 Relatório Técnico 1-C – Estudos de Conceção Geral  – Base de Dados GIS de Instalações -

V.abr18 (composto por 13 páginas);
 Relatório  Técnico  2  –  Estudos  de  Conceção  Geral  –  Proposta  de  Medidas  e  Investimentos

(Infraestruturas) - V.abr18 (composto por 258 páginas, incluindo anexos e 24 peças desenhadas);
 Relatório  Técnico  2  Complementar  –  Estudos de Conceção Geral  –  Proposta  de  Medidas  e

Investimentos (Infraestruturas) – Sistema Integrado do Mondego - V.abr18 (composto por 21
páginas);

 Relatório Técnico 3 – Estudos de Conceção Geral – Caracterização da Situação Atual – Gestão –
Volume Mira- V.abr18 (composto por 382 páginas);
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 Relatório Técnico 3 – Estudos de Conceção Geral – Caracterização da Situação Atual – Gestão –
Volume MontemoroVelho-V.abr18 (composto por 409 páginas);

 Relatório Técnico 3 – Estudos de Conceção Geral – Caracterização da Situação Atual – Gestão –
Volume Soure- V.abr18 (composto por 409 páginas);

 Relatório Técnico 4 – Estudos de Conceção Geral – Caracterização da Situação Futura – Gestão -
V.abr18 (composto por 110 páginas);

 Relatório  Técnico  5  –  Estudo  de  Viabilidade  Técnica,  Económica  e  Financeira  -  V.fev19
(composto por 254 páginas, incluindo anexos);

 Relatório  Técnico  6  –  Plano de  Ações  para  Fase  de  Transição  –  V.set18  (composto  por  25
páginas);

 Relatório  Técnico  7-A -  Minuta  do  Contrato  de  Gestão  Delegada  com  anexos  –  V.fev19
(composto por 80 páginas);

 Relatório  Técnico  7-B  -  Minuta  do  Contrato  Sociedade  e  Projeto  de  Estatutos  –  V.fev19
(composto por 26 páginas);

 Relatório Técnico 8 – Plano do Projeto – V.fev19 (composto por 93 páginas).

Dada extensão desta, a documentação é disponibilizada aos membros dos órgãos em formato digital em
suporte  pen drive, onde constam os ficheiros em formato “.pdf” devidamente identificados, de acordo
com a seguinte imagem:

Para além deste suporte, os documentos são ainda disponibilizados para  download através do seguinte
link:
https://meocloud.pt/link/faadbd83-670b-4db0-8988-364fa28ea947/Reuni%C3%A3ode  C%C3%A2mara
Municipal 20190220/

Face ao exposto propõe-se o seguinte:
PROPOSTA

Que a Câmara delibere aprovar/remeter à Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea ccc) do n.º 1 do art.º
33.º e alínea n) do artigo 25.ºdo anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação,
conjugado com o n.º1 do artigo 22.º e 32.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto na atual redação, e em
harmonia com os artigos 15.º e 17º e seguintes do Decreto-Lei n.º 194/2009 de 20 de agosto, na sua atual
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redação,  a  proposta  de  alteração  aos  documentos  e  estudos  técnicos  de  viabilidade  económica  e
financeira que fundamentam a constituição da Empresa Intermunicipal entre os Municípios de Soure,
Mira e Montemor-o-Velho de Exploração e gestão de sistemas de Abastecimento e Distribuição de Água
para  Consumo  Público  e  Saneamento,  Recolha  de  Resíduos  Sólidos  e  operação  e  Manutenção  de
Sistemas da Águas Pluviais,  que originaram novas versões dos mesmos,  fazendo parte integrante da
presente proposta, designadamente:

 Estudo Comparativo Modelos de Gestão AA e SAR (composto por 57 páginas);
 Relatório  Técnico  1-A –  Estudos  de  Conceção  Geral  –  Caracterização  da  Situação  Atual  –

Infraestruturas – V.abr18 (composto por 266 páginas, incluindo anexos, e 24 peças desenhadas);
 Relatório  Técnico  1-B –  Estudos  de  Conceção  Geral  –  Caracterização  da  Situação  Atual  –

Infraestruturas - V.abr18 (composto por 184 páginas);
 Relatório Técnico 1-C – Estudos de Conceção Geral  – Base de Dados GIS de Instalações -

V.abr18 (composto por 13 páginas);
 Relatório  Técnico  2  –  Estudos  de  Conceção  Geral  –  Proposta  de  Medidas  e  Investimentos

(Infraestruturas) - V.abr18 (composto por 258 páginas, incluindo anexos e 24 peças desenhadas);
 Relatório  Técnico  2  Complementar  –  Estudos de Conceção Geral  –  Proposta  de  Medidas  e

Investimentos (Infraestruturas) – Sistema Integrado do Mondego - V.abr18 (composto por 21
páginas);

 Relatório Técnico 3 – Estudos de Conceção Geral – Caracterização da Situação Atual – Gestão –
Volume Mira- V.abr18 (composto por 382 páginas);

 Relatório Técnico 3 – Estudos de Conceção Geral – Caracterização da Situação Atual – Gestão –
Volume MontemoroVelho-V.abr18 (composto por 409 páginas);

 Relatório Técnico 3 – Estudos de Conceção Geral – Caracterização da Situação Atual – Gestão –
Volume Soure- V.abr18 (composto por 409 páginas);

 Relatório Técnico 4 – Estudos de Conceção Geral – Caracterização da Situação Futura – Gestão -
V.abr18 (composto por 110 páginas);

 Relatório  Técnico  5  –  Estudo  de  Viabilidade  Técnica,  Económica  e  Financeira  -  V.fev19
(composto por 254 páginas, incluindo anexos);

 Relatório  Técnico  6  –  Plano de  Ações  para  Fase  de  Transição  –  V.set18  (composto  por  25
páginas);

 Relatório  Técnico  7-A -  Minuta  do  Contrato  de  Gestão  Delegada  com  anexos  –  V.fev19
(composto por 80 páginas);

 Relatório  Técnico  7-B  -  Minuta  do  Contrato  Sociedade  e  Projeto  de  Estatutos  –  V.fev19
(composto por 26 páginas);

 Relatório Técnico 8 – Plano do Projeto – V.fev19 (composto por 93 páginas).

