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--- No dia vinte e sete de maio 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  décima  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. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
            . Proc. N.º 18/2019/19 – António Manuel de Freitas Arruda 
             - Constituição de Compropriedade através de Escritura de Compra e Venda - artigo

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

Ponto 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2019 
                                . Apreciação de Propostas de Alteração - 6ª/6.ª -

Ponto 6. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
            . EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
            . Centro Escolar da Freguesia de Soure
                - Proposta de Não Adjudicação 
                -  Abertura de Novo Procedimento 
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Ponto 7. EDUCAÇÃO/ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

            . PLANOS INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR

            . Atividade n.º 1 - Equipas Multidisciplinares de Intervenção e Multinível
                - Aquisição de Serviços na Área da Psicologia
                   .  Não Adjudicação

Ponto 8. EDUCAÇÃO/ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

            . PLANOS INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR

            . Implementação de Ambientes Inovadores de Aprendizagem 
            . Realiza.te: Atividade 8 – Ambientes Inovadores de Educação 
                - Aquisição de Equipamentos de Apoio – Equipamentos Wifi
        8.1.  Não Adjudicação
        8.2.  Escolha do Procedimento Prévio

Ponto 9. EDUCAÇÃO - ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

             . EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS
              . Projeto Realiza.te - “Imagine. Create. Succeed”
            . A Aventura do Gaspar e da Inês na Região de Coimbra
                   - Evento Municipal 1.º CEB – 07 junho 2019 - Conhecimento

Ponto 10. EDUCAÇÃO/ENSINO PRÉ-ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO
             . CANDIDATURAS PORTUGAL 2020 – PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE AO 

INSUCESSO ESCOLAR 
              . Implementação de Ambientes Inovadores de Aprendizagem 
            . Aquisição de Equipamentos de Xadrez 
                  - Escolha do Procedimento Prévio

Ponto 11. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
               . ENSINO BÁSICO 
                   - Dia Mundial da Criança  

Ponto 12. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
               . ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

                   - Campeonatos Regionais de Escalada e Multiatividades de Aventura 

Ponto 13. EDUCAÇÃO 
               . DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO 
                   - Pronúncia do Município de Soure 
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Ponto 14. CULTURA
               . AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA 
                   - Dia da Biblioteca Municipal/Feira do Livro

Ponto 15. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
               . APOIO AO DESPORTO

                . Federação Portuguesa de Bilhar
                  - Fases Finais de Bilhar, nas Modalidades de Snooker, Pool e Pool Português

Ponto 16. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
                - Corrida 4 Estações

Ponto 17. AÇÃO SOCIAL

               .  REDE SOCIAL DO CONCELHO DE SOURE

              . Reunião do Plenário do CLAS
                  - Informações

Ponto 18. SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE

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

              . Aquisição de Equipamento Mobiliário 
                  - Adjudicação - Conhecimento

Ponto 19. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO

               .  CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS

              . Granja do Ulmeiro – Largo em Frente às Instalações dos Bombeiros
                  - Adjudicação - Conhecimento

Ponto 20. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO

               .  PARU – PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

              . Requalificação Urbanística – Rua Alexandre Herculano 
                 - Trabalhos a Mais e Trabalhos a Menos

Ponto 21. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO

               .  PARU – PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

              . Requalificação Urbanística – Rua Alexandre Herculano 
                . Programa de Animação
                    - Impulsoure - “Flores da Nossa Rua”

Ponto 22. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO

               .  AQUISIÇÃO DE TERRENOS

                 - Prédio Rústico na Av. Neuville-de-Poitou
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Ponto 23. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDE DE ESGOTOS – FECHO DE SISTEMAS 
     .  FECHO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICOS DE

ALFARELOS/GRANJA DO ULMEIRO

              . Camada de Desgaste em Estradas Nacionais – Trabalhos Complementares 
                  - Prorrogação de Prazo

Ponto 24. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
               . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS

              .  Construção de Muro de Suporte em Porto Coelheiro
                   - Homologação do Auto de Receção Provisória

Ponto 25. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
              . RECARGAS 
              . ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DA VINHA DA RAINHa 
              . Rua do Formigueiro em Vinha da Rainha 
                      - Adjudicação - Conhecimento

Ponto 26. SERVIÇOS MUNICIPAIS
              . SEGURO DE TRABALHO, AUTOMÓVEL, AUTARCAS E BOMBEIROS 
              . Acordo – Quadro da Comunidade Intermunicipal de Coimbra  
                      - Escolha do Procedimento Prévio - Conhecimento

Ponto 27. RECURSOS HUMANOS

               . Abertura de Procedimento Concursal
                 -  Assistente Operacional (Motorista Transportes Coletivos)

Ponto 28. RECURSOS HUMANOS
              . Consolidação da Mobilidade
              . Pedro Miguel Morgado Ferreira
                 - Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, LTFP

Ponto 29. RECURSOS HUMANOS

            . Mobilidade Interna entre Órgão para Preenchimento de Um Posto de Trabalho
para a Carreira/Categoria de Assistente Operacional 

Ponto 30. RECURSOS HUMANOS

       .  SIADAP  (Sistema  Integrado  de  Gestão  e  Avaliação  do  Desempenho  da
Administração Pública)

                     - Avaliação do Desempenho das Unidades Orgânicas (SIADAP 1)//2018
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Ponto  31. Publicação no Diário  da  República  do Pedido de  Atribuição de  Direitos  de
Prospeção e Pesquisa de Depósitos Minerais de Caulino e Outros Depósitos
Minerais  Associados,  no  Concelho  de  Soure,  requerido  por  CLARIANT
IBERICA PRODUCCION, S.A., em 13 de maio de 2019

                      - Procº MNPPP0510  “Monte Vale Grande”

Ponto 32.  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
                  -  Licenciamento de Recintos Itinerantes e Improvisados 
          32.1. Grupo Motard’s “Diabos de Samuel” - Samuel
                         - Dias 25 e 26 de maio de 2019 – Ratificação 
          32.2. Festas em Honra de Santo António – Fonte da Relva 
                    - Dias 15 a 17 de junho de 2019 – Ratificação   

Ponto 33. PROTEÇÃO CIVIL
               . GABINETE DE PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA - GTF
               . Aquisição de Viatura
               . Proposta de Aquisição de Viatura 
                            - Escolha do Procedimento Prévio

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

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu referiu que: “começava por dar
aqui algumas informações. Realizar-se-á de 04 a 07 de julho, das Festas Religiosas em Honra
da Rainha Santa Isabel, tenho um pedido da Irmandade de S. Francisco e da Rainha Santa
Isabel de Soure, para um apoio. Que se mantenha a tradição, que elas tenham o máximo de
dignidade e que cumpram também essa tradição, é sempre um momento importante para a
Vila de Soure e para o Concelho até porque há esta ligação referenciada historicamente,
também até  nalguns  livros  e  numa rede  que  se  pretende  constituir  de  Municípios  com
influência de Isabel de Aragão, uma rede para ser constituída entre Municípios. O apoio que
o Município dá é de fornecer alguma logística; todos os anos costuma haver também um
apoio em género ou financeiro, que não costuma ser muito, para pintar ou para ajudar a
pintar o espaço envolvente. Este ano eles têm um orçamento de 5 mil e tal euros, um dos
momentos que se torna oneroso, ao fim e ao cabo tem algo de sui generis, é o famoso bouquet
à Rainha Santa, costuma fazer parte do orçamento das festas. Estou a analisar o pedido, no
entanto deixava para vossa reflexão, sem tomarmos uma posição hoje que o Município na
ordem dos mil e poucos euros, pudesse oferecer, como forma de minimizar esses custos, o
fogo de artifício da noite da Rainha Santa, além de que não haverá outras despesas, tirando
as grades que colocamos nas ruas e o apoio para a segurança na realização das procissões.
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Portanto,  aqui  as  questões  de  segurança,  licenças,  aquisição  de  serviços  e  outros,  o
orçamento é de 5 mil euros e o fogo de artifício mil e cem euros, deixava isso para vossa
reflexão, se quiserem hoje tomar aqui posição, mas não é isso que eu pretendo, está aqui o
pedido feito, depois há aquela questão do corte da energia elétrica etc., são coisas habituais.
Há um residente na Figueira da Foz, com raízes no Concelho de Soure, que terá feito um
achado de uns fósseis e quer doá-los ao Município, mas com algumas condições que não
representam encargos.  Dar-vos conhecimento que irei  aceitar as duas peças e mandá-las
para análise. Ele diz que é um fóssil de dinossauro Rex e um outro fóssil de um molusco.  
Também dar-vos conhecimento que nós abrimos um procedimento para obras no Centro
de Saúde de Soure, no dia 06 de maio, o mesmo está concluído e em condições de ir a
adjudicação,  mas  temos  uma  situação  para  ultrapassar  em  primeiro  lugar,  porque  o
Protocolo que temos com o Ministério da Saúde diz claramente na alínea a) do n.º 2 da
cláusula terceira que compete ao primeiro outorgante, Administração Regional de Saúde,
realizar  as  obras  necessárias  no espaço dedicado às  consultas  de  Medicina  Dentária  do
ACES – Baixo Mondego, no Centro de Soure. Nós temos o procedimento da aquisição do
equipamento pronto, e previamente tem que estar pronta a sala onde é instalado. Percebi
durante a semana, no fim de ter aqui a proposta que veio da adjudicação e consulta ao
mercado, que o Senhor Vice-Presidente acompanhou, o procedimento, que o Protocolo diz
que as obras são da ARS, E tínhamos que perceber em que pé é que isso estava. O que se
passa é que se for ARS a fazer as obras, vai-se passar um ano ou dois sem termos este
serviço  que  só  começou  em  Oliveira  do  Hospital  e  Pedrogão  Grande,  que  foram  os
Municípios que assinaram este Protocolo. A minha proposta é que, de facto, o Município
mantenha este procedimento, que a despesa prevista é 9 mil e qualquer coisa euros e que
nós,  a  bem da saúde do concelho,  tendo já  feito a  análise  àquilo que é  a  proposta  de
Delegação de Competências e sendo que a nossa tendência é a recusa,  que ainda assim
pudéssemos  assumir  estas  obras,  propondo  ou  esperando  que  a  ARS  nos  proponha  a
alteração ao Protocolo. Portanto, por causa do Raio X que o equipamento contempla, para a
Ortodôncia, o espaço tem que ser sujeito a testes para ser homologada a sala, não basta
fazer o procedimento ou esperar pela operação das obras, que depois tem um procedimento
que se conjuga. Por isso espero, depois de ter alertado a ARS que estamos interessados em
que o serviço comece, e se houver a garantia que o mesmo inicia entretanto, se o Município
fizer as obras, irei numa próxima reunião com esta questão de nós nos substituirmos, mais
uma vez, à Administração Central para resolver parte do problema.   
Dar-vos conhecimento das obras do mercado. O Mercado está a funcionar nas instalações
complementares.  Temos  alugados  dois  contentores,  um apenas  com ar  condicionado  e
outro que é refrigerado em substituição das câmaras que estavam dentro do armazém. A
empresa fornecedora do contentor, que está apenas adjudicado em termos de requisição,
tendo em conta o valor, colocou lá um carro que faz frio a substituir esse carro por outro
igual de sexta para sábado. Houve ali um problema, e temos também alguma culpa, se aquilo
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foi substituído devíamos ter tido melhor atenção e ter tido uma certificação de que o mesmo
estava a funcionar convenientemente. Acontece que os indivíduos deixaram o equipamento
a funcionar a menos de 13.º graus, portanto, toda a fruta e legumes que os comerciantes
foram buscar na noite ao Mercado Abastecedor, quando chegaram de manhã para o colocar
à disposição dos seus clientes estava toda congelada. Como tal, parece-me correto, tendo em
conta as condições que foram provocadas por nós, tendo em conta a situação de exceção,
que sem prejuízo de termos agora que ser ressarcidos e também de poder penalizar no
aluguer  a  empresa  que  forneceu  o  equipamento,  mas  para  já,  os  comerciantes  serem
ressarcidos de imediato do valor dos bens por nós inventariados e fotografados. Dar-vos
aqui nota que um vendedor são 175,00 euros,  outro 500,00 euros e outro ainda 362,00
euros,  portanto,  sendo  isto  à  volta  de  900,00  euros,  tendo  em  conta  que  isto  é  um
constrangimento, além que eles de manhã não tiveram mercadoria para os seus clientes, há
aqui um duplo prejuízo. Já não consegui inserir isto como ponto na ordem de trabalhos, irei
fazer isto como sendo uma aquisição do município, fundamentada com esta lista e depois
trago à reunião de Câmara para ratificação.
Dar-vos nota que hoje mesmo, mandei constituir um advogado para defender o Município
para contestar uma ação em que nós somos réus, o Município e o Presidente da Câmara.
Essa área está delegada no Senhor Vice-Presidente, mas é sempre o Presidente da Câmara...
Há uma ação de uma munícipe, com interesses na localidade do Pinheiro, que coloca uma
ação no Tribunal Administrativo e Fiscal contra a Câmara Municipal e contra o Presidente
da Câmara de um processo que está a seguir os seus trâmites no Licenciamento de Obras
Particulares  Segundo me foi  informado verbalmente,  pela  a  Senhora  Chefe  de Divisão,
Eng.ª  Maria  José  Carvalhão,  este  processo  já  tem  processo  de  contraordenação,  tem
inclusive ordem de demolição. O entendimento dos serviços, servindo a jurisprudência é
que a demolição é o último recurso, portanto, executar a ordem,  executa-se no fim de
esgotadas todas as possibilidades, é essa análise que temos, mas como entretanto a outra
parte contra interessada mete uma ação contra a Câmara Municipal, vamos ter que acelerar
o processo. Não sei se a Eng.ª Maria José já contactou o Dr. Edgar Domingues, que tem
experiência na área do Urbanismo em trabalho com o Município, portanto, ele vai ter que
estudar isto de duas formas: uma para poder acelerar, ou não, o nosso processo de contra
ordenação e relativamente ao processo de licenciamento e outra para fazer a contestação
desta ação no Tribunal Administrativo...  
Dar-vos ainda conhecimento que nas obras da Rua Alexandre Herculano onde se está a
colocar  gás,  estando  o  Município  a  criar  condições  pelo  concessionário,  neste  caso  a
Lusitânia Gás, apresse a instalação dessa infraestrutura que é muito útil e muito reivindicada
pelas pessoas, porque o gás natural é muito mais barato que o gás de garrafa. Agora há um
conjunto de outros habitantes da baixa de Soure que têm feito abaixo assinados, pedidos e
que não têm tido resposta positiva por parte da Lusitânia Gás. Estamos em conversações
com a Lusitânia Gás e, neste momento, a porta que nós deixamos aberta é que mesmo nas
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outras ruas, que não são a Alexandre Herculano mas que são adjacentes, o Município pode
desenvolver algumas ações facilitadoras de que a Lusitânia Gás possa avançar mais depressa
com esta instalação. 
Também temos uma ação em Tribunal movida contra o Município que foi uma primeira
tentativa de conciliação, o autor é o Senhor Manuel Simões Morgado da Alencarce de Cima,
um processo que tinha sido intentado no Tribunal  Administrativo e Fiscal  e  depois  foi
arquivado por  incompetência  do Tribunal  e  agora  vai  correr  no  Juízo  de  Competência
Genérica de Soure. Foi feita audiência entre os advogados, entre as partes, eu fiz questão de
estar lá para representar o Município. Foi feita uma proposta de acordo pela outra parte,
uma proposta não quantificada, a ação foi intentada por 5.001,00 euros, o Tribunal de Soure
aceitou-a por pouco mais de 2.800,00 euros e a minha resposta à nossa advogada, Dra. Luísa
Oliveira, que já tinha ficado com este processo quando ele caiu no Tribunal Administrativo
e  Fiscal,  é  que  da  parte  do  Município,  da  minha  parte,  não  há  qualquer  acordo.  Este
processo já foi objeto de investigação pelo Ministério Público, foi arquivado. Há uns cinco
anos, fomos abordados por parte de um advogado da parte interessada, enfim colocámos a
hipótese de não haver constrangimentos e perceber que podíamos evitar situações futuras,
agora depois de ter passado todos os constrangimentos não faz sentido qualquer acordo
com a parte. O que se passa é que um determinado munícipe, proprietário no concelho de
Soure, tem um terreno onde ao longo dos últimos trinta anos com a passagem de pessoas,
com a construção de habitações que têm energia elétrica, têm lá água, teve alcatrão, em 2013
levou outra vez alcatrão e ele acha que aquela serventia não devia ter levado alcatrão, porque
era  dele,  e  a  questão  é  esta  e  quer  uma indemnização.  Da  minha  parte  aquilo  que  eu
proponho  é  que  não  há  indemnização  nenhuma,  disse  à  advogada  o  mais  que  podia
acontecer  era  para  precaver  situações  futuras,  porque  os  carros  vão  sendo  maiores,  os
tratores  etc,  ao passar  para  as  cerca  de vinte  propriedades que são servidas  por  aquela
serventia, poderia de facto haver um abuso social e ele não está cá, está para Lisboa, podia ir
sendo prejudicado,  o município podia fornecer algum material  que servisse de vedação,
estamos a falar de uns pilares, de uns sacos de cimento, qualquer coisa do género, um valor
que em dinheiro pudesse ser de 200,00 a 250,00 euros, ou em material propriamente dito
para ele aplicar. Ele não aceitou, queria dinheiro, não desta grandeza, mas da grandeza que
ele  preconiza.  Curiosamente  o  despacho  de  adiamento  para  final  de  setembro,  para  a
audiência  já  com testemunhas e com outras provas,  a  juíza preconizava que de facto a
Câmara  pudesse  ajudar  a  fazer  um muro,  penso  que  não  se  justifica,  portanto,  aqui  é
daqueles casos que “vale mais uma má demanda, do que um bom acordo”, porque estamos
a falar com valores e também atestar aqui um pouco, depois com as testemunhas que nós já
ouvimos e que a Câmara Municipal irá arrolar, que não se justifica chegar outro tipo de
acordo nesta situação.                  
Ontem acompanhei o Grupo Desportivo Desportivo Sourense não por qualquer referência
especial clubística, também tinha acompanhado a semana passada a Vinha da Rainha, que
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jogou em casa e recebeu a Taça de Campeão Distrital. No final da época irei propor, no fim
de ver como estão os outros clubes que participam noutro tipo de provas, mas propor que
se faça um voto de louvor à Vinha da Rainha que é Campeão Distrital, ainda que de uma
Divisão Secundária, mas que não deixa de ser um Campeão Distrital e tem importância em
termos da prática do Futebol com quase 450 atletas. Também o desempenho do Sourense
que é um Vice-Campeão duma Divisão de Honra, finalista da Taça do Distrito de Coimbra,
finalista da Super Taça que se realiza no próximo sábado, embora o Sourense já há 2 anos
tenha recebido um Galardão de Mérito Desportivo previsto nas ordens do Município, mas
também é necessário esperar por este fim de época para podermos fazer uma avaliação
muito  mais  ponderada.  Ontem acompanhei  o  Grupo  Desportivo  Sourense,  solicito  ao
convite  do  Município  da  Pampilhosa  da  Serra,  também  da  Federação  Portuguesa  de
Futebol, houve aqui um incentivo para que este Final da Taça se realizasse neste concelho
da Região de Coimbra, que é talvez dos mais longe e mais difícil acesso. O campo de futebol
é de relva sintética artificial, ardeu aquando dos incêndios, e já foi reposta durante o ano.
Esteve  presente  o  Senhor  Vice-Presidente  da  Federação  Portuguesa  de  Futebol,  outras
figuras do Futebol Nacional e o próprio Município da Pampilhosa tinha um Programa de
Solidariedade, o qual pediu um contributo e o  fair  play  das equipas envolvidas ao que o
Sourense, e bem, porque representar o concelho não é só dentro do campo e nos resultados
desportivos, isso para nós é o que menos importa, embora seja um motivo de dinâmica
desportiva,  mas  não são  só  os  resultados  que  importam e  nós  a  representatividade  do
concelho, é representá-lo de forma digna e nós, ontem, fomos representados de forma digna
pelo Sourense. O resultado desportivo não foi o desejado, mas o resultado da representação
do concelho de Soure como sendo um concelho solidário, que o fomos com a Pampilhosa
da Serra e com os outros concelhos em 2017, foi muito bom. O Sourense merece o apreço
de que embora não tenha trazido a taça, trouxe uma imagem bastante boa a nível regional e
a nível nacional, havendo inclusive a promessa da Federação Portuguesa de Futebol que tem
sido também parceira do Município e tem sido condescendente com algumas questões de
ordem até financeira com o próprio clube, nomeadamente na realização de umas obras que
nós nos propusemos para parceiros nos balneários. Dizer que o Sourense há 3 anos que está
na posse de cerca de 17.000,00 euros para obras dos balneários e tem tido dificuldades em
aplicar essa verba, sendo que tem sido interpelado várias vezes pela Federação, para que,
não tendo utilizado, devolver essa verba, tem-se justificando. Portanto, esta parceria e esta
boa harmonia, este diálogo. 
Dizer que tivemos que fazer um ajuste direto no regime simplificado para resolver uma
questão no Grupo Desportivo Sourense, que tem a ver com a instalação da água porque o
sistema de bombagem que rega o atual relvado, não suportaria o segundo relvado e tem a
questão de um lancil que não pode lá ficar dentro dos dois relvados, estamos a operar retirar
esse lancil, meter novo sitio para nova bombagem do rio e entregar a obra ao empreiteiro
para que ele possa ter o segundo relvado pronto para as camadas jovens, o que é grande
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constrangimento para o público praticante e famílias de Soure. E esperar também que o
Sourense encontre, pela terceira ou quarta tentativa, empreiteiro para realizar as tais obras
nos  balneários  com  a  tal  verba  da  Federação  ao  que  o  município  se  compromete  a
complementar  integralmente  a  diferença,  porque  as  questões  que  tem  a  ver  com  a
salubridade e com questões de segurança sanitária, com o atual estado dos balneários do
Sourense, estão em risco, portanto, deve ser refeita uma operação nessa matéria.
Dar-vos nota ainda que estamos a preparar algumas candidaturas para combate às vespas
velutina.
Temos  no  próximo  fim  de  semana,  no  dia  31  de  maio  para  a  comunidade  escolar,
antecipamos um dia e depois nos dias 1 e 2 de junho, um Parque Encanta, que é o nosso
Parque dos Bacelos, animação com as Comemorações do Dia Mundial da Criança e da Feira
do Livro.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------