Que delibere aprovar/remeter à Assembleia Municipal a proposta, nos termos do artigo 27º da Lei nº
50/2012 de 31 de agosto, na atual redação, de delegação poderes e o exercício das prerrogativas do
pessoal que exerça funções de autoridade na empresa intermunicipal e que se encontram previstas no
artigo 32.º  da Minuta do Contrato Sociedade e Projeto de Estatutos e na cláusula 7.º  da Minuta do
Contrato de Gestão Delegada;

O Presidente,
(Mário Jorge Nunes)
19/02/2018

55



04ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizar no dia 20 de fevereiro de 2019, pelas 14,30 horas

O Senhor Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “trata-se  de um ponto
complexo, se bem que nesta fase está num grau de maturidade bastante grande. Portanto,
aquilo que vos pedia era que o documento que vos foi distribuído como ponto 28 fosse
aceite,  sendo  objeto  da  sua  substituição  por  correções  que  são  de  pormenor,  mas  são
correções de pormenor importantes porque este documento não está a ser trabalhado só pelo
Município  de  Soure.  A  nível  dos  três  Municípios  constituímos  uma  equipa  técnica,  os
documentos são tendencialmente iguais nos três Municípios, hoje na reunião de Câmara de
Soure, durante os próximos dias nas reuniões de Câmara dos outros dois Municípios e ainda
neste mês nas Assembleias Municipais dos três Municípios. Até tenho aqui um cábula já com
o documento de Montemor-o-Velho que é uma cópia deste, portanto, houve necessidade
ontem  na  reunião  final  da  equipa  técnica  de  ajustar  aqui  alguma  linguagem  e  alguns
pormenores.  Portanto,  só  para  que  os  documentos  fiquem  corretos,  peço  a  vossa
compreensão nessa substituição, bem como na pen que agora está a ser distribuída, ela tem
mais documentos. Por exemplo, os documentos de Mira e Montemor-o-Velho não foram
presentes e a agora estão presentes, ou seja, há entendimento jurídico que nós ao aprovarmos
estamos a aprovar o global da empresa e ela inclui os Municípios terceiros, ou seja, estamos
também a aprovar os documentos de Montemor-o-Velho e Mira, porque isso é que fará parte
do conjunto de documentos da constituição da empresa a entregar no Tribunal de Contas. 
Foi  também  distribuído  o  parecer  da  ERSAR  sobre  a  Constituição  da  Empresa.  Este
documento 28 é também resposta às considerações levadas a cabo e que fizemos desde a
Assembleia Municipal até hoje, são respostas às considerações da ERSAR. No final tem mais
dois documentos que são as considerações da Comissão Técnica de Instalação ao parecer da
ERSAR  e  os  documentos  para  a  Constituição  da  Empresa  ABMG  –  Águas  do  Baixo
Mondego e Gândara, EIM, SA para fevereiro de 2019. Na pen estão todos estes ficheiros, por
exemplo, as peças desenhadas não tinham sido distribuídas, ontem chegou-se a entendimento
final que têm que ser para todos efeitos consideradas aqui presentes e estão na pen e estão em
papel para nós assinarmos, porque há um exemplar em papel que tem que ser assinado pelo
Executivo e pela Mesa da Assembleia Municipal, portanto, as mil e tal páginas têm que ser
presentes  e têm que ficar  claro duas coisas,  quer  em sede de Câmara,  quer  em sede de
Assembleia Municipal, é que os documentos estão todos presentes. A proposta diz quantas
páginas é que compõem cada documento, tem a lista dos ficheiros e tem que ficar evidenciado
na minuta da ata a indicação nominal do voto.
Já num documento entregue numa reunião de Câmara anterior havia um memorando sobre as
diferenças entre o que aprovámos o ano passado e o que está agora sujeito a aprovação. As
grandes alterações, uma delas, a mais significativa e que merece aqui relevar e de acordo com
o parecer da ERSAR como podem verificar, foi retirada a proposta da empresa poder ser
financiada pelos Municípios com suprimentos e a ERSAR considera que suprimentos é uma
forma de financiamento, de subsídio, como tal, que não o pode ser, se a empresa tiver que ser
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financiada ou é financiada com capital social ou capitais próprios que venha adquirir ou com
recurso à Banca, porque aí o controle de recurso à Banca ou em financiamento externo tem
um controle, como nós sabemos, diferente do financiamento entre o acionista e a empresa
participativa,  portanto,  é  “proibido”  essa  forma  de  financiamento  usada  nas  empresas
privadas. Foi retirada essa parte, portanto, avançamos só com uma proposta que eu diria de
alto risco que é o capital social em dinheiro muito reduzido para aquilo que eu entenderia que
devia ser feito, mas como o capital em espécie é seis milhões de euros, dois milhões cada
Município, e cada Município tem património superior para colocar à disposição da empresa,
superior aos dois milhões que cada um entrega, sendo que o resto depois será definida a
forma  de  o  colocar  à  disposição  da  empresa,  penso  que  é  suficiente,  vamos  arriscar  a
apreciação final do Tribunal de Contas. Não há garantia pelo Tribunal de Contas que aprove
porque ele só se pronuncia por questões de facto, não por propostas, portanto, só agora, no
fim das Assembleias  Municipais  aprovarem estes  documentos finais  é  que o Tribunal  de
Contas vai tomar a sua decisão final sobre a Constituição da Empresa. 
Dizer  também  que  até  dia  28  entregaremos  as  seis  candidaturas  ao  POSEUR,  as  duas
candidaturas  de  Soure  que  avançam  neste  primeiro  projeto  é  o  Soure  Sul  cuja  minha
expetativa leva alguma reserva na sua aprovação e dizer porquê, é uma realidade que vimos a
constatar. O aviso do POSEUR obriga a que dois terços para financiar obras de saneamento,
dois terços dos clientes de água pré contratualizem, pelos menos, o serviço de saneamento,
ainda que sendo obrigatório por lei as pessoas estarem ligadas ao saneamento, ainda assim,
tendo em conta que tem havido um subaproveitamento dos investimentos feitos nesta área,
depois na prática, depois dos investimentos feitos, neste caso tem que ser prévio à candidatura
e nós fizemos esse trabalho e estamos com dificuldade em chegar aos dois terços de pessoas
que queiram saneamento em Soure Sul, estamos à espera dos resultados de Samuel, Vinha
Rainha e Ribeira da Mata. Este projeto indo para a frente tem um custo superior a 6.000,00
euros por utilizador o seu investimento na Zona Sul do Concelho de Soure, tendo em conta o
grande grau de dispersão das habitações.
Estamos a avançar com outra candidatura para Soure e Mira, são as que apresentam maior
vulnerabilidade nalguns subsistemas na distribuição e na qualidade da água, uma coisa depois
acaba de estar relacionada com a outra, e nós temos duas localidades com problemas graves
na  área da não cobrança de água de acordo com  aquela que produzimos e que tem origem
em vários fatores, vou aqui dizer uma das localidades porque merece, com empresa ou sem
empresa, intervirmos rapidamente, nem que seja com investimento municipal, que é Brunhós,
onde a perca de água é superior a 90%, ou seja, por cada 100 litros de água que produzimos
apenas cobramos menos de 10 litros. Tem várias explicações, uma delas é que nós herdámos
aquele subsistema de uma antiga Cooperativa, o de Brunhós, que é capaz de ter solo rochoso
por baixo; é uma captação própria que não tem gravidade, tem um sistema de bombagem
direta, o motor está sempre a bombar, o Município de Soure ou a empresa rapidamente têm
que resolver  o  problema que  também existe  no  Cercal,  outra  antiga  Cooperativa,  que  é
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estender à conduta que já temos no início do Cercal e que já abastece o depósito do Cercal,
atravessar o Cercal e chegar a Brunhós com ela.