O  Senhor  Vice-Presidente  Américo  Nogueira  referiu  que:  “saudar  a  participação  do
Sourense no Final da Taça da Associação de Futebol de Coimbra. Não ganhou, mas fez um
excelente  percurso,  mesmo  com  as  condições  que  têm  sido  colocadas  e  com  os
constrangimentos que todos conhecem. Devemos reconhecer o excelente trabalho que a
direção e todas as pessoas que se envolveram no clube, fizeram durante esta época, acho
que dignificaram o Sourense e dignificar o Sourense é dignificar o Concelho de Soure. 
Informar, também, que decorreu ontem o ato eleitoral para o Parlamento Europeu. No
concelho de Soure,  como vem sendo habitual,  decorreu de uma forma excelente como,
aliás, tem acontecido nos últimos anos, dentro da normalidade a que os Sourenses já nos
habituaram. 
Na área da Proteção Civil, informar que estão a decorrer os trabalhos de limpeza das Faixas
de Gestão de Combustível. Terminámos na freguesia da Vinha da Rainha e estão a decorrer,
neste  momento,  nas  freguesias  de  Soure,  Figueiró  do  Campo  e  Vila  Nova  de  Anços.
Infelizmente, alguns proprietários ainda não perceberam que, gostando ou não gostando, o
trabalho tem que ser feito e têm obstaculizado algumas situações. Pedimos a colaboração da
GNR e pacificamente tudo foi resolvido. Os trabalhos estão a decorrer muito bem.”----------
    
O Senhor Presidente  da Câmara  Mário Jorge Nunes referiu  que:  “no encadeamento da
intervenção, não tem a ver com o orçamento municipal, já agora explicar que também de
facto  não  expliquei  isso  ao  Senhor  Vice-Presidente  quando  tomámos  a  decisão  deste
procedimento,  ter  esta  matriz  e nem foi  nenhuma tentativa  de seccionar  ou de repartir
qualquer procedimento de contratação pública. Todos os Municípios têm dificuldades em
ter empreiteiros nestas e noutras áreas, esta  é uma área de negócio que aparece nova a
cumprir contratos. O ano passado o nosso contrato não o quebrámos, deixámos adiar e
adiar, porque, achámos que valia mais deixar acabar o trabalho, do que estar a ir para litígio
com o empreiteiro e não ter o trabalho, nem tarde nem antes feito, mas nós só em janeiro
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deste ano é que o trabalho do ano passado, que devia ter sido feito até 30 de junho, ficou
feito. Este ano a entregar no mesmo procedimento, uma empresa ganhar o trabalho todo
colocado à disposição do concelho, por acaso esta empresa trabalhou bem e os serviços
também acompanharam, está um trabalho visível  a caminho do Casconho, da Vinha da
Rainha ou na Gesteira. O ano passado também foi bem feito, foram freguesias de prioridade
1, de Samuel, Gesteira e também na zona das Degracias. Este ano está a correr bem, o que é
que  temos  que  fazer?  Conforme  a  lei,  usando  o  mesmo  modo  de  procedimento  de
contratação  pública,  colocar  um  segundo  lote  a  concurso,  que  podem  não  ser  os  52
hectares, porque depende do preço, o preço estipulado anda na ordem dos mil euros o
hectare, o problema é que ninguém pega nesse preço a mil euros o hectare… Nós vamos
nos  próximos  dias,  a  Eng.ª  Cremilde  Pimentel  e  o  Senhor  Vice  Presidente  Américo
Nogueira,  fazer  o  estudo  para  saber  o  que  é  que  falta  em  concreto  e  a  avaliação  da
perigosidade do que é que falta, porque está tudo planeado, está  estipulado pelo ICNF ao
aprovar  o  nosso Plano Municipal,  quais  são  as  estradas  onde se  intervém,  são  estradas
municipais, não são todos os caminhos. Portanto, não se trata de uma questão orçamental,
até porque nós temos um plano para cumprir e já expliquei isso ao Senhor Secretário de
Estado...”-----------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “a explicação está dada, penso
que as empresas, neste momento, em termos de equipamento estão mais bem apetrechadas,
sendo por isso que os trabalhos decorreram rapidamente e muito bem. Portanto, ainda bem
que  o  Senhor  Presidente  lembrou  porque,  na  próxima  reunião  de  Câmara,  já  virá  um
procedimento para a parte restante que faz parte do Plano Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios. 
Também na parte da construção e beneficiação da rede viária, são 58 km nas freguesias de
Alfarelos, Granja do Ulmeiro, Figueiró do Campo, Vila Nova de Anços e Vinha da Rainha.
Esta última vai começar esta semana e as restantes freguesias vão ser feitas com a nossa
máquina niveladora.   
Na área da Proteção Civil, estamos a efetuar os trabalhos de limpeza nos pontos de água,
para que estejam acessíveis aos helicópteros. O trabalho é executado pelos funcionários da
Câmara. Até ao momento, fizemos a limpeza de 15 pontos de água, faltando o último, no
Casal do Cimeiro, freguesia de Figueiró do Campo.       
Também informar sobre a Vespa Velutina, muito ativa no concelho de Soure. De janeiro até
ao final de maio, destruímos 24 ninhos secundários. Os ninhos secundários são os grandes.
Destruímos, igualmente, 11 ninhos primários, que são os pequeninos, os que começam a
produção. 
Por último,  informar que,  de acordo com recomendação do ICNF e da Administração
Interna, durante o período de calor mais intenso e mais crítico, proibimos as queimadas e o
lançamento de foguetes.”----------------------------------------------------------------------------------
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A Senhora Vereadora Ana Patrícia Pereira referiu que: “informar que estive presente em
representação do Município no Festival  de Folclore do Beato,  organizado pela Junta de
Freguesia do Beato e pela Associação Sócio-Cultural Recreativa de Melhoramentos de Faifa.
Este Festival iniciou-se com o desfile dos vários Ranchos Folclóricos em homenagem ao
antigo Presidente da República, General Ramalho Eanes, no qual o Rancho Folclórico da
Freguesia de Tapéus também participou.     
No sábado, dia 18 de março, decorreu em Vila Nova de Anços o Festival de Sopas, no qual
também estive presente, bem como no passado sábado no jogo de encerramento de época
da  Secção  de  Futebol  da  Casa  do  Povo,  que  como é  habitual,  se  destacou   pela  boa
disposição e grande união entre todos.  
Estive presente, também juntamente com a Eng.ª Cristina Madeira, na passada sexta-feira
no Centro de Artes  e Espetáculos da Figueira  da Foz num Seminário designado “Boas
Práticas  na  Gestão  de  Resíduos  de  Construção  e  Demolição”,  presidido  pelo  Senhor
Secretário de Estado do Ambiente, Dr. João Ataíde, onde se discutiram as problemáticas
associadas ao abandono deste tipo de resíduos e as metas a alcançar até 2021.”-----------------

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “só três saudações. Saudar, naturalmente, o
Grupo Desportivo Sourense pela prestação ontem, em Pampilhosa da Serra. Acima de tudo
esteve à altura dos seus 72 anos de história e esteve à altura da função que desempenha
como  o  grande  embaixador  em  termos  desportivos  no  concelho  de  Soure  e  no  país,
portanto, a minha saudação.
A  minha  saudação  para  os  alunos  e  professores  que  participaram  no  Concurso  de
Empreendedorismo das Escolas em Vila Nova de Poiares e no Concurso Municipal  de
Leitura em Braga.
Uma última saudação para a CPCJ de Soure que, mais uma vez, representou condignamente
o Concelho de Soure no Encontro Nacional das CPCJ a semana passada.”----------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “dizer que no dia 31 de
janeiro no Encontro sobre  “Pensar a Saúde Mental” com a presença da Senhora Presidente
da Comissão Nacional, lancei a hipótese do Município de Soure organizar um Encontro
Nacional  em Soure,  já  estavam marcados o do ano 2019 e  o  do ano 2020,  sendo que
apresentei  candidatura verbal para 2021 e tenho dito à Senhora Presidente da CPCJ e a
quem representa o Município a nossa intenção de candidatura. O  feedback que tenho do
evento de 2017 que foi em Idanha-a-Nova, 2018 na Figueira da Foz e 2019 em Tavira é que
o  Município  de  Soure  tem  condições  para  investir  na  realização  a  nível  nacional,  que
movimenta mais de 1.000 conferencistas e com uma dimensão para Portugal Continental e
Regiões  Autónomas.  Irei  formalizar  essa  candidatura  para  que  nas  próximas  semanas  a
Comissão Nacional possa avaliar a realização em Soure para 2021 desse encontro.”-----------

13



10ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 27 de maio de 2019, pelas 14,30 horas

O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “queria só no seguimento das
palavras do Senhor Presidente, do Senhor Vice-Presidente e do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares, uma saudação especial - em primeiro lugar porque talvez tenha sido mais recente e
estive lá -  à Secção Desportiva da Associação da Vinha da Rainha pela subida à Divisão de
Honra,  e também uma saudação especial ao Grupo Desportivo Sourense pelo brilhante 2.º
lugar.  Eu  queria  referir  esta  palavra brilhante,  porque nós só se focamos nos primeiros
lugares e depois esquecemo-nos dos brilhantes segundos lugares, e com os recursos que o
Sourense teve.
Para terminar, não sei se isso será da responsabilidade da Câmara se da Junta de Freguesia
de Soure, tive conhecimento - passei lá e verifiquei - que a fonte dos Casalinhos sofreu um
acidente. Portanto, aquilo é um ícone dos Casalinhos, não sei se será a Junta de Freguesia
que terá que reconstruir, mas queria propor/sugerir que, logo que fosse possível, iniciassem
a construção da fonte dos Casalinhos.”------------------------------------------------------------------

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “relativamente  ao
Fontanário dos Casalinhos, foi devido a um acidente, nada nos levava a crer que tenha sido
intencional.  Pedi  à  fiscalização  para  a  averiguar  o  que  tinha  acontecido,  os  mesmos  já
escreveram e fizeram o auto de notícia do sucedido. Passei a informação para o Gabinete da
Divisão de Infraestruturas do Eng.º Mário Monteiro para oficiar à empresa detentora do
veículo,  para  eles  assumirem,  consequentemente  a  Companhia  de  Seguros  resolver  o
problema.  Além de  que  este  tipo  de  Fontanários  já  estejam fora  da  tutela  da  Câmara
Municipal,  passaram para  a  tutela  das  Juntas  de  Freguesia,  mas  nós  obviamente  vamos
acompanhar e promover a concretização da obra. Se a empresa indicada não for responsável
e achar que não tem responsabilidades, temos que fazer queixa contra desconhecidos junto
da GNR para que sejam investigados e saber quem provocou aquele estrago e fazer a ação
competente.”-------------------------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “relativamente ao Encontro Anual
de Avaliação da Atividade das Proteções de Crianças e Jovens, já aqui referido também,
realizado no passado dia 22, 23 e 24 de maio, em Tavira, sobre o lema “Valorizar o Passado,
Construir o Futuro”, teve a participação, mais uma vez, da CPCJ do Soure, num dos painéis
temáticos para falar da sua ação preventiva em prol dos direitos da criança e do seu trabalho
num projeto pioneiro em torno da Saúde Mental e da criação de um Reservatório Local de
Saúde Mental. Este reconhecimento e distinção ao trabalho da CPCJ de Soure no Plano
Nacional,  é  também  um  reconhecimento  ao  Município  de  Soure  por  todo  o  apoio  e
distinção que tem a esta Comissão, tornando possível o seu trabalho. Já agora dava como
informação, indo ao encontro das palavras do Senhor Presidente de Câmara, que o próximo
encontro  dia  21,  22,  23  de  maio,  será  em  Reguengos  de  Mossarás,  se  Reguengos  de
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Monsaraz pode realizar um Encontro Nacional que envolve mais de mil pessoas, se Idanha-
a-Nova também o pode fazer, certamente que Soure tem condições para o poder realizar e
conte com o nosso apoio.”--------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “o Senhor Vice-Presidente
já  aqui  falou  do  ato  eleitoral  de  ontem,  o  processo  foi  conduzido,  embora  seja  uma
responsabilidade não delegável do Presidente Câmara, ainda tentei  delegar por despacho
para o Senhor Vice-Presidente, mas o Presidente da Câmara não pode delegar, tem que estar
presente. Saudar, depois de uma abstenção muito grande, em que as pessoas se alheam de
um processo democrático,  que é um dos pilares da democracia e da liberdade,  que é o
exercício do direito do voto, por muito condicionado, por muita influência que as pessoas
recebam, por muita orientação do voto que tenham, é o mais elementar, o mais básico na
liberdade e na democracia. O segredo da cabine de voto do cidadão em meter a cruz onde a
sua  consciência  mandar  e  as  pessoas  afastarem-se  disso,  lamentamos.  No Concelho de
Soure  tivemos  ainda  assim  muito  abaixo  dos  indicadores  nacionais,  portanto,  65%  da
abstenção, muito parecida com há quatro anos, obviamente que este indicador também é
porque  perdemos  eleitores,  os  cadernos  eleitorais  hoje  são  mais  fiáveis.  Houve  aqui
alterações nas mesas de voto porque elas passaram a estar em locais com mais do que uma
mesa de voto, como é o caso da sede de Concelho, passaram a estar por ordem alfabética,
cerca de 700/800 eleitores por cada uma das quatro mesas, no geral correu tudo muito bem.
Um voto de agradecimento a todos funcionários da Autarquia que estiveram, desde receber
os boletins de voto aqui à noite entregues pela GNR, desde fazer a separação dos envelopes,
empacotar  tudo,  criação das  mesas  de  voto,  o  serviço  tem que  ser  pago com trabalho
extraordinário, mas que não é compensador do constrangimento que isso causa. Também à
GNR que connosco colabora, cumpre a sua obrigação em sintonia com o Município e os
seus funcionários e também com os funcionários do Tribunal de Soure, inclusive a Senhora
Juíza que teve em articulação com o Senhor Vice-Presidente no tratamento de toda esta
informação. Hoje mesmo, penso que no fim da Dra. Juíza validar da recolha no Tribunal,
eles seguem para Coimbra por funcionários do Município. Portanto, saudar todos aqueles
que estiveram nas mesas de voto, delegados das diversas forças partidárias que, de forma
voluntária, se apresentaram nas mesas de voto e todos os funcionários da Autarquia e das
Juntas de Freguesia envolvidas neste processo.”-------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia referiu que: “não poderia deixar de saudar o
Grupo Desportivo Sourense, a sua direção, e toda a equipa pelo trabalho e pelo resultado
alcançado ontem… mas também ao longo de tantos anos da sua história,  pelas divisões
onde tem passado, tem demonstrado mérito desportivo e é sempre motivo de orgulho para
todos os Sourenses.
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Referir que o segundo lugar na Taça da Associação de Futebol de Coimbra é, naturalmente,
um lugar  muito  honroso.  Dar  também os  parabéns  ao Clube  de  Condeixa,  aqui  nosso
vizinho, vencedor da Taça da Associação de Futebol de Coimbra.”-------------------------------