Outra localidade onde a questão está evoluir muito rapidamente nesse sentido, insustentável, é
a Pouca Pena, portanto, também é um subsistema que está confinado. Nós vamos instalar as
ZMC  -  Zonas  de  Medição  e  Controlo,  é  um  investimento  que  é  feito  com  medições
intermédias, ou seja, iremos no início de cada rua, beco, instalar um contador gigante que vai
medir quanto é que distribui de água àquela rua, beco, aquele conjunto de consumidores e
depois o somatório daqueles contadores individuais tem que ser forçosamente parecido com
o contador total. As ZMC - Zonas de Medição e Controlo é um investimento que temos que
fazer para além de termos que avançar para a tele-medição, etc, para isso está a ser preparada
uma candidatura com a empresa que nos fez o cadastro. O nosso cadastro tem mais cinquenta
quilómetros de rede de água do que aquele que nós sabíamos, ou seja, foi-se fazendo muito
prolongamento de rede e nunca foi cadastrado e inventariado como deve ser, daí que havia
aquela  recomendação  também  do  Tribunal  de  Contas  à  nossa  contabilidade  de  que  o
património  não  estaria  conforme.  Em  saneamento  apuraram-se  mais  50  quilómetros  de
saneamento do aquele que estaria  inventariado e mais 75 quilómetros de  água,  além de
algumas bombas, etc. O investimento nesta área também será superior a um milhão de euros,
sendo que o financiamento não é 85% e só cerca de 50%, mas penso que é importante. Com
fugas deste valor temos que continuar a investir, independentemente de haver empresa ou
não, portanto, o Município não pode estar refém daquilo que vai acontecer daqui a alguns
meses .
A proposta é que se aprove todos estes documentos e que se proceda à Constituição da
Empresa.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor  Vereador  Eng.º  Agostinho  Gonçalves  referiu  que:  “a  minha  posição  sobre  o
entendimento  da  Empresa  Intermunicipal  é  conhecida  desde  a  reunião  de  abril  do  ano
passado,  portanto,  a  minha  votação  vai-se  manter.  Dei  as  explicações  de  nível  técnico,
económico-financeiro, político, portanto, todas estas alterações a estes documentos não me
fizeram mudar de opinião e o meu voto vai ser desfavorável. 
De qualquer maneira, uma vez que a maioria vai  votar a favor e também na Assembleia
Municipal, queria também em relação a estes documentos, que tive a oportunidade de analisar
dentro do possível,  constatar e apresentar aqui algumas coisas que penso que devem ser
chamadas à atenção. Em primeiro lugar, relativamente à minuta de contrato da sociedade,
penso que há lá um mero lapso de escrita, o capital social que está previsto é 8.400.000,00
euros, na realidade deve estar lá 6.900.000,00 euros, portanto, será um valor a retificar.
Depois nos estatutos da sociedade o objeto da sociedade é claro, abastecimento de água,
águas residuais, águas pluviais e resíduos sólidos urbanos com capital social de 6.900.000,00
euros.
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Relativamente  aos  órgãos,  o  Conselho  de  Administração  e  Fiscal  Único,  do  que  li,  as
competências e a nomeação da Assembleia Municipal e Conselho de Administração é claro,
mas o Fiscal Único, não vi quem é que decide, quem é que escolhe, quem é que noema, penso
que deverá que ter que ser definida essa situação. 
Também pelos estatutos da sociedade é o Conselho de Administração que compete fazer a
atualização dos preços e das tarifas, está lá nos estatutos da sociedade que essa é uma das
competências do Conselho de Administração. 
Relativamente ao contrato de gestão delegada, o objetivo da sociedade já é um bocadinho
mais restritivo, isto é, apenas prevê a delegação, a gestão da parte do abastecimento de água,
das águas residuais e das pluviais, mas não fala em RSU, existe aqui uma discrepância entre o
objeto  da  sociedade  estabelecido  nos  estatutos  da  sociedade  e  o  objeto  da  sociedade
estabelecido no contrato de gestão delegada, portanto, importa, na minha opinião, esclarecer
essa situação.
Também na parte do contrato de gestão delegada define claramente o tarifário máximo, é lá
que é definido o tarifário máximo que é: o tarifário deste ano é igual ao tarifário do ano
passado mais a atualização dos preços do índice de preço ao consumidor. O Conselho de
Administração  e  as  Câmaras  Municipais  não  são  obrigadas  a  seguir  este  preço  máximo,
embora o estudo de viabilidade económica tenha sido feito sempre com valor máximo, o que,
na minha opinião, vai, durante quarenta anos, subestimar as receitas. 
Relativamente ao capital em espécie, no Contrato de Gestão Delegada é referido que todo o
capital  em espécie tem que ser objeto de um relatório de um Revisor Oficial  de Contas,
penso que ainda está em marcha, não está concluído. 
Também foi introduzido um conceito novo que é a questão dos bens arrendados, penso que
na altura não estava, mas bens arrendados é arrendado.
Agora  sim existe  aqui  uma substituição de competências  que,  na  minha opinião,  entre  a
Comissão de Parceria que foi criada e o Conselho de Administração, ou seja, nos dois lados,
tanto na Comissão de Parceria como o Conselho de Administração têm competência  na
atualização e preços de tarifas,  penso que é preciso definir  concretamente a  quem é que
compete essa situação, se à Comissão de Parceria se é ao Conselho de Administração, porque
esta Comissão de Parceria apareceu aqui, digamos que, na minha opinião, vai substituir o
Conselho de Administração e é quem vai gerir todos os dias o dia a dia da empresa e com
muitas competências e que depois todas essas decisões vão ser ratificadas pelos Municípios,
ou seja, vão ser ratificadas aqui. Na prática, o Conselho de Administração vai funcionar sem
qualquer responsabilidade prática no dia a dia, vai ser a Comissão de Parceria que toma as
decisões e depois é obrigada a ratifica-las na Câmara Municipal e Assembleia Municipal, o
Conselho de Administração limpa as mãos da responsabilidade. A prática vai dizer, porque se
a  Comissão  de  Parceria  é  que  toma  essas  decisões,  mas  é  obrigada  a  ratifica-las  nos
Municípios, os Municípios são obrigados a ratificar isso, quer dizer que o Senhor Presidente
vai ter que trazer aqui à Câmara todas as decisões da Comissão de Parceria. Se as traz, nós
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temos que as ratificar, portanto, na prática as responsabilidade são diluídas pelo Executivo e
depois na Assembleia Municipal, posso estar enganado, mas penso que é assim. Esta é a
análise que eu faço,  depois claro,  o investimento é o mesmo, estavam previstos noventa
milhões em quarenta anos, cinquenta milhões para a água e quarenta milhões para o esgoto,
dividindo isto por quarenta anos e por três Municípios dá setecentos e cinquenta mil euros
por ano por Município. Esta é a leitura que eu fiz e algumas coisas poderão, se entenderem,
ser ratificadas ou melhoradas...”-----------------------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “a CDU, como é conhecido e está
registado, votou favoravelmente a constituição desta empresa.  Aquilo que discordámos,  e
foram alguns aspetos aqui abordados em reunião e em discussão, mais tarde vieram a seres
esclarecidos.  Sobre  esta  matéria,  vou  votar  favoravelmente  assumindo  que  há  aqui
documentos que não tivemos tempo útil para abordar e para podermos ver. Na nossa opinião
isto é um assunto estratégico, de grande importância para o Município, não estamos a falar de
uma matéria qualquer, estamos a falar da questão de um recurso fundamental como é a água,
portanto, naturalmente precisaríamos de mais algum tempo para ver tudo isto que aqui está.
Em todo o caso, aquilo que pude ver, mantenho o voto favorável neste assunto.”----------------
 
Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos a favor do Senhor Presidente da Câmara
Mário Jorge Nunes e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS - Dra Nádia Gouveia,
Américo Nogueira, Dr. Gil Soares e Ana Pereira - e a Senhora Vereadora da CDU
Dra. Manuela Santos, e 1 (um) voto contra do Senhor Vereador eleito pelo PPD/PSD
-  CDS/PP  -  PPM  Eng.  Agostinho  Gonçalves,  aprovar/remeter  à  Assembleia
Municipal, ao abrigo da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º e alínea n) do artigo
25.ºdo  anexo  I  da  Lei  n.º  75/2013  de  12  de  setembro,  na  sua atual  redação,
conjugado com o n.º1 do artigo 22.º e 32.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto na
atual redação, e em harmonia com os artigos 15.º e 17º e seguintes do Decreto-Lei n.º
194/2009 de 20 de agosto, na sua atual redação, a proposta de alteração aos
documentos  e  estudos  técnicos  de  viabilidade  económica  e  financeira  que
fundamentam a constituição da Empresa Intermunicipal entre os Municípios de
Soure,  Mira  e  Montemor-o-Velho  de  Exploração  e  Gestão  de  Sistemas  de
Abastecimento  e  Distribuição  de  Água  para  Consumo  Público  e  Saneamento,
Recolha  de  Resíduos  Sólidos  e  Operação  e  Manutenção  de  Sistemas  de  Águas
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Pluviais, que originaram novas versões dos mesmos, fazendo parte integrante da
presente proposta, designadamente:

 Estudo  Comparativo  Modelos  de  Gestão  AA  e  SAR  (composto  por  57
páginas);

 Relatório  Técnico  1-A –  Estudos  de  Conceção  Geral  –  Caracterização  da
Situação Atual  – Infraestruturas  – V.abr18 (composto  por 266 páginas,
incluindo anexos, e 24 peças desenhadas);