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 16-05-2019 a  27-05-2019

27-05-2019

Class.: 01
Ano: 2019
Número: 7275
Dt. Entrada Reqt.: 30-04-2019
Processo: 01/2018/34/0
Requerente: José Fernando Ramos
Tp. Pedido: Junção de Elementos
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Arrumos
Tipo Informação: Deferido  (Despacho)
Data reunião: 16-05-2019
Local Obra: Lug Alencarce de Cima
Informação: Deferido
Freguesia: Soure

Class.: 01
Ano: 2019
Número: 5558
Dt. Entrada Reqt.: 29-03-2019
Processo: 01/2018/65/0
Requerente: Nelson José Duarte Rodrigues 
Tp. Pedido:  Projetos de Especialidade 
Tp. Construção: Alteração
Tp. Utilização: Moradia Unifamiliar 
Tipo Informação: Deferido  (Despacho)
Data reunião: 21-05-2019
Local Obra: Cavaleira 
Informação: Deferido nos termos da informação técnica.
Freguesia: Soure

Class.: 01
Ano: 2019
Número: 4446
Dt. Entrada Reqt.: 13-03-2019
Processo: 01/2018/64/0
Requerente: Associação Cultural e Recreativa dos Lousões 
Tp. Pedido: Junção de Elementos
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Palco e Instalações 
Tipo Informação: Informação  (Informação)
Data reunião: 22-05-2019

16



10ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 27 de maio de 2019, pelas 14,30 horas

Local Obra: Rua Principal
Informação: No cumprimento do despacho de aprovação do Sr. Presidente no dia 9/5/2019, à reunião de Câmara para conhecimento.
Freguesia: Soure

Class.: 18
Ano: 2019
Número: 8524
Dt. Entrada Reqt.: 21-05-2019
Processo: 18/2019//19//0
Requerente: António Manuel de Freitas Arruda  
Tp. Pedido: Parecer 
Tp. Construção: Não aplicável
Tp. Utilização: Não aplicável 
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara  (Despacho)
Data reunião: 22-05-2019
Local Obra: Torre Sobral
Informação: À Reunião de Câmara
Freguesia: Soure

Total: 4

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

Ponto 3. Informação Financeira 
        
3.1. Resumo Diário de Tesouraria
        

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

3.2. Encargos e Compromissos

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

Ponto 4. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
             . Proc. N.º 18/2019/19 – António Manuel de Freitas Arruda 
               - Constituição de Compropriedade através de Escritura de Compra e Venda

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

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto : Processo nº 18/2019/19
          António Manuel de Freitas Arruda 

Constituição de compropriedade através de escritura de compra e venda - artiio 54.º da Lei 91/95, de
2/9 com a atual redação
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Face ao teor da informação jurídica, considerando que o ato a praticar é uma  escritura de compra e venda,
suiere-se  que seja  deferido  o  pedido  de  emissão  de  certidão  com parecer  favorável  para  a  constituição  de
compropriedade do prédio rústico.

O prédio está reiistado com o artiio matricial nº 10421 da freiuesia de Soure, localiza-se na povoação Torre do
Sobral e de acordo com a classifcação do PDM, situa-se parcialmente em zona urbana e parcialmente em zona
urbana e parcialmente em zona de proteção paisaiística.

Apesar de se localizar parcialmente em zona urbana, a criação de compropriedade ou ampliação do número de
compartes de um prédio rústico, não corresponde à criação direta de um loteamento, face ao disposto na alínea i)
do artiio 2º, do Decreto-lei 555/99, de 16/12 na atual redação. 

Subsequentemente,  se  os  comproprietários  pretenderem  promover  tal  operação,  terão  que  o  realizar
conjuntamente, nos termos leiais e reiulamentares aplicáveis.

O assunto deverá ser presente à reunião de Câmara para deliberação. 

Maria José O. Carvalhão – Eni.ª Civil
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
21 de maio de 2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de emissão de Certidão com Parecer
Favorável, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------

Ponto 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2019 
                                . Apreciação de Propostas de Alteração - 6ª/6.ª -

Deliberado, por unanimidade, aprovar as Propostas de Alteração - 6.ª/6.ª ----------

Ponto 6. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
             . EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
             . Centro Escolar da Freguesia de Soure
                - Proposta de Não Adjudicação 
                -  Abertura de Novo Procedimento 

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

   EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

   CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE SOURE
                           - Proposta de Não Adjudicação
                             - Abertura de Novo Procedimento
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Relativamente ao tema em assunto, informamos:

1. Em  30/01/2019  o  júri  do  procedimento  elaborou  o  relatório  preliminar  de  análise  das  propostas
apresentadas pelos concorrentes;

2. O  teor  desse  relatório  foi  comunicado  a  todos  os  concorrentes,  no  âmbito  da  audiência  prévia  do
procedimento, realizada nos termos do n.º 1 do artiio 123.º do Códiio dos Contratos Públicos aprovado,
pelo Decreto-Lei n.º18/2008, de 29 de Janeiro a 31/01/2019 (CCP), tendo sido apresentadas pronúncias
por três deles;

3. Analisadas essas pronúncias o júri elaborou o relatório fnal em 22/02/2019, sendo o seu teor iiualmente
comunicado a todos os concorrentes, nesse mesmo dia, em nova fase de audiência prévia, realizada nos
termos do n.º 1 do artiio 123.º do CCP, por força da aplicação do n.º 2 do artiio 148º do mesmo diploma
leial, tendo sido, mais uma vez, apresentadas pronúncias por parte de três concorrentes;

4. O júri  analisou estas novas pronúncias tendo elaborado um seiundo relatório fnal em 12/03/2019 e
realizado nova audiência prévia em 13/03/2019, no âmbito da qual foi apresentada nova pronúncia por
um dos concorrentes.

Considerando:
i) Os  factos  anteriormente expostos,  em especial  a  ocorrência  de nova  pronúncia  após elaboração do

seiundo relatório fnal;
ii) Que  as  pronúncias  apresentadas  se  centram  em  questões  relacionadas  com  o  mapa  de  trabalhos,

conforme melhor  ilustram os relatórios  elaborados pelo  júri,  que se  anexam à presente informação,
sendo aconselhável a sua correção/alteração;

iii) Que  independentemente  desta  última  pronúncia  apresentada  o  júri  poderia,  ainda  assim,  propor  a
adjudicação do procedimento;

É  nosso  entendimento  que  tal  não  seria  a  opção  mais  sensata/adequada,  uma  vez  que  existe  uma  irande
probabilidade de um qualquer concorrente impuinar essa decisão.

Nestas condições, propomos:
1. A Não Adjudicação do procedimento, ao abriio da alínea c) do n.º 1 do artiio 79.º do CCP, uma vez que

por  circunstâncias  imprevistas  se  torna  necessário  alterar  aspetos  fundamentais  das  peças  do
procedimento;

2. Notifcar todos os concorrentes da não adjudicação, nos termos do n.º 2 do mesmo artiio 79.º;

3. Promover o início de um novo procedimento, conforme obriia o n.º3 do artiio 79.º, no prazo máximo de
seis meses a contar da data da notifcação da decisão de não adjudicação, com prévia revisão do projeto.

Ressalve-se, ainda, o seiuinte:
1. Nestas  circunstâncias  a  entidade  adjudicante  deve  indemnizar  os  concorrentes,  cujas  propostas  não

tenham sido excluídas,  pelos  encarios  em que comprovadamente incorreram com a elaboração  das
respetivas propostas, de acordo com o n.º 4 do artiio 79.º;

1. A decisão de não adjudicação determina a revoiação da decisão de contratar, de acordo com o n.º1 do
artiio 80.º do CCP.

É quanto nos cumpre informar.
À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eni.º.
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Chefe de Div. I.O.P.M)
2019- 05-22

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “relativamente ao Centro
Escolar de Soure e Jardim de Infância a construir na Encosta do Sol é para não adjudicação
do procedimento que está em curso, porque a informação do júri tem enfrentado algumas
dificuldades na análise das propostas e depois de um conjunto de esclarecimentos sobre
dúvidas do projeto e também sobre erros e omissões, continua a haver reclamações que
podem  levar  o  processo  para  uma  situação  de  contencioso.  A  proposta  do  Chefe  de
Divisão,  que  eu  concordo,  e  também  foi  discutida  e  orientada  nesse  sentido,  é  não
adjudicação, de certo modo anular o concurso e proceder a uma nova revisão do projeto
inicial, nomeadamente tem a ver com mapas de quantidades e iniciarmos um novo concurso
público.  A  primeira  decisão  a  tomar  é  a  não  adjudicação  deste  procedimento,  fazer  a
audiência prévia aos interessados e à anulação do concurso e de seguida iniciar um novo
procedimento.”----------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “também acho que quando há
esses problemas com os cadernos de encargos é correto não adjudicar a obra, para depois
corrigir o projeto e o caderno de encargos e fazer as coisas, talvez com menores problemas.
O que eu gostaria de perguntar é se, não adjudicando  -  a lei prevê obrigatoriamente no
prazo  de  seis  meses,  tem  que  ser  -  está  garantido  que  vai  ser  feito  um  melhor
concurso?.”---------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “o Senhor Eng.º Mário
Monteiro  tem assumido  esta  responsabilidade,  acha  que  os  esclarecimentos  que  já  tem
adicionados a este procedimento que são quase suficientes a fazer um novo procedimento
imediato, ou seja, a questão já está tão esclarecida que basta voltar à primeira fórmula e abrir
novo concurso de imediato. Proponho que se aprove a decisão de não adjudicar, notifique-
se os concorrentes, proceda-se à revisão do projeto e a abertura de novo procedimento.”----

Deliberado, por unanimidade, aprovar a não adjudicação; notificar os concorrentes;
promover a revisão do projeto e a abertura de novo procedimento, conforme decorre
das informações técnicas dos serviços.--------------------------------------------------------

Ponto 7. EDUCAÇÃO/ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

             . PLANOS INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR

             . Atividade n.º 1 - Equipas Multidisciplinares de Intervenção e Multinível
                 - Aquisição de Serviços na Área da Psicologia
                   . Não Adjudicação
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Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

         PLANOS INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR

          * ATIVIDADE N.º 1 - EQUIPAS MULTIDISCIPLINARES DE INTERVENÇÃO E MULTINÍVEL

 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA PSICOLOGIA

 NÃO ADJUDICAÇÃO
      

Por deliberação da Câmara Municipal, de 11.03.2019, foi decidido recorrer à figura do concurso público, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.
Com base na alínea c) do n.º 1 do artigo 79.º - “Por circunstâncias imprevistas, seja necessário alterar aspetos
fundamentais das peças do procedimento” -, o Júri propõe a não adjudicação deste procedimento.
Após  comunicação  aos  concorrentes  desta  decisão,  em  13/05/2019,  nenhum  se  pronunciou,  estando  assim
reunidas as condições para se proceder à não adjudicação e revogação da decisão de contratar, nos termos do n.º
1 do artigo 80º.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
23.05.2019

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “trata-se  da  não
adjudicação para a área da psicologia. Aqui está o relatório final do júri, na prática o que
aconteceu,  isto  é  uma  candidatura,  esta  equipa  multidisciplinar  está  a  funcionar,  falta
contemplar com o técnico na área da psicologia, nós decidimos abrir um procedimento de
contratação pública, concorreram três pessoas, como consta do relatório do júri, decidiu-se
por um concorrente, entretanto outro faz a sua legitima contestação. A proposta é de não
adjudicação e tendo em conta os valores o Presidente da Câmara usará as suas competências
para fazer o ajuste direto à pessoa que entender que está em condições.”-------------------------

O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “recorremos à mesma figura
do anterior, e depois esse mesmo artigo diz que tem que ser aberto novo concurso no prazo
de seis meses, quer dizer que não vamos abrir  novo concurso público? Talvez aí ver essa
parte jurídica, se algum desses concorrentes quiser entrar por aí pode entrar por ai.”----------
 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a não adjudicação e a revogação da decisão
de contratar, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-------------------

Ponto 8. EDUCAÇÃO/ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

             . PLANOS INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR

             . Implementação de Ambientes Inovadores de Aprendizagem 
             . Realiza.te: Atividade 8 – Ambientes Inovadores de Educação 
                 - Aquisição de Equipamentos de Apoio – Equipamentos Wifi
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O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “trata-se de um ponto que se subdividiu em
três  que  era  a  aquisição  para  este  programa  dos  ambientes  inovadores  de  combate  ao
insucesso escolar, já adjudicámos a aquisição do tablets e a aquisição dos portáteis, já veio
aqui à reunião de câmara. Aqui neste ponto específico houve também alguns erros e o júri
propõe que não se adjudique este procedimento e que se se proceda à abertura de um novo
procedimento.”----------------------------------------------------------------------------------------------

8.1.  Não Adjudicação
 
Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

        PLANOS INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR

         IMPLEMENTAÇÃO DE AMBIENTES INOVADORES DE APRENDIZAGEM

          - REALIZA.TE: ATIVIDADE 8 – AMBIENTES INOVADORES DE EDUCAÇÃO

        * AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO – EQUIPAMENTOS WIFI

   - NÃO ADJUDICAÇÃO

Por deliberação da Câmara Municipal, de 11.03.2019, foi decidido recorrer à figura da consulta prévia, como
procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.

Conforme o relatório do júri, as propostas apresentadas foram excluídas por não cumprirem na totalidade com o
definido no caderno de encargos. Desta forma, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 79.º do Código dos
Contratos Públicos (CCP), não há lugar à adjudicação, extinguindo-se este procedimento.
Assim, determina o n.º 1 do artigo 80º do CCP que a decisão de contratar este serviço seja revogada, sendo que
deverá proceder-se à abertura de novo procedimento nos mesmos termos do anterior, caso se mantenha aquela
intenção.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
03.05.2019   

Deliberado, por unanimidade, aprovar a não adjudicação e a revogação da decisão
de contratar, conforme decorre da informação técnica dos serviços.----------------------

8.2.  Escolha do Procedimento Prévio

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

         PLANOS INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR

          IMPLEMENTAÇÃO DE AMBIENTES INOVADORES DE APRENDIZAGEM

          - REALIZA.TE: ATIVIDADE 8 – AMBIENTES INOVADORES DE EDUCAÇÃO

        * AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO – EQUIPAMENTOS WIFI

   - PROCEDIMENTO PRÉVIO
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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 6.000,00 euros, inferior ao
limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso a esta figura, 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,
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 2019 pela rubrica 02.03.07.01.15 e trata-se de ação inscrita
nas Grandes Opções do Plano pela rubrica 01.002 2019/39-2.