 Relatório  Técnico  1-B –  Estudos  de  Conceção  Geral  –  Caracterização  da
Situação Atual – Infraestruturas - V.abr18 (composto por 184 páginas);

 Relatório Técnico 1-C – Estudos de Conceção Geral – Base de Dados GIS de
Instalações - V.abr18 (composto por 13 páginas);

 Relatório Técnico 2 – Estudos de Conceção Geral – Proposta de Medidas e
Investimentos  (Infraestruturas)  -  V.abr18  (composto  por  258  páginas,
incluindo anexos e 24 peças desenhadas);

 Relatório Técnico 2 Complementar – Estudos de Conceção Geral – Proposta de
Medidas e Investimentos (Infraestruturas) – Sistema Integrado do Mondego -
V.abr18 (composto por 21 páginas);

 Relatório Técnico 3 – Estudos de Conceção Geral – Caracterização da Situação
Atual  –  Gestão  –  Volume  Mira-  V.abr18  (composto  por  382
páginas);Relatório Técnico 3 – Estudos de Conceção Geral – Caracterização da
Situação Atual – Gestão – Volume MontemoroVelho-V.abr18 (composto por
409 páginas);

 Relatório Técnico 3 – Estudos de Conceção Geral – Caracterização da Situação
Atual – Gestão – Volume Soure- V.abr18 (composto por 409 páginas);

 Relatório Técnico 4 – Estudos de Conceção Geral – Caracterização da Situação
Futura – Gestão - V.abr18 (composto por 110 páginas);

 Relatório Técnico 5 – Estudo de Viabilidade Técnica, Económica e Financeira
- V.fev19 (composto por 254 páginas, incluindo anexos);
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 Relatório  Técnico  6 – Plano de  Ações  para Fase  de  Transição – V.set18
(composto por 25 páginas);

 Relatório Técnico 7-A - Minuta do Contrato de Gestão Delegada com anexos
– V.fev19 (composto por 80 páginas);

 Relatório Técnico 7-B - Minuta do Contrato Sociedade e Projeto de Estatutos
– V.fev19 (composto por 26 páginas);

 Relatório Técnico 8 – Plano do Projeto – V.fev19 (composto por 93 páginas).
E ainda que se delibere aprovar/remeter à Assembleia Municipal a proposta, nos
termos do artigo 27º da Lei nº 50/2012 de 31 de agosto, na atual redação, de
delegação poderes e o exercício das prerrogativas do pessoal que exerça funções de
autoridade na Empresa Intermunicipal e que se encontram previstas no artigo 32.º
da Minuta do Contrato Sociedade e Projeto de Estatutos e na cláusula 7.º da Minuta
do  Contrato  de  Gestão  Delegada,  conforme  proposta  do  Senhor  Presidente  da
Câmara Municipal Mário Jorge Nunes.----------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “não vou estar presente no ponto
seguinte, mas saúdo a vinda do investimento das Piscinas Municipais de Vila Nova de Anços
e penso que era urgente que viesse a esta reunião de Câmara, portanto, congratulo-me com
esse investimento.”---------------------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos ausentou-se a partir deste ponto.-------------------

Ponto 29. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
              . EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

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

               . EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONSERVAÇÃO/REABILITAÇÃO

                - Financiamento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: Conservação/Reparação da Piscina Municipal Coberta de Vila Nova de Anços

                - Eficiência Energética e Conservação/Reparação
-Financiamento

A Piscina Municipal Coberta de Vila Nova de Anços está sinalizada para intervenção desde 2015.
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O Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra
(PDCT),  celebrado  em  31  de  agosto  de  2015,  tem  este  investimento  mapeado  enquanto  intervenção
direcionada à eficiência energética (PI 04.03), com o montante de FEDER de 78.982,85€.

No âmbito do PDCT, a CIM-Região de Coimbra adjudicou as auditorias energéticas ao ITeCons - Instituto de
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade.

No relatório produzido por este instituto, foram identificadas as necessidades de intervenção no equipamento,
demonstrando a necessidade de uma intervenção abrangente ao nível de equipamentos e estrutura.

Os avisos abertos pelo Programa Operacional Regional do Centro (Centro 2020) para enquadrar esta operação
previam  apenas  a  possibilidade  de  apoios  através  de  subvenções  reembolsáveis,  constituindo  por  isso
instrumentos de apoio pouco interessantes para o Município.

O  aviso  CENTRO-03-2017-52  alterado  e  republicado  em  19  de  abril  de  2018  veio  por  fim  prever  a
possibilidade da atribuição de subvenções não reembolsáveis, ou sejam apoios a fundo perdido, com uma taxa
de comparticipação máxima de 50% (sempre limitada ao valor de FEDER previsto em PDCT).

Em  outubro  de  2018,  na  sequência  da  passagem  da  tempestade  Leslie o  equipamento  sofreu  danos  na
cobertura de tal modo que a avaliação dos técnicos do Município sugeriram o encerramento do equipamento
por falta de condições de segurança.

A Câmara deliberou este encerramento na reunião ordinária de 31 de outubro.

O projeto  de  arquitetura,  aprovado  na  reunião  de  câmara  de  16  de  novembro  de  2018  contempla  uma
intervenção  abrangente,  desde  a  cobertura,  envolvente  do  edifício,  reorganização  do  espaço  interior  e
equipamentos.

Com base no projeto, foi submetida a 27 de dezembro de 2018 a candidatura CENTRO-06-1203-FEDER-
000118 ao Aviso atrás identificado.

Esta candidatura foi submetida com o seguinte plano de investimento:

Componente:
Investiment
o Elegível

Invest. Não
Elegível

Custo Total

Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria (inclui projeto de 
Arquitetura e de Execução adjudicado pelo Município ao 
IteCons)

40.015,15€ 0,00€ 40.015,15€

Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria (corresponde às 
auditorias adjudicadas pela CIM-RC, sendo esta entidade co-
beneficiária na candidatura)

4.765,02€ 0,00€ 4.765,02€

Construções diversas (inclui grande intervenção na cobertura, 
na envolvente do edifício, na reorganização do espaço interior e
aquisição e instalação de equipamentos)

855.703,89€ 13.032,85€ 868.736,74€

TOTAL 909.484,41€ 13.032,85€ 922.517,26€

O  valor  de  FEDER  solicitado  nesta  candidatura  é  de  473.565,39,  correspondente  a  cerca  de  50%  de
cofinanciamento máximo que o aviso permite. No entanto, o PDCT prevê, recorde-se, para esta intervenção,
um valor de FEDER de 78.982,85€.

O PDCT está em fase de reprogramação. Neste âmbito o Município de Soure enviou os seus contributos onde
inclui um pedido de reforço de FEDER para esta operação no valor de 241.904,80€.
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Na  eventualidade  deste  pedido  ser  atendido,  o  valor  de  FEDER  alocado  a  esta  operação  totalizaria
320.887,65€, correspondente a uma taxa de cofinanciamento de quase 35%.

Considerando o encerramento deste importante equipamento e o prejuízo para os munícipes decorrentes desta
impossibilidade de utilização;
Considerando a urgência no início da intervenção;
Considerando a morosidade no processo de aprovação da candidatura submetida ao Centro 2020;
Considerando  o  valor  de  FEDER  previsto  no  PDCT  e  o  elevado  grau  de  incerteza  quanto  à
reprogramação solicitada pelo Município;

Sugere-se, salvo melhor opinião, que:
O executivo delibere executar esta operação com recurso a empréstimo bancário – empréstimo de médio
ou longo prazo – de valor até 100% da componente por executar, ou seja, da empreitada, que se estima
em 868.736,74€; e,
Que  delibere  submeter  à  Assembleia  Municipal,  nos  termos  do  n.º  2  do  Artigo  51.º,  do  Regime
Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro) na sua
atual redação, a sua discussão e a autorização prévia.

À Consideração Superior
Rafael Alexandre Tralhão Gomes
Gabinete de Apoio à Presidência
15/02/2019 

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “no seguimento daquilo que
já fizemos antes na Assembleia Municipal de dezembro, a necessidade de recorremos para
antecipar o investimento da grande reparação às Piscinas Municipais de Vila Nova de Anços e
é uma preocupação da população de Soure. Não há qualquer medida aberta por causa do
“Leslie”,  embora  também a  nossa  intenção  inicial  não  era  ir  ao  Fundo  de  Emergência
Municipal buscar apoio para as Piscinas Municipais  porque já vínhamos a trabalhar num
programa de financiamento alternativo em termos eficiência  energética.  Decidi fazer uma
proposta com base numa informação sobre a atual situação do projeto das piscinas e sobre a
sua  forma  de  financiamento,  portanto,  neste  momento,  ainda  sem  abrir  procedimento
concursal  para  a  empreitada  porque  esse  também  só  pode  ser  feito  quando  estiver
salvaguardado  toda  a  sua  fórmula  de  financiamento,  a  estimativa  é  que  ultrapasse  os
922.000,00 euros,  sendo que o que está  estudado é que haverá  cerca  de pouco mais  de
13.000,00  euros  que  não serão elegíveis  e  haverá  uma elegibilidade de  809.000,00  euros,
acrescentando que, qualquer das maneiras o investimento nunca será financiado a 85% como
noutras  medidas  do FEDER. O pedido de financiamento ao Portugal  2020,  se  for  bem
sucedido, não ultrapassa os 320.000,00 euros, porquê? Nós estamos ainda em negociações em
termos de Pacto Territorial para a Região de Coimbra sobre esta matéria, a candidatura pode
demorar uns meses a vir a ser contratualizada e eu penso que devemos priorizar o quanto
antes  o  início  deste  investimento  e  como  temos  margem  para  2019  para  recorrer  ao
endividamento, se recorra ao endividamento de forma cautelar para 100% do financiamento
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da obra e, nesse contexto, se ela for financiada a 35%, serão 320.000,00 euros, ou seja, serão
menos  350.000,00  euros  que  se  ficam a  dever  à  banca.  Portanto,  propor  à  Assembleia
Municipal que aceite esta estratégia, nesta intervenção prévia.”----------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia referiu que: “também já tive oportunidade de
expressar  aqui  a  minha  posição,  noutras  reuniões  de  Câmara,  relativamente  às  Piscinas
Municipais de Vila Nova de Anços… mas quero reafirmar, que se a Piscina Municipal de Vila
Nova de Anços precisa ou já precisava de intervenção, ao que parece desde 2015, conforme
refere  a  própria  informação  do  Gabinete  de  Apoio  Pessoal,  com  ou  sem  recurso  a
financiamento, com ou sem Tempestade, esta intervenção deve ser naturalmente realizada e o
mais urgente possível. Considero que é um investimento Municipal extremamente necessário,
fundamental  para  tantos  e  tantos  utilizadores  deste  equipamento  e  o  único  com  estas
características no Concelho de Soure, que deve estar rapidamente ao dispor da população.
Esta é a minha posição e mantém-se.
Também ontem nos foi entregue um designado “parecer jurídico”, do próprio Gabinete de
Apoio,  que não entendi  muito bem o objetivo,  e  que contém até alguns erros  e alguma
incorreções que gostaria de assinalar para que se possam corrigir,  designadamente a data,
penso que deve ser 2019 e não 2018 e também a própria conclusão que me parece nada
acrescentar à anterior informação que nos tinha sido distribuída e que refere inclusive que a
“Câmara Municipal não dispõe de capitais próprios definidos”, não compreendo a expressão
utilizada, porque como saberão, os capitais próprios numa Autarquia designam-se por fundos
próprios e serão, naturalmente, a diferença entre o ativo líquido e o passivo, portanto, basta
analisar as sucessivas Prestações de Contas que têm vindo a ser aprovadas neste órgão para
verificar  que o Município de Soure, naturalmente, que tem fundos próprios, aliás, em 2017,
estes mesmos foram aproximadamente no valor de 43.000.000,00 euros. Também na rubrica
de depósitos a prazo existe um saldo atual de 700.000,00 euros, como refere uma informação
técnico financeira  dos serviços,  apresentada no início desta reunião de Câmara.  Portanto,
parece-me claro que o Município dispõe de fundos próprios, o que poderá não ter é receita
própria  disponível  para  o  efeito,  talvez…  ou  seja  financiamento  não  definido  para  o
investimento pretendido com o qual naturalmente me congratulo. Fica apenas a sugestão em
prol de maior rigor nas informações produzidas que, naturalmente, darão maior conforto a
quem delibera neste órgão.”----------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “nada acrescentar, a não ser
que na questão da referência aos fundos disponíveis, porque o facto de em tesouraria haver
disponibilidade 700.000,00 euros eles  não correspondem, em depósito a prazo,  de modo
algum significa que sejam fundos disponíveis porque a fórmula de cálculo disponíveis não se
avalia pelo dinheiro que está à ordem a prazo, são verbas que estão consignadas em obras em
curso, apenas aguardam a sua utilização, mas penso que não é isso o importante neste ponto.
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O importante neste ponto é que se perceba que, de acordo com a lei das Finanças Locais para
uma intervenção de recurso à banca superior a 10% do Plano de Investimento Municipal para
o ano em curso, é necessário a autorização prévia da Assembleia Municipal e isso está bem
espelhado na informação que se junta da interpretação da Lei das Finanças Locais.”-------------