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) entidade(s):

   - Espectro, SA;
   - SBG – Sistemas de Informação, Lda;
   - Realestudo, Lda;
   - Servidor, 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.)
23.05.2019

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

Ponto 9. EDUCAÇÃO - ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

              . EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS
               . Projeto Realiza.te - “Imagine. Create. Succeed”
             . A Aventura do Gaspar e da Inês na Região de Coimbra
                   - Evento Municipal 1.º CEB – 07 junho 2019 - Conhecimento

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

                  -EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS
                  - PROJETO REALIZA.TE - “Imagine. Create. Succeed” -
                       - A AVENTURA DO GASPAR E DA INÊS NA REGIÃO DE COIMBRA 
                             - EVENTO MUNICIPAL 1.º CEB – 07 JUNHO 2019

- INFORMAÇÃO

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:

O Programa Educativo  Empreendedorismo nas  Escolas  da  Região de  Coimbra,  promovido pela  CIM Região  de
Coimbra e dinamizado localmente por cada Município, tem como objetivo geral a dinamização de iniciativas de
deteção, estimulo e de apoio ao empreendedorismo na comunidade escolar da região de Coimbra. Este Programa
abrange o 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e o Ensino Secundário Regular e Profissional.

Relativamente ao  1.º CEB, no Município de Soure, encontram-se quatro turmas inscritas no Programa, a saber:
duas turmas da EB do Sobral e duas turmas da EB da Vinha da Rainha. No dia 07 de junho de 2019, pelas 18h,
estes  alunos  poderão  apresentar  as  suas  Invenções/  Peças  de  Teatro  desenvolvidas  com  os  seus/suas
professores(as), no Pavilhão Multiusos Soure.

À consideração superior,
Dirigente Intermédia do Setor em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
20-05-2019

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

Ponto 10. EDUCAÇÃO/ENSINO PRÉ-ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO
                . CANDIDATURAS PORTUGAL 2020 – PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE 

COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR 
                 . Implementação de Ambientes Inovadores de Aprendizagem 
               . Aquisição de Equipamentos de Xadrez 
                  - Escolha do Procedimento Prévio

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

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

       - IMPLEMENTAÇÃO DE AMBIENTES INOVADORES DE APRENDIZAGEM

         * AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE XADREZ

            - ESCOLHA DO 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 ajuste direto, uma vez que o preço base é de 5.270,00 euros, inferior ao
limite máximo de 20.000,00 euros estabelecido para o recurso a esta figura, cf. alínea d) do n.º 1 do artigo 20º do
Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto.
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A competência para a escolha do procedimento a adotar,  bem como para a aprovação dos restantes pontos,
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.

O presente encargo está previsto no Orçamento para 2019 pela rubrica 02.03.07.01.15 e trata-se de ação inscrita
nas Grandes Opções do Plano pela rubrica 01.002 2019/39-2.

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) entidade(s):

   . Federação Portuguesa de Xadrez.

4. 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.)
23.05.2019

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

Ponto 11. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
                . ENSINO BÁSICO 
                   - Dia Mundial da Criança  

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

- ENSINO BÁSICO
- DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

    

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que: 

O Dia Mundial da Criança é uma data comemorativa celebrada anualmente, a 1 de junho, em homenagem às
crianças e em que estas são o centro das atenções. Esta é uma altura do ano em que também se relembram os
Direitos da Criança, aprovados na Declaração dos Direitos da Criança, pelas Nações Unidas, a 20 de novembro de
1959.
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De  acordo  com  diversos  estudos,  brincar  favorece  a  criança,  propiciando  situações  de  aprendizagem  e  de
desenvolvimento das suas capacidades cognitivas, constituindo-se assim, o motivo ideal para celebrar esta ocasião
com várias atividades destinadas aos mais pequenos. 

Sendo  o  1  de  junho,  no  ano  de  2019,  a  um sábado,  realizar-se-á,  a  habitual  comemoração  desta  data  tão
importante, no dia 31 de maio, com um evento destinado aos alunos das Escolas do 1.º Ciclo do Concelho de
Soure. Esta comemoração consistirá num programa lúdico e pedagógico, que decorrerá entre as 9h30 e as 15h30,
onde estarão disponíveis várias atividades, em formato de estações, no Parque dos Bacelos e Parque da Várzea: 
- Jogos Pré-Desportivos; 
- Diversos Insufláveis; 
- Jardim de Letras; 
- Atividades Equipa Multidisciplinar; 
- Travessia de Barco; 
- Jogo da Ampulheta; 
- Slide; 
- Exposição CPCJ de Soure; 
- Visita à Feira do Livro.

Para além destas atividades, haverá lugar a um almoço partilhado, com a oferta de fruta pelo Município de Soure,
no âmbito do programa Regime de Fruta Escolar. 

Paralelamente,  decorrerá  a  Feira  do  Livro,  que  as  crianças  poderão  visitar  juntamente  com  os  seus/suas
professores/as e auxiliares.

Como forma de assinalar os Direitos da Criança e sensibilizar para Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, o
Município e a CPCJ de Soure propõem ainda a realização de um laço azul humano.

Este ano, com o intuito de abrir as comemorações do Dia Mundial da Criança às famílias, crianças de outros níveis
de ensino e comunidade em geral, o Município de Soure estendeu o programa, abrangendo os dias 1 e 2 de junho,
com a  permanência  da  Feira  do  Livro  e  de  várias  atividades inerentes  à  mesma,  bem como a  presença de
insufláveis e gaivotas no rio. 

Os custos associados estimados com esta iniciativa são €5.000,00. 

À Consideração Superior,
A Dirigente Intermédia do Setor em R/S
(Sofia Valente, Dra.) 
23-05-2019

O  Senhor  Vereador  Dr.  Gil  Soares  referiu  que:  “esta  atividade,  a  exemplo  de  anos
anteriores, ocorre com as Comemorações do Dia Mundial da Criança que é no dia 1 de
junho,  que  é  um  sábado,  portanto,  decidimos  antecipar  estas  comemorações  com  a
comunidade, entenda-se alunos do 1.º Ciclo, antecipando para o dia 31 de maio, sexta-feira.
Em resultado de algumas recomendações/sugestões que temos tido com o Agrupamento de
Escolas de Soure, iremos introduzir algumas alterações ao programa do dia 31 de maio, mas
a grande inovação deste ano é que vamos um pouco mais além, ou seja, não restringir as
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Comemorações do Dia Mundial da Criança aos alunos do 1.º Ciclo, vamos alarga-la aos
alunos dos outros níveis de ensino, às famílias, à comunidade em geral, portanto, vamos
estender o programa a um sábado e a um domingo, dia 1 e 2 de junho, aproveitando estes
equipamentos  que  irão  ser  disponibilizados  no  dia  31  de  maio.  No  dia  31  de  maio,
envolvendo os parceiros habituais desde a CPCJ, os Bombeiros Voluntários de Soure, o
Agrupamento de Escolas de Soure, iremos ter atividade lúdicas para todas as crianças. No
dia  1  e  2  de  junho,  mantendo  alguns  equipamentos  que  estão  disponibilizados,  temos
também a  colaboração  de  outros  parceiros,  designadamente  o  Grupo de  Escoteiros  de
Soure que irá dinamizar também um conjunto de atividades no fim de semana, a secção de
Voleibol do Grupo Desportivo Sourense que irá fazer o dia do Voleibol.
Portanto, conseguimos envolver aqui um conjunto de parceiros que se quiseram associar às
comemorações e que vem dar um colorido especial a estes três dias que se pretendem de
festa e que, acima de tudo, com muita gente, num espaço de excelência da Vila de Soure. 
A acrescentar a isto, vamos introduzir a realização da Feira do Livro naquele espaço. A Feira
do Livro, a avaliação que temos feito dos últimos anos, achamos que tínhamos que dar um
novo impulso porque acabava só por irem lá os alunos  das escolas, a comunidade em geral
não  aderia  muito,  portanto,  resolvemos  associar  a  realização  da  Feira  do  Livro  às
Comemorações do Dia Mundial da Criança. Logo no dia 31 de maio a Feira do Livro estará
disponível para os alunos, no fim de semana estará em funcionamento para a comunidade
em geral. Com certeza a comunidade irá reagir, irá aderir e iremos ter uma exposição de
livros para adquirir, mas iremos introduzir a apresentação de  diversos  livros  por  parte  de
alguns autores, uma peça de teatro, animação, etc.
Destacar o Dia da Mundial da Criança a extensão para três dias, com atividades diversas,
com o envolvimento de diversos Serviços Municipais, a Biblioteca Municipal, os Serviços
Educativos, a nossa equipa multidisciplinar, a CPCJ, para além da exposição dos trabalhos,
irá ficar responsável pelo culminar do dia com o laço azul pelas crianças das nossas escolas,
portanto,  um  conjunto  de  atividades  no  rio.  Penso  que  está  um  programa  mais  rico,
pretende ser mais abrangente, não ficar reduzido aos alunos do 1.º Ciclo, aberto a todos os
alunos, às famílias e a toda a comunidade.”-------------------------------------------------------------

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

Ponto 12. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
                . ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

                   - Campeonatos Regionais de Escalada e Multiatividades de Aventura

Foi presente a seguinte Proposta:

PROPOSTA
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ASSUNTO: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
                     ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
                     Campeonatos Regionais de Escalada e Multiatividades de Ar Livre
                    
A Direção-Geral de Serviços da Região Centro (DGEsTE) vem propor ao Município de Soure a realização, nos
próximos dias 8 e 9 de junho, no Pavilhão Desportivo da Encosta do Sol, dos Campeonatos Regionais de Escalada e
Multiatividades de Ar Livre.

Nestas  atividades,  efetuadas no âmbito do Desporto Escolar  de Coimbra,  participarão cerca de 100 alunos de
diversos estabelecimentos de ensino da Região Centro.

Esta parceria com a DGEsTE pretende concretizar diversas ações regionais e nacionais, no domínio da educação,
no concelho de Soure, como é o caso destas provas e recentemente do “Parlamento Jovem”, para além do regular
acompanhamento ao funcionamento das atividades letivas e não letivas do nosso projeto educativo.
A colaboração do município traduzir-se-á no apoio logístico, designadamente:
- Cedência do Pavilhão Desportivo nos dias 8 e 9 de junho;
- Cedência de grades de proteção;
- Reforço dos contentores de lixo nos dias da competição;
- Transporte de material necessário à realização das provas;
- Comunicação do evento aos Bombeiros, Centro de Saúde, GNR e Proteção Civil.

Face ao exposto, proponho que:
A Câmara Municipal aprove o apoio logístico à DGEsTE para a realização dos Campeonatos Regionais de
Escalada e Multiatividades de Ar Livre, nos dias 8 e 9 junho.

O Vereador,
( Gil Soares, Dr. )

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

Ponto 13. EDUCAÇÃO 
                . DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO 
                   - Pronúncia do Município de Soure 

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “dizer que esta é a nossa
análise  à  proposta  que  o  Governo  nos  fez  para  a  descentralização  de  competência  no
domínio  da  Educação,  já  em  2019,  já  tinha  dado  aqui  esta  informação,  dar-vos
conhecimento. Já nos pronunciámos sobre a Saúde, ainda não veio qualquer resposta ou
esclarecimento. Até 30 de junho a Assembleia Municipal tem que se pronunciar, se for essa
a nossa intenção, de recusa sobre esta matéria. A minha proposta é que não tendo na área da
Saúde recebido qualquer informação até hoje à “contestação” ou à nossa pronúncia, não
recebendo  também  em  tempo  útil,  ou  seja,  nos  próximos  dias,  qualquer  informação
relativamente à  Educação,  tendo o executivo tomado uma posição definitiva sobre esta
descentralização de competências da Saúde e agora da Educação, com base neste estudo, irei
comunicar ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal.”----------------------------------- 
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O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “isto aqui é a quantificação dos
custos que o Município vai ter com as transferências de competências na área da Saúde. O
Município  propõe  1.669.467,21  euros  e  a  Secretária  de Estado quantificou 1.210.066,21
euros,  portanto,  há  aqui  uma divergência;  é  normal  que  isso  aconteça.  A Secretária  de
Estado já foi informada; penso que este relatório que está aqui também foi enviado, e por
isso seria  - e só por uma questão de credibilizar as coisas  -   em princípio foi os serviços
técnicos  que  fizeram este  levantamento; o  relatório  não aparece  assinado por  ninguém;
certamente que não é o Senhor Presidente que vai fazer este levantamento… Penso que
credibilizava  a  nossa  proposta  se  este  relatório  fosse  devidamente  assinado  por  quem
realmente o fez, porque para eles isso conta muito. Portanto, é uma sugestão que eu faço,
quando mandamos os  documentos,  que mandemos credibilizados  com a assinatura  dos
técnicos.”------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “percebo aquilo que o
Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves diz e não discordo totalmente, agora quando
diz que não é credível… O Presidente da Câmara de Soure foi eleito por 60% dos votos do
Concelho de Soure, maior credibilidade como está não há, não há universidade nenhuma
que  consiga  conferir  tão  grau  de  credibilidade  como  esse.  Como  tal,  obviamente  o
Presidente  da  Câmara  assume aquilo  que assina  e  também em todos  os  processos  que
implicam contestações. Os argumentos cada um mostra os quer e os que entende mostrar,
porque todos os processos têm várias fases de observação, de contestação, portanto, não é
boa prática colocarmos os argumentos todos que temos. Nós sabemos que este processo,
diz a lei, que nós podemos recusar o de 2019, podemos também recusar já o de 2020 até 30
de junho, mas que em 2021 a lei diz que ficamos com eles. Nós para a Saúde fizemos um
trabalho porque desconhecíamos,  porque nós não intervínhamos na área da Saúde,  não
temos intervenção direta, não fazemos parte de nenhum órgão de gestão de consulta na área
da  Saúde.  No  caso  da  Educação  já  fazemos.  Fazemos  parte  do  Conselho  Geral  do
Agrupamento de Escolas de Soure onde eu, o Senhor Vereador Dr. Gil Soares e o Senhor
Vice-Presidente Américo Nogueira, no mandato anterior a Senhora Vereadora Dra. Nádia
Gouveia,  o  Senhor  Vice-Presidente  Américo  Nogueira  e  Mandatos  anteriores  outras
pessoas,  acompanhamos  muitas  destas  rubricas.  Por  exemplo,  o  Mapa  II,  apoios
alimentares, comparticipação familiar, conhecemos esta despesa, validada nas Assembleias
Gerais  do  Agrupamento  de  Escolas  de  Soure  que  presta  contas  ao  Conselho  Geral,
validámos a questão dos transportes e veículos especiais, sabemos o que é, fora aquilo que é
responsabilidade  do Município,  há  alguns  circuitos  a  transportar  crianças  deficientes  ou
dificuldades de mobilidade, tem esta despesa. O Mapa IV, Escola a tempo inteiro, as AEC e
outras atividades, já recebemos essa verba. Portanto, aquilo que temos é uma estimativa que
não nos  compete  a  nós  fundamentar,  é  uma estimativa  e  nós  fundamentamos  porquê,

29



10ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 27 de maio de 2019, pelas 14,30 horas

relativamente ao Mapa I  há dúvidas  que nós temos,  qual  é  a  posição do SIADAP dos
funcionários, estamos aqui com uma expetativa que não pode ser fundamentada sem um
conhecimento de causa. Eu também tive aqui algum interesse em que a fundamentação é
esta,  obviamente  que  fiz  isto  consultando  os  serviços  e  em articulação  com o  Senhor
Vereador  Dr.  Gil  Soares,  mas  evoquei  esta  resposta  da  minha  inteira  responsabilidade,
sendo que no Mapa I, que é a parte do pessoal,  o que interessa perceber é as posições
remuneratórias de cada um dos assistentes técnicos ou dos dez assistentes operacionais, o
que importa perceber é o histórico da sua carreira, avaliação de SIADAP, etc. Por exemplo,
é admitido pelo próprio Agrupamento de Escolas de Soure que relativamente aos assistentes
técnicos que estão subdimensionados, ou seja, vem com excesso de quadro e que estão lá
pessoas  que estão à espera de ir  para a aposentação,  portanto,  é  necessário um melhor
esclarecimento.  Apurámos 969.000,00  euros  por  estimativa,  porque nós  conhecemos os
valores reais ao contrário da Saúde. No caso da Educação nós conhecemos o valor real de
2018, já aprovámos as contas de 2018, mas o valor real não diz, com este descongelamento
de carreiras, quem é que descongelou o quê e quanto, são pormenores… Estes pormenores
também é uma forma de nós, tendente à recusa, ganhar tempo, portanto, se temos que
argumentar  para  o  lado  da  nossa  dúvida,  na  dúvida  nós  não  queremos  assumir  esta
competência e a dúvida tem esta divergência de 110.000,00 euros no Mapa I. Também no
Mapa  V  nós  achamos  que  a  sede  do  Agrupamento  de  Escolas,  a  Escola  Secundária
Martinho Árias de Soure, considerando o panorama nacional está em bom estado, saúdo as
direções  do Agrupamento  de  Escolas  e  a  própria  DGEstE.  Ainda  agora  quando foi  o
Furacão Leslie, veio cá a Senhora Secretária de Estado no dia a seguir e deu ordem para
reparação  e  Escola  esteve  fechada  dois  dias  e  foi  prontamente  reparada.  Tivemos  um
problema de uma suposta legionella  num balneário,  o Município tem se  esforçado para
ajudar,  portanto,  estaríamos  seguros  para  receber  o  equipamento,  mas,  ainda  assim,  o
mesmo não se passa na Escola C+S, que é mais antiga, temos mais dúvidas sobre a sua
eficiência e temos aqui algumas questões que nos fazem apresentar aqui esta divergência de
119.000,00 euros, também por presunção, por estimativa não estudada para dizermos o quê,
precisamos de algum tempo e não aceitar esta competência de animo leve, ao contrário das
outras que assumimos até hoje, pese embora a responsabilidade que o município assume,
são desafios.
Aqui o Município está disponível para intervir, para ficar responsável certamente no futuro,
mas para já havia que encontrar um argumento, que existe de facto, porque relativamente ao
pessoal há desconhecimento casuístico de qual é a situação, um a um, dos funcionários para
podermos depois passar para o somatório dos 70. Relativamente aos equipamentos, temos
dúvidas  sobre  a  Escola  C+S,  é  a  única  divergência,  portanto,  se  não  fosse  isto,  os
argumentos para recusar amanhã esta delegação de competências seriam muito frágeis do
ponto de vista objetivo. Por isso assumi eu a redação do texto e é uma resposta da minha
responsabilidade à Senhora Secretária de Estado do Orçamento, ao Secretário de Estado das
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Autarquias Locais e à Secretária de Estado de Educação, também não respondi a nenhum
técnico da DGEstE ou a nenhum funcionário do Ministério,  respondi  diretamente,  é  o
Presidente da Câmara de Soure legitimamente que responde ao nível do Governo.”-----------

O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “a sugestão que eu fiz foi numa
lógica de negociação, portanto, não sabia que havia essa estratégia de protelar a decisão, mas
numa  lógica  de  argumentação.  Nós  temos  aqui  um  levantamento  feito  pelos  nossos
serviços, está credenciado, não tem nada haver, claro que o Senhor Presidente pode assinar
e pode fazer isso tudo, mas eu disse se fosse numa lógica de negociação, tinha toda a lógica,
isto foi feito nos nossos serviços, está credenciado, está assinado e tinha mais força negocial,
foi  nessa perspetiva.  Agora se realmente a perspetiva é andar a protelar a decisão,  tudo
bem...”---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
O Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário Jorge  Nunes referiu  que:  “a  informação é  esta,
apurámos esta divergência e, como tal, é tendente à recusa, esperemos pelos próximos dias
para vir à reunião de Câmara de junho a posição definitiva sobre esta matéria.”-----------------

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

Ponto 14. CULTURA
                . AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA 
                   - Dia da Biblioteca Municipal/Feira do Livro

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: Cultura
                  Ações no Âmbito da Cultura
                     Dia da Biblioteca / Feira do Livro

No próximo dia 31 de maio (sexta-feira), o tecido escolar do 1º CEB do Concelho,  é convidado a estar
presente e participar num conjunto de atividades programadas para comemorar o Dia Mundial da Criança
(cujo dia comemorativo é o dia 1 de Junho), potenciando, em nosso entendimento,  a participação de um
grande número de alunos que, eventualmente, não poderiam, de outra forma, participar nas mesmas.