O Senhor  Vereador  Eng.º  Agostinho  Gonçalves  referiu  que:  “este  problema  da  Piscina
Municipal de Vila Nova de Anços já vem, está aqui espelhado, desde 2015, mesmo antes da
Tempestade Leslie, a própria candidatura ao FEDER sobre essa situação reflete isso. Aquela
situação daquela infraestrutura municipal estar fechada não é bom para ninguém, portanto,
apoio completamente essa  situação,  se  não há financiamento dos fundos comunitários,  a
autarquia virara-se para essa situação, tem o meu total apoio. O valor do FEDER máximo que
se pode conseguir são os 320.000,00 euros, portanto, se nós formos recorrer aos 870.000,00
euros de empréstimo, se o dinheiro depois se concretizar através do FEDER seria para repor
e abater a dívida que foi feita, porque, na realidade, é muito dinheiro e rapidamente se esgota a
margem de financiamento. Nós vamos contrair um empréstimo para os 868.736,74 euros para
repor aquela infraestrutura municipal o mais depressa possível, porque é fundamental para o
desporto e para o Concelho, mas depois se tivermos sucesso na candidatura ao FEDER, este
dinheiro que vier seja para amortizar este empréstimo para repor os níveis de capacidade de
endividamento do Município, se isso for possível em termos contabilísticos.”---------------------

O Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “esta  proposta  é  para
obtermos da Assembleia Municipal a validação de uma operação específica para este fim, que
se outro modo de financiamento não houve, nós pretendemos investir um valor estimado de
922.000,00 e é para 922.000,00 euros que vamos pedir financiamento, mas só vamos dar início
a esse procedimento no fim desta autorização e desta aceitação pela Assembleia Municipal, ou
seja,  na  melhor  das  hipóteses,  na  próxima reunião de  Câmara  viríamos cá  dar  início  ao
procedimento para este valor 922.000,00 euros que só pode ser usado para este fim. Se nós
depois conseguirmos a fundo perdido ou de outra forma algum, esse valor subtrai ao valor de
empréstimo, não é utilizado, não é esgotado, isso está salvaguardado.”------------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  executar  esta  operação  com  recurso  a
Empréstimo Bancário - Empréstimo de Médio ou Longo Prazo - de valor até 100%
da componente por executar, ou seja, da empreitada, que se estima em 868.736,74

, e que se delibere submeter à Assembleia Municipal, nos termos do n.º 2 do Artigo€
51.º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (Lei
n.º 73/2013 de 3 de setembro) na sua atual redação, a sua discussão e autorização
prévia, conforme decorre da informação do Gabinete de Apoio à Presidência, Dr.
Rafael Tralhão.--------------------------------------------------------------------------------
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Ponto 30. TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS 
        

Transferência de Competências para o Município de Soure

Foi publicada no dia 16 de agosto de 2018 a Lei n.º 50/2018, Lei-quadro que transfere competências para
as autarquias locais e para as entidades intermunicipais. Tendo entrado em vigor no dia 17 de agosto de
2018 este diploma só produz efeitos após a aprovação dos respetivos diplomas legais de âmbito setorial
por forma a permitir a aplicabilidade e eficácia da transferência das competências nas datas indicadas no
diploma.

Entretanto foram publicados, no mês de janeiro de 2018, alguns diplomas legais de âmbito setorial que
concretizam  a  transferência  de  competências  para  os  municípios,  nomeadamente  os  Decreto-Lei
nº20/2019 de 30/01/2019, que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos
municipais  nos  domínios  da  proteção  e  saúde  animal  e  da  segurança  dos  alimentos;  bem como o
Decreto-lei nº 22/2019 de 30/01/2019,que desenvolve o quadro de transferência de competências para os
municípios no domínio da cultura e constantes no Anexo I.

Todos os Decretos-Lei setoriais publicados preveem uma norma que possibilita aos Municípios que no
ano de 2019 não pretendam exercer as competências a transferir, comuniquem tal facto à DGAL no prazo
de 60 dias corridos após a entrada em vigor de cada um deles. 

Não fixando os diplomas o dia da sua entrada em vigor, aplicam-se as regras constantes na Lei n.º 74/98,
de 11 de novembro (com as alterações subsequentes), designadamente os n.ºs 2 e 4 do artigo 2.º, que
referem que na falta de fixação do dia os diplomas entram em vigor, em todo o território nacional, no dia
seguinte após a publicação,  a contar  a partir  do dia imediato ao da sua disponibilização no sítio da
Internet gerido pela Imprensa Nacional – Casa da Moeda, SA.