Simultaneamente, aproveitando as estruturas disponibilizadas para este dia e considerando os recursos naturais
e envolventes do Parque dos Bacelos, pretende-se ir mais além, colocando neste espaço, nos dias 31 de maio e
1 e 2 de junho a Feira do Livro, onde estarão representadas grande número de editoras nacionais.

Se no dia 31 de maio as atividades propostas se destinam a crianças, nos dias 1 e 2 de Junho, as atividades
agendadas procuram ir ao encontro de crianças e seus familiares e do público em geral, proporcionando o
contacto com os livros ao mesmo tempo que desenvolvem outras atividades, nomeadamente, apresentação de
livros e vários tipos de animação, que nos remetem para a importância do livro e da leitura.
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A animação do “Parque Encanta” será uma constante, pretendendo-se a dinamização de um atrativo programa
cultural e desportivo, recorrendo-se a insufláveis, passeio de barcos a pedais, kayaks. 

Pretende-se, também, ir ao encontro da valorização e dinamização o património natural onde estas atividades
se irão realizar, levando os munícipes a uma utilização regular deste ex-libris de Soure.

As despesas inerentes para a realização deste evento estimam-se em 5 000,00€, e estão previstas em Plano de
Atividades no Projeto 2019/60, na Classificação Orçamental 0202 06020305.

Face ao exposto, sugere-se que se dê conhecimento à Câmara Municipal do respetivo Programa.

À consideração Superior,
Mário João Gomes,
 (Dirigente Intermédio do Setor de Cultura,                                                                         
Desporto e Promoção Turística)
 23/05/2019

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

Ponto 15. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
               . APOIO AO DESPORTO

                . Federação Portuguesa de Bilhar
                - Fases Finais de Bilhar, nas Modalidades de Snooker, Pool e Pool 

Português

Foi presente a seguinte Proposta:
PROPOSTA

ASSUNTO: DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
               APOIO AO DESPORTO 
                FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BILHAR 
                FASES FINAIS DE BILHAR, NAS MODALIDADES DE SNOOKER, POOL E POOL

              PORTUGUÊS

A Federação Portuguesa de Bilhar propõe ao Município de Soure a realização, entre os dias 23 de maio e
30 de junho de 2019, das Fases Finais de Bilhar nas modalidades de Snooker, Pool e Pool Português.

Este evento, que se  irá  realizar  pelo terceiro ano consecutivo, enquadra-se no âmbito de uma política
desportiva  municipal  que,  além de  apostar  na  formação e  no  apoio  ás  nossas  coletividades,  pretende
potenciar a diversificação e promoção da oferta desportiva concelhia, em termos recreativos e práticas de
estilos de vida saudáveis, bem como na realização de várias competições de cariz regional, nacional e
internacional, que começam a ser referências do nosso Concelho e polos de dinamização da economia
local.
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São exemplos desta  estratégia  a  Taça da Europa de Escalada,  o II  Duatlo e o I  Triatlo  de Soure,  o I
Torneio do Arunca em Xadrez e o Cross Trail Soure 1111, entre outras atividades que se encontram em
avaliação.

Esta parceria que se pretende reforçar com a Federação Portuguesa de Bilhar, traduz-se de uma forma
mais evidente na realização das Fases Finais de Bilhar, mas também na execução de um programa de
atividades  dirigido  à  população  estudantil  de  Soure,  que  tem  como  objetivo  o  desenvolvimento  de
competências adquiridas por intermédio do domínio elementar das modalidades desportivas do bilhar. 

A  realização  desta  ação,  para  além  da  visibilidade  mediática  dada  ao  concelho  de  Soure,  do
desenvolvimento de um projeto desportivo na área de Educação, terá um impacto financeiro importante
na economia local que se pretende duradouro, dado que pretendemos, durante a competição, desenvolver
algumas atividades no âmbito da promoção turística.

Assim, é manifesto o interesse municipal na celebração deste novo Contrato-Programa de Desenvolvimento
Desportivo com a Federação Portuguesa de Bilhar, que se traduz num investimento direto de €6.000,00.

Constitui  atribuição  do  Município  a  promoção  e  salvaguarda  dos  interesses  próprios  da  população,
designadamente no domínio dos Tempos Livres e Desporto, 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  do  Contrato  Programa  de
Desenvolvimento Desportivo, em ANEXO, a celebrar com a Federação Portuguesa de Bilhar, para realizar no
Concelho de Soure, entre os dias 23 de maio a 30 de junho de 2019, as Fases Finais de Bilhar.

O Vereador
(Gil Soares, Dr.)
21-05-2019

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se do segundo ano
que fizemos esta parceria, portanto, o ano passado demos apoio e este ano voltámos a dar,
numa estratégia de lançamento da modalidade de snooker, pool e pool que começou este
fim de semana no Bicanho, com uma grande visibilidade. São mais de 600 praticantes, só em
termos de presença nos órgãos de comunicação social e na internet e nos diversos blogs são
milhares de visualizações, tendo como painel de fundo o nome do Concelho de Soure, é um
outro  tipo  de  público  que  se  dedica  a  esta  atividade.  A  secção  do  Grupo  Desportivo
Sourense subiu de Divisão,  com um ano de prática,  estão presentes  já  no Campeonato
Nacional da Terceira Divisão, portanto, já passaram à fase Distrital e foram, por direito,
próprio estão a disputar os Campeonatos Nacionais que se iniciaram este fim de semana.
No próximo sábado, pelas 11/12horas haverá uma conferência de imprensa com a própria
Federação, o Presidente do IPJ, que é uma entidade oficial, o Turismo do Centro e a própria
RTP que faz o acompanhamento via RTP2 e Bola TV deste evento. Tem este custo, não há
expetativa  nenhuma,  fiz  questão  de  frisar  isto  esta  semana  quando  em reunião  com a
federação, terminou o nosso compromisso, estamos interessados em manter em Soure uma
prova do circuito masters, já se realizaram duas esta época em Soure, para o ano estamos
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motivados para uma, estamos a falar de custos totalmente diferentes, tem mais a ver com
alguma logística, umas centenas de euros.
Aquilo que proponho é que se aprove esta proposta e que se subscreva com a Federação
Portuguesa de Bilhar estas fases finais que decorrem durante seis semanas.”--------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  Minuta  do  Contrato  Programa  de
Desenvolvimento Desportivo a celebrar com a Federação Portuguesa de Bilhar, para
realizar no Concelho de Soure, entre os dias 23 de maio a 30 de junho de 2019, as
Fases Finais de Bilhar, conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares. -------

Ponto 16. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
                  - Corrida 4 Estações

Foi presente a seguinte Proposta:

PROPOSTA
ASSUNTO: DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
                 CORRIDA 4 ESTAÇÕES 

A Associação Desportiva 4 Estações pretende realizar em Soure mais uma etapa do  Circuito de corrida 4
Estações Portugal, no próximo dia 01 de junho, em período noturno (21h00). 

Este evento já se realizou nos últimos dois anos, e consiste numa  corrida de 10 kms com passagem pelas
principais artérias da Vila e numa caminhada com cerca de 5 kms. 

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

No âmbito da importância da adoção de estilos de vida saudáveis, a Autarquia tem procurado promover iniciativas
que proporcionem maior qualidade de vida à sua população. Para tal, tem investido na dinamização de atividades,
designadamente ao nível desportivo, afirmando-se como um concelho inspirador de hábitos salutares nas áreas da
saúde, educação, desporto e lazer. 

Por outro lado, este evento enquadra-se no âmbito de uma política desportiva municipal que, além de apostar na
formação e no apoio aos nossos clubes/coletividades, pretende potenciar a diversificação e promoção da oferta
desportiva  concelhia,  em termos  recreativos  e  prática  de  atividade  física,  bem como na  realização  de  várias
competições de cariz regional, nacional e internacional, que começam a ser referências do nosso Concelho e pólos
de dinamização da economia local.
 
O  auxílio  solicitado  ao  Município  de  Soure  traduz-se,  para  além do  apoio  logístico,  como a  cedência  de
balneários, ligação das torres de iluminação no Parque dos Bacelos, entre outras, no assegurar das seguintes
condições, com impacto financeiro: 
- Atribuição das camisolas aos participantes; 
- Atribuição de troféus/medalhas; 
- Seguro da prova; 
- Policiamento.
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O investimento estimado, a exemplo do ano anterior, é de sensivelmente €4.000,00. 

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

Face ao atrás exposto, propomos: 
1. A realização, no próximo dia 01 de junho, de uma etapa do Circuito de Corrida 4 Estações Portugal, na Vila de Soure;

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

21.05.2019 
O Vereador
(Gil Soares, Dr.)

Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização, no próximo dia 01 de junho, de
uma etapa do Circuito  de  Corrida 4 Estações  Portugal,  na Vila  de  Soure  e  a
concessão do apoio logístico solicitado, no valor estimado de 4.000,00, conforme€
proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares. ---------------------------------------------

Ponto 17. AÇÃO SOCIAL

                 . REDE SOCIAL DO CONCELHO DE SOURE

               . Reunião do Plenário do CLAS
                   - Informações

Foi presente a seguinte informação:

ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL
                     REDE SOCIAL DO CONCELHO DE SOURE
                     Reunião do Plenário do CLAS 
                     . Informações

No passado dia 14 de maio de 2019, realizou-se uma reunião do Plenário do CLAS de Soure.

Da Ordem de Trabalhos, entre outros de caráter informativo e formal, foram abordados os seguintes pontos:

1. Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) Soure 3G CLDS – 3G
     - Apresentação do Relatório do Segundo Semestre de 2018 e do Relatório de Execução Referente ao Ano
de 2018 
Neste ponto, a Santa Casa da Misericórdia de Soure, na qualidade de Entidade Executora do programa, apresentou
um balanço das atividades realizadas, no período em causa, referentes ao Soure 3G CLDS-3G. 

2. Programa Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) – 4G 
Foi efetuado um enquadramento sobre a aplicação deste programa ao Concelho de Soure, designadamente no que
respeita ao seu objeto, âmbito e eixo de intervenção, bem como toda a tramitação em sede de Câmara Municipal,
que levou à manifestação de interesse sobre o mesmo e à escolha da Entidade Coordenadora Local da Parceria. 
Também foi explicado o procedimento adotado pela Autarquia na escolha da Coordenadora Técnica do CLDS-4G,
que culminou com a designação, na passada Reunião de Câmara, da técnica Dra. Ana Quitério. 
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3. Diagnóstico Social do Concelho de Soure 
Foi aprovado, por unanimidade, o Diagnóstico Social do Concelho de Soure, elaborado pelo Núcleo Executivo do
Conselho Local de Ação Social (CLAS). 

4. Plano de Desenvolvimento Social 2019/2022 
Foi  aprovado,  por  unanimidade,  o  Plano  de  Desenvolvimento  Social  do  Concelho  de  Soure  para  2019/2022,
elaborado pelo Núcleo Executivo do CLAS. 

5. Plano de Ação do Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) – 4G 
Foi  aprovado,  por  unanimidade,  o  Plano  de  Ação  do  Contrato  Local  de  Desenvolvimento  Social  –  4G.  Este
documento, elaborado e apresentado pela Santa Casa da Misericórdia de Soure,  com a colaboração do Núcleo
Executivo, elenca as ações a desenvolver nos próximos 36 meses, a respetiva orçamentação e cronograma. 

Mais informamos que a candidatura ao CLDS-4G, em nome da Santa Casa da Misericórdia de Soure, foi submetida
com sucesso no passado dia 17 de maio de 2019. 

Em ANEXO, seguem documentos que foram objeto de apreciação na Reunião do CLAS. 

Paços do Concelho de Soure, 21 de maio de 2019
O Vereador,
( Gil Soares, Dr. )

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “entregaram agora o Diagnóstico Social e o
Plano de Desenvolvimento Social, foram documentos elaborados pelo Núcleo Executivo
com os parceiros da Rede Social e aqui agradecer o empenho de todas as entidades que
colaboraram na feitura deste documento e outros parceiros que não estão integrados na
Rede Social. Por exemplo, a CPCJ que colaborou também na feitura do Diagnóstico Social,
são  documentos  estratégicos  enquadradores,  de  facto,  que  depois  proporcionaram  a
candidatura  ao  CLDS e  que vão ao encontro  do eixo de  intervenção do CLDS que é
políticas  de  envelhecimento  ativo.  O  diagnóstico  social  remete-nos  para  essa  realidade
também demográfica, temos uma população envelhecida, portanto, há que desenvolver uma
estratégia nesse eixo. 
O  Plano  de  Ação  foi  a  candidatura  entregue  pelo  CLDS,  elaborado  pela  entidade
coordenadora do programa, a Santa Casa da Misericórdia de Soure com a colaboração do
Núcleo Executivo. São estes os documentos onde estão remetidas as ações do Plano de
Ação  para  os  36  meses  do  CLDS,  os  aspetos  financeiros,  o  cronograma,  a  equipa,  a
coordenadora técnica. É com este documento que esperamos que o programa corra bem e,
como tive oportunidade de dizer no CLAS, desejando sorte naturalmente à Santa Casa da
Misericórdia de Soure. A execução deste programa só tem sucesso envolvendo os parceiros,
a Rede Social, outros parceiros, trabalhar em rede porque só assim podemos ir ao encontro
do objetivo deste programa e daí o envolvimento da Câmara Municipal direcionar cada vez
mais ações para as políticas de envelhecimento ativo.”-----------------------------------------------

Foi tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------------
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Ponto 18. SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE

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

               . Aquisição de Equipamento Mobiliário 
                    - Adjudicação - Conhecimento

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

 ADJUDICAÇÃO

Por despacho, de 06.05.2019, do Sr. Presidente da Câmara, Mário Jorge Nunes, foi decidido recorrer à figura da
consulta prévia, como procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.

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

EMPRESA VALOR

Seixas & Simões, Lda. 11.790,00 €

De acordo com o relatório em anexo, tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da
proposta é inferior ao preço base definido, o Júri sugere a adjudicação do presente fornecimento à mesma.

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

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

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

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A dispensa da audiência prévia;

2. A aprovação da minuta do contrato;

3. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “Seixas & Simões, Lda”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 11.790,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal;

5. A designação para gestor do contrato o Dirigente Vítor Miranda.
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À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
22.05.2019

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

Ponto 19. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO

                . CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS

              . Granja do Ulmeiro – Largo em Frente às Instalações dos Bombeiros
                  - Adjudicação - Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO

CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS

GRANJA DO ULMEIRO – LARGO EM FRENTE ÀS INSTALAÇÕES DOS BOMBEIROS

ADJUDICAÇÃO

Por despacho do Senhor Presidente da Câmara de 21.05.2019, foi decidido recorrer à figura de ajuste direto, nos termos da
alínea  d)  do  artigo  19º,  Código  dos  Contratos  Públicos,  aprovado  pelo  D.L.  n.º  111-B/2017,  de  31  de  agosto,  como
procedimento prévio à adjudicação da empreitada acima mencionada.

Foi apresentada a proposta seguinte:

EMPRESA VALOR PRAZO

GADANHA PAVIMENTOS, LDª 13.487,90 € 15 DIAS

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e que o valor da proposta é inferior ao preço base, (13.489,50 €), os
serviços sugerem a adjudicação da presente empreitada à empresa Gadanha Pavimentos, Ldª.