Desta forma e face ao exposto proponho que a Câmara Municipal informe a Assembleia Municipal de
Soure da aceitação, já em 2019, das transferências de competências  supra referidas e constantes
dos Decretos-lei n.º 20/2019 de 30/01/2019 e nº 22/2019, de 30/01/2019.

18.02.2019
O Presidente da Câmara Municipal
Mário Jorge Nunes

O Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “à  semelhança  do que
fizemos para  o pacote  de doze Decreto-Leis  sobre os  quais  do qual  fomos chamados a
pronunciar-nos, a minha proposta é que para estes dois Decreto-Leis aqui em presença, que
exigem uma resposta, ou não, até ao dia 01 de abril, um sobre a proteção e saúde animal e
outro  sobre  a  área  da  cultura,  a  minha  proposta  é  de  que  se  comunique  à  Assembleia
Municipal  que  aceitamos  já,  em  2019,  a  transferência  destas  competências.  Todas  as
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competências  que aceitámos recentemente,  todas  elas trazem encargos para  o Município,
trazem competências, trazem proximidade entre o Município e os seus Munícipes, trazem
melhoria do serviço que a administração presta aos cidadãos e o mesmo se passa com estas
duas,  não  têm um pacote  financeiro  associado  porque  elas  próprias  sendo geradoras  de
despesa, porque é um serviço que o Município presta, também são geradoras de receita. É um
serviço que estejamos a prestar ao Estado é um serviço que estamos a prestar aos cidadãos.
Um dos Decreto-Lei, que é sobre a Proteção e Saúde Animal, as competências que nos são
atribuídas são prestadas há décadas  pelo Município. A figura do Veterinário Municipal e as
suas  competências  nas  vistorias  dos  estabelecimentos  comerciais  onde  se  comercializam
produtos alimentares, proteção aos animais de estimação e de companhia, as campanhas de
vacinação, o cadastro desses animais, os chips, etc, os Municípios fazem isso há décadas. À luz
da legislação atual, esta nova lei vem repor, legitimar, dar cobertura ao Município nesta tarefa
e  noutras,  nomeadamente  o  do  Sistema  da  Industrial  Responsável,  do  SIR,  que  é  uma
Plataforma enquadrada na temática dos licenciamentos zeros, etc, e que vem flexibilizar e pôr
mais responsabilidade nos Serviços Municipais, mas muito na figura do Veterinário Municipal
como autoridade municipal nesta matéria.  O que há a acrescentar nesta matéria por este
Decreto-Lei  são questões de maior responsabilidade na pessoa do Presidente da Câmara,
independentemente do executor ser o Veterinário Municipal e ser vinculativa a informação e a
atividade  de  veterinário  municipal  que  também é  supervisionada  pela  Direção  Geral  de
Veterinária.
Relativamente  à  Cultura,  transmite  para  os  Municípios  a  responsabilidade  de  Gestão  do
Património Cultural existente. No caso de Soure, não transmite nada, não temos nada para
transferir porque o Castelo de Soure, sendo monumento nacional, ele já é, não faz parte da
lista, património do Município há muitos anos. Outra responsabilidade é que todos os eventos
culturais  do  Concelho  em  vez  estarem  sujeitos  a  outro  tipo  de  licenciamento  é  de
licenciamento pelo Município, este é o acréscimo de trabalho que vamos ter.
A minha proposta é que se comunique à Assembleia Municipal que o Executivo se sente em
condições de aceitar já, em 2019, estas duas transferência de competências.”----------------------

O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “relativamente às transferência
de competências, já na última reunião falei sobre isso, também é um assunto que inicialmente
foi  objeto  de  um  acordo  a  nível  nacional  entre  o  PSD  e  PS  e  depois  houve  um
desentendimento sobre a parte do envelope financeiro. Já disse aqui a minha posição, acho
que com as transferências de competências está-se  mais perto das populações, portanto, em
princípio será melhor, mas falta aqui a parte do envelope financeiro. Enquanto não houver
essas  áreas  em  que  já  está  contratualizado,  nomeadamente  na  Saúde  em  que  quando
começarem a sair já vêm acompanhadas de envelope financeiro, vou-me abster relativamente
a essa situação da transferência de competências.”------------------------------------------------------
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04ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizar no dia 20 de fevereiro de 2019, pelas 14,30 horas

30.1.  Decreto-Lei  n.º  20/2019  -  Concretiza  o  Quadro  de  Competências  para  Órgãos
Municipais nos Domínios da Proteção e Saúde Animal e Segurança dos Alimentos

       
Deliberado, por maioria, com 5 (cinco) votos a favor  do Senhor Presidente da
Câmara Municipal e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS, 1 (uma) abstenção do
Vereador  eleito  pelo  PPD/PSD,  CDS/PP-  PPM  -  Eng.  Agostinho  Gonçalves-,
aprovar que a Câmara Municipal informe a Assembleia Municipal de Soure da
Aceitação, já em 2019, das Transferências de Competências constantes do Decreto-
Lei n.º 20/2019 de 30.01.2019, conforme proposta do Senhor Presidente da Câmara,
Mário Jorge Nunes.---------------------------------------------------------------------------

30.2. Decreto-Lei  n.º  22/2019  -  Desenvolve  o  Quadro  de  Transferência  de
Competências para os Municípios, no domínio da Cultura

Deliberado, por maioria, com 5 (cinco) votos a favor  do Senhor Presidente da
Câmara Municipal e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS, 1 (uma) abstenção do
Vereador  eleito  pelo  PPD/PSD,  CDS/PP-  PPM  -  Eng.  Agostinho  Gonçalves-,
aprovar que a Câmara Municipal informe a Assembleia Municipal de Soure da
Aceitação, já em 2019, das Transferências de Competências constante do Decreto-Lei
n.º 22/2019 de 30.01.2019, conforme proposta do Senhor Presidente da Câmara,
Mário Jorge Nunes.---------------------------------------------------------------------------

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