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

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

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

Conclusão:

Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos:
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1. A designação, como gestor de contrato, do Sr. Eng.º Mário Fernando Rodrigues Monteiro, nos termos do disposto no
artigo 290.º-A do CCP.

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

3. A adjudicação da presente empreitada à empresa Gadanha Pavimentos, Ldª;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 13.487,90 euros, acrescido de IVA.

À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais,
(Mário Monteiro, Eng.º)
23.05.2019

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

Ponto 20. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO

                 . PARU – PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

               . Requalificação Urbanística – Rua Alexandre Herculano 
                   - Trabalhos a Mais e Trabalhos a Menos

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO

   PARU – PLANO AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

   REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA – RUA ALEXANDRE HERCULANO

                         - Trabalhos a mais e trabalhos a menos

Relativamente à empreitada em assunto informamos:

1. A obra foi consiinada em 18/03/2019, estando a sua conclusão prevista, em termos contratuais, para o
próximo dia 17/07/2019;

2. Nesta altura foram apresentadas pelo empreiteiro executante da obra, duas listas com erros e omissões
de projeto, uma com trabalhos a preços contratuais e outra com trabalhos a preços não contratuais. Após
análise das listas apresentadas, pelos nossos serviços técnicos que acompanham/fscalizam a empreitada,
foi elaborado um mapa resumo dos novos trabalhos e respetivos custos associados, que se junta em
anexo;

3. Resumidamente, os trabalhos em causa são os seiuintes:
a. A área de intervenção é liieiramente superior à considerada em projeto, com implicações em

várias  quantidades  de  trabalhos/materiais,  nomeadamente:  levantamento  de  pavimento
existente,  abertura  de  caixa,  camada  de  base,  repavimentação  na  zona  da  futura  faixa  de
rodaiem;

b. Existe um número superior de caixas de visita existentes a alterar/substituir tampas;
c. O projeto elétrico foi objeto de diversas alterações, aos níveis do traçado, da iluminação pública,

dos ramais e baixadas, em resultado da sua adaptação à realidade existente, estas alterações
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foram defnidas em obra entre a EDP, o Município, o empreiteiro e o seu subempreiteiro para os
trabalhos elétricos;

d. Igualmente a rede de telecomunicações foi objeto de alterações para adaptação à realidade e
condicionantes fsicas da obra;

e. Em resultado  da  instalação  da rede  de iás  natural,  não  contemplada  no  projeto  inicial,  foi
estabelecida  uma  base  de  trabalhos  que  permitirá  à  concessionária  a  instalação  daquela
infraestrutura, sendo que os equipamentos e materiais necessários aos movimentos de terras
necessários, se inclui na presente proposta;

f. Relativamente á rede de esiotos pluviais será necessário prever a liiação do canalete pluvial de
projeto ao coletor existente na Rua Combatentes da Grande Guerra, bem como as necessárias
caixas de liiação/limpeza do canalete, soluções não contempladas em projeto;

i. Propõe-se o assentamento das lajetas de iranito a aplicar nas áreas entre o canalete pluvial e as
construções  existentes,  sobre  massame  de  betão  simples,  em  detrimento  da  sua  aplicação
apenas  em  pó-de-pedra  com  cimento,  como  forma  de  iarantir  a  sua  lonievidade  sem
deterioração/fssuração precoce;

4. Verifcamos,  ainda,  para além da necessidade de executar aliuns trabalhos não previstos  no projeto
inicial,  a  constatação  de  que  não  serão  atiniidas  as  quantidades  previstas  em  projeto  para  aliuns
trabalhos, nomeadamente:

a. Os relativos ao artiio 7.3 do mapa de trabalhos colocado a concurso, canalete de betão para
passaiem  de  cabos  elétricos  e  telecomunicações,  uma  vez  que  aquelas  infraestruturas  são
instalados em vala.

5. Em anexo junta-se uma listaiem exaustiva de todas as quantidades a mais e a menos que até à data se
prevê obter durante a execução da presente empreitada, bem como os custos correspondentes;

Neste enquadramento, propomos:
i. A aprovação dos trabalhos a mais e a menos constantes da listaiem em anexo;
ii. A aprovação de uma prorroiação do prazo de execução da empreitada, em consequência dos trabalhos
complementares identifcados, até ao dia 31/08/2019.

A serem aprovadas as propostas aiora apresentadas, a situação da obra será a seiuinte:

À consideração superior,   
(Mário Monteiro
Chefe da D.I.O.P.M.) 
2019.05-13

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “este ponto saiu da ordem de
trabalhos da última reunião de Câmara e vem esta, sobre requalificação urbanística da Rua
Alexandre Herculano, trabalhos a mais e trabalhos a menos. As obras estão a decorrer a um

40



10ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 27 de maio de 2019, pelas 14,30 horas

ritmo agora sim de acordo com as nossas intenções, a nossa intenção é que a obra tinha
quatro meses para executar, está com dois, tem uma componente técnica bastante complexa,
como pode ser verificado, até porque não foi sempre objetivo deixar sempre a mobilidade e a
segurança, quer dos habitantes, quer dos comerciantes. Nesta fase, e esperemos que não haja
mais surpresas, mas estando identificados os trabalhos a menos e os trabalhos a mais é aqui
apurado o acréscimo de 25,94% na relação entre trabalhos a mais e a adjudicação e na relação
entre trabalhos a mais e trabalhos a menos uma diferença de 20%. Dentro dos limites legais, o
Senhor Chefe de Divisão fundamenta o que é que foi necessário alterar para dar boa execução
à obra. Quero aqui referir, além das questões que tem a ver com a parte elétrica que prescindo
de opinar, há uma parte que tem a ver com o pavimento, o projeto tinha o assentamento em
pó  de  pedra  e  nós  decidimos,  enquanto  a  obra  está  nisto,  alterar  para  uma  base  de
betão.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais e os trabalhos a menos
constantes da listagem e a prorrogação do prazo de execução da empreitada, em
consequência dos trabalhos complementares identificados, até ao dia 31/08/2019,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-----------------------------------

Ponto 21. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO

                . PARU – PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

              . Requalificação Urbanística – Rua Alexandre Herculano 
                . Programa de Animação
                    - Impulsoure - “Flores da Nossa Rua”

Foi presente a seguinte proposta:

PROPOSTA 
Habitação Urbanização e Urbanismo

PARU- Requalificação da Rua Alexandre Herculano 
Impulsoure

Programa de Animação da Rua Alexandre Herculano
“Flores da nossa Rua”

O Município de Soure tem em desenvolvimento um conjunto de obras,  inseridas na política de reabilitação urbana
definida, aprovada no PARU, e em curso, que concorrem para o objetivo comum de revitalização da Zona Histórica de
Soure e para o consequente crescimento do desenvolvimento económico do concelho.

Faz parte desta estratégia municipal,  o envolvimento de todos. Desde logo das pessoas que habitam as ruas, mas
também dos comerciantes, dos empresários, e de todos os outros agentes, independentemente do local do concelho em
que se situem, na medida em que para que exista uma verdadeira coesão concelhia, o centro da vila deve ser entendido
como o centro de todos.
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Esta  atividade-  “Flores  da  Nossa  Rua”  insere-se  na  estratégia  de  animação  definida  para  a  dinamização  da  Rua
Alexandre Herculano e destina-se exclusivamente ao seu adorno, visando o envolvimento das Instituições Particulares
de Solidariedade Social do concelho e dos seus utentes, tendo em vista a estimulação da cooperação institucional, o
cuidado e o embelezamento do espaço público, bem como a promoção da visitação da Rua e a sua dinamização, aliadas
à reciclagem e reutilização de materiais.

Assim, propõe-se a aprovação do Regulamento de Participação da atividade “Flores da nossa Rua”.

23.05.2019
O Presidente da Câmara Municipal
Mário Jorge Nunes

Impulsoure
Programa de Animação da Rua Alexandre Herculano

“Flores da nossa Rua”

Regulamento de Participação

O Município de Soure tem em desenvolvimento um conjunto de obras,  inseridas na política de reabilitação urbana
definida, e em curso, que concorrem para o objetivo comum de revitalização da Zona Histórica de Soure e para o
consequente crescimento do desenvolvimento económico do concelho.

Faz parte desta estratégia municipal,  o envolvimento de todos. Desde logo das pessoas que habitam as ruas, mas
também dos comerciantes, dos empresários, e de todos os outros agentes, independentemente do local do concelho em
que se situem, na medida em que para que exista uma verdadeira coesão concelhia, o centro da vila deve ser entendido
como o centro de todos.

Esta atividade- “Flores da Nossa Rua” destina-se exclusivamente ao embelezamento da Rua Alexandre Herculano que
neste momento se encontra em obra e visa o envolvimento das Instituições Particulares de Solidariedade Social do
concelho e dos seus utentes, tendo em vista a estimulação da cooperação institucional, o cuidado e o embelezamento do
espaço público, bem como a promoção da visitação da Rua e a sua dinamização, aliadas à reciclagem e reutilização de
materiais.

O presente documento regula a forma de organização e de participação na atividade.

1. Entidade Organizadora
A atividade “Flores da nossa Rua”, inserida no Programa de Animação da Rua Alexandre Herculano, é uma
iniciativa da Câmara Municipal de Soure. 

2. Objetivos
Esta iniciativa tem como objetivos:
a) O embelezamento da Rua Alexandre Herculano, através da colocação de flores coloridas,  suspensas ao

longo desta, a partir do dia 12 de setembro;
b) Reforçar a atratividade e o aumento de visitantes da Rua;
c) Fomentar uma dinâmica de cuidado e embelezamento do espaço público;
d) Promover comportamentos cívicos e consciência ambiental;

3. Destinatários
Todas as Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho de Soure.
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4. Participação
Cada Instituição deverá manifestar o seu interesse em participar na atividade, por escrito, no decorrer do mês
de junho.

5. Prémio de participação
O Município de Soure disporá de uma quantia de 5.000,00 (cinco mil euros) que repartirá entre as instituições
participantes, mediante a quantidade de flores selecionadas para a exposição.

6. Flores e materiais a utilizar
Os participantes deverão elaborar flores coloridas para colocar em suspensão, utilizando para o efeito materiais
reciclados que possam estar sujeitos à exposição à humidade e ao calor. (Ex: garrafas de plástico, embalagens
de plástico ou cartão, pacotes, etc.)

7. Seleção e acompanhamento
Cabe ao Presidente da Câmara Municipal de Soure,  ou a quem este designar, o apoio técnico na escolha de
materiais e seleção das flores a expor.

8. Data limite para a entrega das flores
As flores deverão ser produzidas até ao dia 31 de agosto de 2019.

9. Recolha e colocação na Rua
Cabe ao Município de Soure a recolha e a colocação das flores na Rua.

10. Contactos
Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados através dos seguintes contactos:
Município de Soure
Tel: 239 506 550
Email: geral@cm-soure.pt

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de aprovarmos um
Regulamento simples e com uma verba que não é muito elevada, considerado os custos de
ornamentação de umas festas, que são 5.000,00 euros. Para que estes 5.000,00 euros sejam
distribuídos depois entre as IPSS que participem, encontrando-se uma forma mais equitativa,
porque não se trata de um concurso nem de prémios. O interesse provoca a curiosidade de
haver outro tipo de ornamentações, por outro lado também apelar à reutilização dos materiais
disponíveis  na  posse  das  pessoas,  desde  as  cápsulas  do  café  até  às  embalagens  dos
refrigerantes, tudo pode ser reutilizado. O objetivo é termos a Rua Alexandre Herculano
ornamentada a partir do dia 10/11/12 de setembro até a seguir ao S. Mateus, através deste
concurso. Proponho-vos a discussão da ideia, se a aceitarem a aprovação do Regulamento
para que seja lançado este desafio às IPSS do Concelho que queiram aderir e contribuir com
este material que depois os serviços municipais se encarregaram de ornamentar. 
A minha proposta é que se faça com “a prata da casa”, dando este incentivo, motivando as
IPSS a aderir a este desafio.”---------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “tanto quanto eu percebi é dar
um apoio de 5.000,00 euros às IPSS do Concelho para organizarem um ornamento de rua
com flores feitas de vários materiais,  plástico,  garrafas, etc.  Há aqui algumas questões, se
calhar a ideia até pode ficar muito bonita, mas vou dizer aquilo que penso, primeiro, vai ser
colocado nas paredes, vão ter que contactar os proprietários? Segundo, quando se fala aqui
em comportamento cívico e consciência ambiental, se calhar se fossem flores naturais ou
outra coisa, talvez ficasse melhor do que andar lá com garrafas, mas se calhar até vai ficar
bonito...”--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “sobre esta ideia, porque certamente
vamos esperar todos que ela resulte, e algum resultado ela vai ter e só pode ser bom, mas
penso que esta e outras ideias serão bem vindas a um espaço como aquele e tem como
objetivo valorizar aquele espaço e dar reconhecimento às pessoas, aos comerciantes daquela
zona. Decorreu, na semana passada, uma atividade incluída no próprio projeto em que as
pessoas  participaram,  não acreditei  muito  nela  no início,  mas  as  pessoas  participaram,  e
mesmo no dia  seguinte  foi  possível  falar  com alguns dos comerciantes  e estavam muito
agradados,  porque acham que isto  é  uma forma de  a  Câmara  os  ouvir,  de  promover  o
encontro entre eles, promover a troca de ideias e algum reconhecimento, portanto, resultou e
certamente que deveremos dar continuidade com esta e outras ideias.”-----------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “não vou retirar o ponto da
ordem de  trabalhos  que  é  para  isto  ter  uma consequência  imediata,  se  perceber  que  os
Senhores Vereadores, na sua maioria, subscrevem e aprovam, mas deixar em aberto, portanto,
o  órgão  Executivo  é  soberano,  inclusive  para  na  próxima  reunião  poder  melhorar  o
Regulamento se for o caso, alguma dúvida que surja poder aceitar contributos dos Senhores
Vereadores e melhorar o Regulamento sem alterar regras que já estão aqui definidas.
Assim proponho que se aprove a proposta, que inclui o regulamento e o valor.”------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Regulamento de Participação da Atividade
“Flores da Nossa Rua”, conforme proposta do Senhor Presidente da Câmara Mário
Jorge Nunes.-----------------------------------------------------------------------------------

Ponto 22. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO

                 . AQUISIÇÃO DE TERRENOS

                   - Prédio Rústico na Av. Neuville-de-Poitou

Foi presente a seguinte informação: 
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Assunto: HABITAÇÃO, URBANIZAÇÃO E URBANISMO
          - Aquisição de Terrenos
          - Prédio Rústico na Av. Neuville-de Poitou

1. Considerando:

a) a aprovação em Assembleia Municipal de 21-12-2018 da autorização ao recurso a financiamento bancário, para
a aquisição de parcelas de terreno que se destinam a concretizar as opções do Município de Soure enquadradas
no PAMUS (Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável);

b) que o decorrer das obras de Reabilitação Urbana da Rua Alexandre Herculano, com uma duração prevista de
seis meses, abrem novas necessidades de acesso e estacionamento ao centro histórico da vila de Soure;

c) que o início das obras de Requalificação do Mercado Municipal de Soure, com uma duração prevista de doze
meses, terão uma ocupação parcial da via pública circundante por força da constituição do estaleiro de obra;

d)  que  o  projeto  do  Mercado  Municipal  em  execução,  introduz  um  novo  desenho  na  rua  confinante  com  o
estacionamento do mercado temporário, incluindo a supressão de alguns lugares de estacionamento, aumentado
as dificuldades de acessibilidade ao espaço mais central da Vila de Soure;

e) a reprogramação do PDR2020, e a dotação prevista para o DLBC Terras de Sicó considerando as candidaturas
aprovadas  e  o  reforço  por  via  da  Reserva  de  Eficiência,  permitirá  a  abertura  de  um aviso  para  projetos  de
remodelação de mercados locais, no 2º semestre de 2019; aviso este que permitirá candidatar o atual mercado
complementar, com impacto na sua estrutura física, acessibilidade e capacidade instalada de venda.

2. Imóvel na Av. Neuville de Poitou

O Município tem identificado uma área, propriedade da Cooperativa Agrícola de Soure SCRL, que é uma das
últimas parcelas de terreno com uma área superior a 1000 m2, dentro dos limites da área do centro histórico, e que
permanece sem construção e ocupação. Esta área é composta por dois prédios urbanos, a saber:

- Artigo 5120 –  no qual está instalado uma estação de serviço auto (lavagem e lubrificação) – com 247m2

- Artigo 8798 – descrito na CPU como “Terreno para Construção” – com 1427m2

O terreno tem uma área total  de 1.674m2, com as seguintes confrontações:  Norte – Rua da Igreja,  e Crédito
Agrícola, Sul- Município de Soure, Nascente - Av. Neuville de Poitou e Crédito Agrícola e Poente – Levada.

3. Localização
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4. Avaliação

O Município  de Soure solicitou  uma avaliação dos imóveis  acima descrito,  por um perito  avaliador  inscrito  na
Comissão de Mercados e Valores Imobiliários, que para os devidos efeitos efetuou uma avaliação combinada dos
métodos comparativo (mercado) e custos (residual estático). O valor combinado das duas metodologias atribui um
VVI (valor de venda imediata) de 186.000,00€.

5. Utilização

A  utilização  imediata  e  maximizada  do  terreno  para  fins  de  estacionamento,  pressupõe  a  demolição  das
construções  existentes  (estação  auto),  e  a  remoção do muro  que limita  a propriedade  para  a  Rua da Igreja,
complementarmente  serão  necessários  executar  trabalhos  de  consolidação  do  seu  limite  Poente  (Biblioteca
Municipal), estima-se que estes trabalhos importem em 40.000,00€.

Assim,  sugere-se  a  aquisição  do  terreno  acima  descrito  pelo  valor  de  146.000€,  resultando  do  seu  valor  de
avaliação em VVI,  e deduzindo os custos previstos para a sua utilização plena como área de estacionamento
público.

Á Consideração Superior;
(Rui Fernandes, Adjunto)
21.05.2019
Anexo: avaliação (2 relatórios)

O Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “está  fundamentada,  a
pertinência  da  proposta,  esta  identificado  e  estão  na  posse  da  avaliação  de  um técnico
especialista inscrito na CMVM, são dois prédios. O economista que fez esta avaliação que a
Câmara encomendou tem um valor que se aproxima do nosso interesse. A proposta é que ao
VVI - Valor de Venda Imediato – a apurar de 186.000,00 euros, que o Município proponha
adquirir este prédio deduzindo-lhe 40.000,00 euros para a limpeza do mesmo e demolição. A
minha  proposta  é  que  se  adquira  o  prédio  e  que  se  faça  a  proposta  ao  proprietário,
Cooperativa Agrícola de Soure de 146.000,00 euros, faseado e distribuído por três exercícios
económicos: 2019; 2020 e 2021, sendo que a operação a concretizar-se não seja feita por
contrato  promessa,  mas  seja  por  compra  imediata,  com  registo  a  favor  da  Câmara,
constituindo-se  a  parte  remanescente  como  dívida  do  Município,  isto  porquê?  Para
salvaguardar questões supervenientes que possam trazer ónus ao prédio e nós ficarmos só no
âmbito do contrato promessa. A pertinência do bem prende-se para constituição, de imediato,
de um estacionamento, limpeza e demolição, para criar acesso à zona.”-----------------------------

O  Senhor  Vice-Presidente  Américo  Nogueira  referiu  que:  “naturalmente  irei  votar
favoravelmente esta proposta. Para mim não está em causa o valor do terreno. No entanto,
permita-me algumas sugestões: este terreno está enquadrado numa zona de grande relevância
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para Soure, uma Zona Histórica, tem ali as piscinas municipais e deveríamos pensar mais à
frente, na utilização que deve ser dada e não estar a guardar o terreno apenas e só para
estacionamento. Aqueles que frequentam as piscinas municipais de Soure, sabem que todos
anos, no período de verão,  estão completamente cheias, uma vez que são piscinas ao ar livre.
Portanto, nós temos que pensar rapidamente até porque, como sabemos, temos o problema
das piscinas de Vila Nova de Anços, pelo que deveríamos equacionar um projeto futuro que
se enquadrasse não só as piscinas, mas também a própria Biblioteca, o jardim e todo o espaço
envolvente.  Trata-se  de  um  espaço  manifestamente  pequeno  para  as  necessidades  da
população que frequenta as Piscinas de Soure. 
Não estando em causa o valor do terreno, entendo ser um valor justo. A única preocupação é
estarmos a pensar só na questão do estacionamento, pelo que e permitam-me a sugestão,
podíamos ir mais além. Soure já começa a ter bastantes obras, pelo que não estou a dizer para
se fazer uma obra de imediato, mas que se pense na compra de terreno de imediato e que se
pense em termos futuros para bem da Vila e do Concelho de Soure.”-------------------------------

A  Senhora  Vereadora  Dra.  Manuela  Santos  referiu  que:  “irei  aprovar,  naturalmente,  a
aquisição deste terreno que tem uma localização estratégica e poderá ser também um custo de
oportunidade,  tendo  em  conta  toda  a  problemática  que  aqui  foi  apresentada  e  os
condicionalismos  que  aqui  foram  apresentados.  Sobre  a  finalidade,  penso  que  primeiro
devemos adquirir,  mas depois devemos pensar bem sobre o destino a dar a este terreno,
porque é um terreno muito bem localizado e o facto de ele ser contiguo para Biblioteca
Municipal, quer as Piscinas Municipais e ao seu jardim é algo que nos deve fazer pensar bem
no destino final.”-----------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “acho que a Câmara Municipal
faz bem em adquirir o terreno, um sítio privilegiado, um sítio bom. O valor técnico - estive a
ver o relatório, em termos formais está bem feito. Penso que em termos de mercado real, se
aquilo  fosse  colocado  para  transação  para  um  empreiteiro  construir,  talvez  esteja  um
bocadinho sobre-elevado, mas quem fez isso está…. tecnicamente correto. Ele aqui admitiu
que se podia fazer  2.000m2 de construção; um rés-do-chão mais três andares; dificilmente um
privado conseguiria fazer isso, até porque está muito próximo do Castelo. Por esse ponto,
talvez esteja um bocadinho, mas é um valor que está bem determinado em termos técnicos.
Por outro lado, um pouco mais à frente temos um terreno que está à venda, do outro lado da
Rua, que tem um terço, 580m2, e está numa imobiliária por 25.000,00 euros, o que dá à volta
de quarenta e poucos mil euros, se compararmos; mas, na minha opinião, este terreno vale
mais que o outro. A metodologia que o técnico aplicou é aquela que se aplica em termos de
cálculo de avaliações. Há uma situação que tanto o Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira
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colocou como a Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos que é o problema do destino para
aquilo, concordo com a ideia de ambos.”------------------------------------------------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  aquisição  de  terreno  no  valor  de
146.000,00 euros, com a área total de 1.674m2, artigo 5120 e artigo 8798, com as
seguintes confrontações: Norte - Rua da Igreja e Crédito Agrícola; Sul - Município
de Soure; Nascente - Av. Neuville de Poitou e Crédito Agrícola e Poente - Levada,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-----------------------------------

Ponto 23. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDE DE ESGOTOS – FECHO DE SISTEMAS 
      .  FECHO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICOS DE

ALFARELOS/GRANJA DO ULMEIRO

             . Camada de Desgaste em Estradas Nacionais – Trabalhos Complementares
                  - Prorrogação de Prazo

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDE DE ESGOTOS – FECHO DE SISTEMAS
                -Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Doméstcas de Alfarelos/Granja do Ulmeiro
                 - Camada de desgaste em estradas nacionais – Trabalhos complementares.
                      - Prorrogação de prazo

Relativamente ao tema em assunto, informamos:

1.  Na  sequência  da  nossa  informação  de  07/12/2018,  foi,  por  unanimidade,  em  reunião  do  executivo  de
17/12/2018, deliberado aprovar, entre outros, a “Execução da camada de desiaste em causa por um preço base
de 146.850,00 euros, com recurso à consulta prévia, conforme decorre da informação técnica dos serviços”;

2. O entanto, tendo-se verifcado assentamentos nas valas onde se encontram instalados os coletores, não foi
possível, por razões de ordem técnica, realizar a pavimentação betuminosa prevista;

3. Decorrido este período temporal, de cerca de seis meses, o empreiteiro executante da obra comunica-nos que
lhe é possível executar o trabalho, de acordo com as exiiências das Infraestruturas de Portuial, S.A., por um custo
unitário de 7,4 €/m2 em contrapartida ao seu anterior preço de 8,25 €/m2;

4. Esta alteração de preço, em relação à situação existente à data da nossa anterior informação (07/12/2018),
permite-nos reconsiderar a nossa proposta anterior de realizar o trabalho com recurso a um novo procedimento,
pelas razões seiuintes:

i) O seu valor reduziu siinifcativamente, conduzindo a um valor estimado, para a realização do
trabalho, de 15.661,25 € (152.006,25 – 136.345,00);

ii) Sendo este trabalho de aplicação da camada de desiaste realizado pelo empreiteiro executante
dos restantes trabalhos constantes da empreitada, especialmente a instalação de coletores em
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vala e respetivas caixas de visita, torna-se mais clara a identifcação de responsabilidades em
termos de iarantia de boa execução dos trabalhos.

Nestas condições, propomos:
 1. A revoiação da parte da deliberação de Câmara de 17/12/2018 que se refere à camada de desiaste em causa;
2.  A aprovação da execução dessa mesma camada de desiaste betuminoso,  de acordo com as exiiências da
Infraestruturas  de  Portuial,  S.A.,  incluída  na  empreitada,  como  trabalhos  complementares,  pelo  valor  de
136.345,00 €;
  3. A aprovação de uma prorroiação de prazo até 15/07/2019 para conclusão da empreitada.

A serem aprovadas as propostas aiora apresentadas, a situação da obra será a seiuinte:

À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eni.º.
Chefe de Div. I.O.P.M)
2019-05-22

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que:  “nós no fim de termos
andado com diversos estudos sobre esta matéria, no dia 17.12.2018 resolvemos tomar uma
decisão que serviu para pressionar o empreiteiro que estávamos determinados a tomar uma
posição, andamos este tempo todo a amadurecer a questão, o certo é que considerámos a não
aplicação do que estava no caderno de encargos, do tipo de material que ia ser colocado,
portanto, é considerado aqui como trabalhos a menos e vamos considerar como trabalhos a
mais esta mais valia. Trata-se de uma mais valia no material a usar, passar de uma cobertura de
mistura de seixo que era igual ao que lá estava na estrada para cumprir um imposição da IP
com  uma  cobertura  de  granito,  isto  entre  outras  questões  de  menos  importância.  Nós
retirámos, ou seja, nós decidimos em dezembro retirar este artigo do caderno de encargos e
ficámos  livres  e  nessa  reunião  decidimos  abrir  um procedimento  só  para  este  artigo.  A
proposta de hoje é revogar essa decisão de abrir um procedimento de consulta prévia ao
mercado para esse artigo e concluída que está a obra, faltando estas duas componentes que é
repor o pavimento e depois ainda fazer a sinalização que é o mesmo empreiteiro que lá está
hoje. A proposta que eu faço, ouvidos os serviços e subscrevendo, é que concluída que está
a obra, concluída todas as outras questões que havia para resolver em obra, que assumindo
aqui que o valor da diferença entre os trabalhos a mais e os trabalhos a menos é de 14,18%,
sendo que a diferença entre os trabalhos a mais e a adjudicação é de 26,18%, mas que na
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realidade entre aquilo que tirámos, que é no mesmo artigo, e aquilo que adicionámos é um
aumento de 14%. 
Portanto, a minha proposta é que se revogue parte da decisão de 17.12.2018, que é não abrir
procedimento de consulta prévia para a camada de desgaste em causa e que se aprove a
execução desta mesma camada de desgaste betuminosa de acordo com as exigências das
Infraestruturas de Portugal, SA, incluída na empreitada como trabalho complementares pelo
valor de 136.345,00 euros e que se aprove a prorrogação da empreitada ao mesmo empreiteiro
até 15.07.2019.”-------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a revogação da parte da deliberação de
Câmara de 17/12/2018 que se refere à camada de desgaste em causa; a execução dessa
mesma  camada  de  desgaste  betuminoso,  de  acordo  com  as  exigências  da
Infraestruturas  de  Portugal,  S.A,  incluída  na  empreitada,  como  trabalhos
complementares,  pelo  valor  de  136.345,00  e  a  prorrogação  do  prazo  até€
15/07/2019  para  conclusão  da  empreitada,  conforme  decorre  das  informações
técnicas. ----------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 24. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
                . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS

               . Construção de Muro de Suporte em Porto Coelheiro
                   - Homologação do Auto de Receção Provisória

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS

CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE EM PORTO COELHEIRO

RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 17.12.2018, à empresa Sociedade de
Construções Elimur, Ldª, pelo valor de 18.494,88 €, 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)
21.05.2019

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  homologação  do  auto  de  receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------------
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Ponto 25. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
               . RECARGAS 
               . ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DA VINHA DA RAINHa 
               . Rua do Formigueiro em Vinha da Rainha 
                    - Adjudicação – Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
RECARGAS

ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE VINHA DA RAINHA

RUA DO FORMIGUEIRO EM VINHA DA RAINHA

ADJUDICAÇÃO

Por deliberação de Câmara de 24.04.2019, foi decidido recorrer à figura de consulta prévia, nos termos da alínea c) do artigo
19º,  Código dos  Contratos  Públicos,  aprovado  pelo  D.L.  n.º  111-B/2017,  de 31 de agosto ,  como procedimento  prévio  à
adjudicação da empreitada acima mencionada.

Foram apresentadas as propostas seguintes:

EMPRESA VALOR PRAZO

A.M. CACHO & BRÁS, LDª 17.750,00 € 15 DIAS

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ELIMUR, LDª 18.500,00 € 15 DIAS

CIVIBÉRICA – OBRAS CIVIS, S.A. 18.800,00 € 15 DIAS

CONTEC – CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A. 18.840,82 € 15 DIAS

FERREIRA DE SOUSA CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS PÚBLICAS, LDª 19.962,50 € 15 DIAS

Analisadas as propostas e elaborado o relatório final, que se anexa, o júri sugere a adjudicação, da presente empreitada, à
empresa A.M. CACHO & BRÁS, LDª.

É obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o mesmo não se encontra dispensado da redução a escrito – vide
al. d) do n.º 1 do art.º 95.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto -.           

Foi efetuada a audiência prévia dos concorrentes, nos termos do n.º 1 do art.º 123.º do CCP, sem que tenha sido apresentada
qualquer observação por parte dos concorrentes.

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

Conclusão:
Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos:

1. A designação, como gestor de contrato, do Sr. Eng.º Mário Fernando Rodrigues Monteiro, nos termos do disposto no
artigo 290.º-A do CCP.

2. A adjudicação da presente empreitada à empresa A.M. Cacho & Brás, Ldª;
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3. Aprovação da minuta do contrato, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 98.º do CCP;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 17.750,00 euros, acrescido de IVA.

À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
23.05.2019

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

A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia ausentou-se da reunião a partir deste ponto.------

Ponto 26. SERVIÇOS MUNICIPAIS
               . SEGURO DE TRABALHO, AUTOMÓVEL, AUTARCAS E BOMBEIROS 
               . Acordo – Quadro da Comunidade Intermunicipal de Coimbra  
                      - Escolha do Procedimento Prévio – Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: SERVIÇOS MUNICIPAIS
             SEGURO DE TRABALHO, AUTOMÓVEL, AUTARCAS E BOMBEIROS

      ACORDO-QUADRO DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DE COIMBRA

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

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, ao abrigo de acordo quadro, uma vez que o preço base é de
79.000,00 euros e não existe limite estabelecido para o recurso a este procedimento, cf. artigo 259.º 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 e seguintes anos, pela rubrica económica 01.03.09.01 e
02.02.12, e tratam-se de ações inscritas nas Grandes Opções do Plano com as classificações 13.003 2019/356,
13.003 2019/357 e 13.003 2019/358.

2. VERIFICAÇÃO DO ARTIGO 63.º DA LEI N.º 71/2018, DE 31 DE DEZEMBRO (LOE 2019)
   .  N.º 1 – Foi contratualizado um serviço com idêntico objeto em 2018, sendo que o valor base agora proposto

não ultrapassa aquele montante, em termos de preços unitários.

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 4 do art. 259º do CCP, às seguintes entidades:
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      - Fidelidade – Companhia de Seguros, SA;
    - Lusitânia – Companhia de Seguros, SA.

5. JÚRI

Aprovar o seguinte júri, de acordo com o nº1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação das
propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:
   - Mário 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.)
22.05.2019

O Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário Jorge  Nunes referiu  que:  “este  procedimento de
consulta prévia funcionará com base no acordo-quadro de fornecimento de seguros entre a
Central de compras da CIM-Região de Coimbra e as companhias que ficaram habilitadas a
esse  concurso,  a  Fidelidade  -  Companhia  de  Seguros,  as  e  a  Lusitânia  -  Companhia  de
Seguros, SA, portanto, tendo em conta que no final do mês de junho temos necessidade de
adjudicar este serviço de seguros, recorrer à Central de Compras e ao Acordo-Quadro da
Comunidade Intermunicipal de Coimbra para um procedimento urgente com consulta prévia
às duas companhias habilitadas a este procedimento, portanto, dar-vos conhecimento.”--------

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

Ponto 27. RECURSOS HUMANOS
                . Abertura de Procedimento Concursal
                     - Assistente Operacional (Motorista Transportes Coletivos)

Foi presente a seguinte proposta:

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

- Que no âmbito da gestão de recursos humanos do município é imprescindível garantir uma maior
eficiência e eficácia,  visando a melhoria  da operacionalidade dos  serviços,  aliada à necessidade
premente de reforço dos recursos humanos;

- Que é fundamental fazer face às necessidades permanentes sentidas pelos Serviços de Desporto e
Tempos Livres;
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- Os fundamentos constantes na informação dos Serviços.

Proponho ao Executivo Municipal,Proponho ao Executivo Municipal,  de acordo com o artigo 4.º e n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Leide acordo com o artigo 4.º e n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei
n.º 209/2009, de 03 de setembron.º 209/2009, de 03 de setembro::
- A abertura de um procedimento concursal com vista à constituição de vínculo de emprego público
por  tempo  indeterminado  para  a  carreira/categoria  de  Assistente  Operacional  (Motorista  de
Transportes Coletivos), para os Serviços de Desporto e Tempos Livres, integrados na Divisão de
Cultura,  Desporto,  Tempos  Livres  e  Promoção  Turística,  fixando  em  um  (1),  o  número  de
trabalhadores a recrutar, nos termos regulamentados pela Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril.

Paços do Município de Soure, 23 de maio de 2019
O Presidente,
(Mário Jorge Nunes)

Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura de um procedimento concursal
com vista à constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado
para  a  carreira/categoria  de  Assistente  Operacional  (Motorista  de  Transportes
Coletivos), para os Serviços de Desporto e Tempos Livres, integrados na Divisão de
Cultura, Desporto, Tempos Livres e Promoção Turística, fixando  em um (1), o
número de trabalhadores a recrutar, nos termos regulamentados pela Portaria n.º
125-A/2019, de 30 de abril, conforme proposta do Senhor Presidente da Câmara
Mário Jorge Nunes.---------------------------------------------------------------------------

Ponto 28. RECURSOS HUMANOS

               . Consolidação da Mobilidade
              . Pedro Miguel Morgado Ferreira
                 - Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, LTFP

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: ► Consolidação da Mobilidade 

                     -  Pedro Miguel Morgado Ferreira
                      * Lei nº 35/2014, de 20 de junho, LTFP

Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe,  informamos: 
O  requerente  Pedro  Miguel  Morgado  Ferreira,  com  a  categoria  de  Fiscal  Municipal,
pertencente ao Mapa de Pessoal do Município de Abrantes, a exercer funções no Município de
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Soure  em regime de mobilidade na categoria  desde 01  de  janeiro  de  2018,  vem solicitar  a
consolidação da mobilidade neste Município.

A  mobilidade  entre  órgãos  foi  autorizada  em  30-11-2017,  por  despacho  do  Exmo.  Senhor
Presidente da Câmara, pelo período 18 meses, com início a 01 de janeiro de 2017 e término a 30
de junho de 2019.
O presente requerimento tem fundamento legal nos artigos 92º e seguintes da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, adiante designada por LTFP, aprovada pela Lei nº 35/2014, de
20 de junho.

De acordo com o disposto no art. 94º da LTFP, a mobilidade formaliza-se, em regra, por acordo
entre órgãos ou serviços de origem e de destino.

O art. 97º da LTFP,  refere a duração da mobilidade, e dispõe no nº 1 que “ a mobilidade tem a
duração máxima de 18 meses”.

No que se refere à possibilidade de consolidação da mobilidade na categoria entre dois órgãos
ou  serviços,  o  art.  99º-A  da  LTFP,  dispõe  no  nº  3 que  a  mesma  “pode  consolidar-se
definitivamente,  mediante parecer prévio do membro do Governo responsável pela área da
Administração Pública desde que reunidas, cumulativamente, as seguintes condições:
a) Exista acordo do órgão ou do serviço de origem, quando exigido para a constituição da situação de
mobilidade;
b) Exista acordo do trabalhador;
c) Exista posto de trabalho disponível;
d) Quando a mobilidade tenha tido a duração do período experimental estabelecido para a carreira de
destino.” 

O  nº  4 do  mesmo  artigo,  refere  que  “a  consolidação  da  mobilidade  entre  dois  órgãos  ou
serviços depende de proposta do dirigente máximo do órgão ou serviço de destino e de parecer
favorável do membro do Governo competente na respetiva área.”

O nº 5 refere que, “o disposto no presente artigo aplica-se, com as necessárias adaptações, aos
trabalhadores  das  autarquias  locais  em situação  de  mobilidade,  a  qual  se  pode  consolidar
definitivamente mediante proposta do dirigente máximo do serviço e decisão do responsável
pelo órgão executivo.”

A mobilidade,  ”não  é  precedida  nem  sucedida  de  qualquer  período experimental”,  sendo
mantido “o posicionamento remuneratório detido na situação jurídico-funcional de origem”,
conforme  dispõe o nº 4 e nº 5  do art. 99º da mesma lei. 

Deste modo, a pretensão do requerente poderá ser atendida, uma vez que:
- o trabalhador exerce funções em regime de mobilidade, no Município de Soure, até 30 de
junho de 2019, tendo o mesmo manifestado o seu interesse na referida consolidação;
- no Mapa de Pessoal em vigor, encontra-se vago um lugar na categoria de Fiscal Municipal,
nos  Serviços  de  Fiscalização,  que tem vindo a  ser  ocupado  transitoriamente  pelo  referido
trabalhador;
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- foi questionado o responsável do trabalhador sobre o exercício das suas funções;
- foi aceite o acordo pelo Município de Abrantes (serviço de origem do trabalhador).

À Consideração Superior, 
Paços do Município de Soure, 22 de maio de 2019
A Técnica Superior,
(Lilia Berardo)

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  consolidação  da  mobilidade  do  Pedro
Miguel Morgado Ferreira, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------

Ponto 29. RECURSOS HUMANOS

        .  Mobilidade Interna entre  Órgão para  Preenchimento  de  Um Posto  de
Trabalho para a Carreira/Categoria de Assistente Operacional 

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: ► RECURSOS HUMANOS
               * Mobilidade Interna Entre Órgãos para Preenchimento de Um Posto de
                  Trabalho para a Carreira / Categoria de Assistente Operacional

Na sequência do procedimento mencionado em epígrafe, informamos que iniciou funções neste
Município, a Assistente Operacional, Maria Manuela Mendes Ferreira, com efeitos a 01-05-2019.

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

À Consideração Superior, 
Paços do Município de Soure, 16 de maio de 2019
A Técnica Superior,
(Lilia Berardo)

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

Ponto 30. RECURSOS HUMANOS
         .  SIADAP (Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho da

Administração Pública)
                    - Avaliação do Desempenho das Unidades Orgânicas (SIADAP 1)//2018

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto:- SIADAP (Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho da Administração Pública)  
             - Avaliação do Desempenho das Unidades Orgânicas (SIADAP 1)//2018
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A Avaliação do Desempenho das Unidades Orgânicas (SIADAP 1) é efetuada anualmente
em articulação com o ciclo de gestão do Município  e abrange as Unidades Orgânicas que
dependam diretamente dos membros do Órgão Executivo respetivo (artigo 4º do Decreto-
Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro). 

Tendo  por  base  os  Objetivos  Estratégicos  definidos  para  2017/2018,  a  Avaliação  do
Desempenho  das  Unidades  Orgânicas,  no  âmbito  do  SIADAP  1,  realizou-se  com  base  nos
parâmetros estabelecidos pelo artigo 8º n.º 1 do Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de
Setembro:
Objetivos de eficácia  :   entendida como medida em que uma unidade orgânica atinge os seus
objectivos e obtém ou ultrapassa os resultados esperados;
Objetivos de eficiência  :   enquanto relação entre os bens produzidos e serviços prestados e os
recursos utilizados;
Objetivos de qualidade: traduzida como o conjunto de propriedades e características de bens
ou serviços que lhes conferem aptidão para satisfazer necessidades explícitas ou implícitas dos
utilizadores.

Deste modo, os objetivos de cada Unidade Orgânica para o ano de 2018, foram propostos pelos
responsáveis  respetivos,  ao membro do Órgão Executivo de que dependem e aprovados de
acordo com o disposto no artigo 8º  n.º  2 do Decreto Regulamentar n.º  18/2009,  de 4 de
Setembro.

Dispõe o artigo 10º do mesmo diploma legal, que os responsáveis das Unidades Orgânicas devem
apresentar um relatório do desempenho ao membro do Órgão Executivo de que dependem, até
15 de Abril  do ano seguinte ao que se refere,  evidenciando os resultados alcançados e os
desvios verificados relativamente aos objetivos previamente aprovados.

A Avaliação Final do Desempenho das Unidades Orgânicas é efetuada nos termos do artigo
11º, n.º 1 do referido Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro:
a) Desempenho bom, atingiu todos os objetivos, superando alguns;
b) Desempenho satisfatório, atingiu todos os objetivos ou os mais relevantes;
c) Desempenho insuficiente, não atingiu os objetivos mais relevantes.

Elaborados os relatórios de desempenho das Unidades Orgânicas da Câmara Municipal, relativos
ao ano de 2018, foi-lhes atribuída a nota final pelo respetivo membro do órgão executivo. 

Assim,  atribuídas  as  avaliações,  devem  as  mesmas  ser  submetidas  a  Ratificação  da
Câmara Municipal,  conforme dispõe o artigo  12º nº 3 do diploma em análise,  e que
transcrevemos:
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“Compete,  em cada  Município  (…),  à  respetiva  Câmara  Municipal  atribuir  a  distinção
Desempenho Excelente, assim como ratificar a avaliação das unidades orgânicas atribuídas
pelo membro do órgão executivo de que dependam”.

Nestes termos, propõe-se que a Câmara Municipal ratifique as Avaliações de Desempenho
das Unidades Orgânicas, no ano de 2018, em sede de SIADAP 1, conforme dispõe o já
mencionado artigo 12º n.º 3 do Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro.

À superior consideração,
A Técnica Superior,
(Carla Madeira, Drª)
23/05/2019

Deliberado,  por  maioria,  com cinco  (5)  votos  a  favor do Senhor Presidente  da
Câmara Municipal e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e PPD/PSD, CDS/PP-
PPM, e 1 (uma) abstenção da Senhora Vereadora eleita pela CDU - Dra. Manuela
Santos -, aprovar as Avaliações de Desempenho das Unidades Orgânicas, no ano de
2018, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------------------

Ponto 31. Publicação no Diário da República do Pedido de Atribuição de Direitos de
Prospeção  e  Pesquisa  de  Depósitos  Minerais  de  Caulino  e  Outros
Depósitos  Minerais  Associados,  no  Concelho  de  Soure,  requerido  por
CLARIANT IBERICA PRODUCCION, S.A., em 13 de maio de 2019

                       - Procº MNPPP0510  “Monte Vale Grande”

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: Publicação no Diário da República do pedido de atribuição de direitos de prospeção e
pesquisa de depósitos minerais de caulino e outros depósitos minerais associados, no
concelho de Soure,  requerido por CLARIANT IBERICA PRODUCCION, S.A.,  em 13 de
maio de 2019.

                        Procº MNPPP0510  “Monte Vale Grande”

Os depósitos minerais naturais de caulino são um recurso geológico que se integra no domínio público do Estado,
nos termos do nº 2 do artigo 1º do DL 90/90, de 16 de março.

Os direitos de prospeção e pesquisa e de exploração sobre estes recursos do domínio público são atribuídos pelo
Estado, através da Direção Geral de Energia e Geologia.

A Direção Geral de Energia e Geologia comunicou à Câmara Municipal de Soure que no âmbito da tramitação do
procedimento de atribuição de direitos de prospeção e pesquisa requerido pela empresa Clariant Iberica Produccion,
SA, foi feita publicação no Diário da República, 2ª série, nº 91 de 13 de maio.
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O Aviso nº 8208/2019 publicado no Diário da República, convida todos os interessados a apresentar reclamações
fundamentadas e/ou propostas contratuais, no prazo de 30 dias, ou seja, até ao próximo dia 26 de junho de 2019.

A área total do pedido, com 19,386 Km², é designada “Monte Vale Grande” e situa-se nas freguesias de Soure, Vila
Nova de Anços, Alfarelos, Granja do Ulmeiro e Figueiró do Campo no concelho de Soure e uma pequena parte no
concelho de Condeixa a Nova.

De acordo com o PDM de Soure, a área integra várias classes de espaço, urbana, agrícola, florestal e também
reserva ecológica nacional (REN) e reserva agrícola nacional (RAN).
Analisado o regulamento do PDM encontram-se as seguintes interdições para a área em análise:

-e) e f) do artigo 14º - sem prejuízo do estabelecido na legislação específica, nos terrenos inseridos na REN
são interditos aterros e escavações e a destruição do coberto vegetal e da vida animal;

- nº 1 do artigo 48º - em espaços agrícolas inseridos em reserva agrícola são proibidas todas as ações que
diminuam as potencialidades agrícolas dos terrenos;

- e) do artigo 49º - em espaços agrícolas em áreas exteriores à REN e RAN é interdito explorar inertes ou
proceder a alterações topográficas que comprometam a qualidade dos solos ou o seu valor estético;

-  e)  e  f)  do artigo 51º  -  em espaços florestais  inseridos na  REN são interditos  aterros,  escavações  e
destruição do coberto vegetal e da vida animal;

A atividade de prospeção e pesquisa é caracterizada por um conjunto de operações que visam a descoberta de
depósitos minerais e a determinação das suas características até à revelação da existência do valor económico.

Terminada essa fase, segue-se a concessão para exploração dos recursos minerais, neste caso caulino, que poderá
ter impactos negativos significativos no concelho, pondo em causa o desenvolvimento sustentável,  o equilíbrio
ambiental e a segurança das populações e o sossego público, já que a fase posterior é claramente a fase perturbadora
por  ser  uma atividade  vulgarmente  associada  a  poluição  ambiental  e  sonora  e  um volume de  tráfego  pesado
considerável.

Pelo facto de a rede viária na zona ser toda municipal, a deterioração da rede viária associada à atividade terá como
consequência uma despesa acrescida para a autarquia, com a sua recuperação.

A atividade extrativa é reconhecidamente geradora de impactes ambientais negativos, e como tal podemos antever
alguns dos impactes, que poderão afetar de forma significativa as características do meio:

- destruição de uma grande mancha florestal do concelho de Soure;
- alterações topográficas irreversíveis;
- produção de poeiras, gases, vibrações e resíduos industriais podendo afetar as populações  mais próximas;
- afetação da rede hidrográfica superficial e subterrânea;

       - afetação significativa da fauna e da flora.

Face ao exposto, e considerando:
- que não há enquadramento no PDM para esta atividade;
- que não se vislumbra nenhum benefício para o município e populações abrangidas pela área de prospeção

e pesquisa, antes pelo contrário, prevê-se a existência de problemas e conflitos no futuro;

Sugere-se que a Câmara Municipal de Soure emita parecer desfavorável ao pedido de atribuição de direitos de
prospeção e pesquisa de depósitos minerais de caulino e outros depósitos minerais associados na área do concelho
de Soure.

Sugere-se ainda que se dê conhecimento às Juntas de Freguesia envolvidas e populações limítrofes da área de
exploração, para que se pronunciem se assim o entenderem.

Mais informo que a empresa Clariant Iberica Produccion, SA, esteve presente na reunião de Câmara de 11 de março
de 2019.
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À Consideração Superior
Maria José de Oliveira Carvalhão – Engª
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
23/05/2019

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “este  ponto  é  sobre
prospeção e pesquisa para o Monte Vale Grande. A Eng.ª Maria José em oito dias fez aqui um
esforço para compilar esta informação e aquilo que sugere é que o Município emita um
parecer desfavorável ao pedido de atribuição e direitos de prospeção e pesquisa de depósitos
minerais de caulino e outros depósitos minerais associados na área do concelho de Soure e
que se se dê conhecimento às Juntas de Freguesia envolvidas e populações limítrofes da área
de exploração, para que se pronunciem se assim o entenderem.”-------------------------------------

O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “nós vamos votar a favor da
recusa  com base  no parecer  desfavorável  da  Eng.ª  Maria  José,  mas  penso  que  não  seja
suficiente, porque a Direção Geral de Geologia já publicou no Diário da República… O
parecer da Câmara Municipal não é vinculativo; eles podem nem pura e simplesmente ligar ao
que agente diz, mas, na lei, se consultarem, eles dizem que têm 30 dias para apresentarem
reclamações devidamente fundamentadas. O que eu sugiro é que a Câmara Municipal, além
do que se  diz para a ata que votámos favoravelmente a recusa, arranjar uma recomendação -
ou através das Juntas de Freguesia - reforçar isso, porque o que está a acontecer é que o
Ministro - agora vamos ter eleições - nos últimos dias assina de cruz - é o que acontece - e eu
temo que isso possa acontecer. Penso que deve reforçar a nossa recusa.”--------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “com esta deliberação de
hoje, que presumo que seja por unanimidade, esta proposta vamos comunica-la de imediato à
Direção Geral e ao próprio Ministério do Ambiente e ao Ministério da Economia, vamos
comunicar aos dois Ministros e respetiva linha de Secretários.”---------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de parecer desfavorável ao pedido
de atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de caulino e
outros minerais associados na área do Concelho de Soure e que se dê conhecimento às
Juntas de Freguesia envolvidas e populações limítrofes da área de exploração, para
que se pronunciem se assim o entenderem, conforme decorre da informação técnica
dos serviços.------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto 32.  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
                  -  Licenciamento de Recintos Itinerantes e Improvisados 
          
32.1. Grupo Motard’s “Diabos de Samuel” - Samuel
                         - Dias 25 e 26 de maio de 2019 – Ratificação 
          
Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares. -----------------------------------------------------------------------------------------

32.2. Festas em Honra de Santo António – Fonte da Relva 
                    - Dias 15 a 17 de junho de 2019 – Ratificação   

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

Ponto 33. PROTEÇÃO CIVIL
               . GABINETE DE PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA - GTF
               . Aquisição de Viatura
               . Proposta de Aquisição de Viatura 
                   - Escolha do Procedimento Prévio

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: PROTEÇÃO CIVIL
         GABINETE DE PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA - GTF
          AQUISIÇÃO DE VIATURA

           - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE VIATURA

        * ESCOLHA DO 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 ajuste direto, uma vez que o preço base é de 9.000,00 euros, inferior ao
limite máximo de 20.000,00 euros estabelecido para o recurso a esta figura, 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,
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 2019 pela rubrica 03.01.07.01.06.02 e trata-se de ação
inscrita nas Grandes Opções do Plano pela rubrica 10.003 2019/258.
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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) entidade(s):

-  Keycode, Unipessoal, Lda.

4. 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.)
24.05.2019

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

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