
14.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 22 de julho de 2019, pelas 10,30 horas

ATA 
--- No dia vinte e dois de julho do ano de dois mil e dezanove, pelas dez 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 quarta Reunião Ordinária,
estando presentes o Senhor Presidente da Câmara, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes,
eleito pelo PS, e os Senhores Vereadores: Dra. Nádia Filipa Antunes Madeira Gouveia, eleita
pelo  PS;  Eng.º  Agostinho  José  Jordão  Gonçalves,  eleito  pelo  PPD/PSD-CDS/PP-PPM;
Américo Ferreira Nogueira, eleito pelo PS; Dr. Gil António Contente Soares, eleito pelo PS;
Dra. Maria Manuela Lucas de Oliveira Santos, eleita pela CDU e Ana Patrícia Alves Pereira,
eleita pelo PS.-------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente declarou aberta a reunião, com a seguinte ordem de trabalhos:-----------

ORDEM DE TRABALHOS

Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações
Ponto 2. Apresentação dos Estudos da Revisão do PDM
Ponto 3. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
           . Licenciamento de Obras Particulares

Ponto 4. Informação Financeira 
       4.1. Resumo Diário de Tesouraria
       4.2. Encargos e Compromissos

Ponto 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2019 
                                . Apreciação de Propostas de Alteração - 8ª/8.ª -

Ponto 6. Apreciação da Proposta de Ata de 14.01.2019

Ponto 7. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
        7.1. Proc. N.º 18/2019/25 – Nuno Miguel Silva Coutinho
           -  Constituição de Compropriedade através de Escritura de de compra e venda -

artigo 54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação
         7.2. Proc. N.º 18/2019/28 – António Manuel Freitas Arruda
            -  Constituição de Compropriedade através de Escritura de de compra e venda -

artigo 54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação
         7.3. Proc. N.º 18/2019/27 - Carlos Silva, Solicitador
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               - Constituição de Compropriedade através de doação - artigo 54.º da Lei 91/95, de
2/9 com a atual redação

         7.4. Proc. N.º 18/2019/29 – Elvira da Encarnação Martins e Outros
               - Constituição de Compropriedade através de Escritura de Partilha - artigo 54.º da

Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação

Ponto 8.  Pedido de Informação sobre a Inexistência de Restrições ao Cultivo da
Planta Canábis

              . Requerente: BIO BEST – INOVATION
              . Local: Ínsua das Vergueiras, Freguesia de Granja do Ulmeiro
                 - Processo n.º 17/2019/10

Ponto  9. Pedido  de  Licenciamento  para  Reabilitação/Alteração  de  Edifício
destinado a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas

               . Requerente: Associação Cultural Desportiva e de Solidariedade da Vinha da Rainha
                   - Processo n.º 12/2018
                    . Declaração de Caducidade

Ponto 10. EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
              . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

                -  Libertação Parcial de Cauções – Homologações de Auto
        10.1. Pinturas
        10.2. Casa da Criança

Ponto 11. EDUCAÇÃO
                . AÇÃO SOCIAL ESCOLAR / SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA

                - Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar
                  - Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos Alunos do 1.º CEB
                   . Prestação de Serviços de Confeção, Transporte e Distribuição das Refeições 

Escolares nos Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar e 1.º CEB - Ano 
Letivo 2019/20

                                            - Escolha do Procedimento Prévio

Ponto 12. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO

               . ESCOLA DO 1.º CEB DE TAPÉUS

                - Componente de Apoio à Família (CAF)
                                     - Protocolo – Ratificação
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Ponto 13. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
               . ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

              . AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS  ESCOLARES

                                   . EB1 de Sobral, EB1 e JI de Tapeus
                 -  Escolha do Procedimento Prévio

Ponto 14. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
                 - Reunião Conselho Municipal de Educação
                - Reunião Conselho Geral do Agrupamento de Escolas
               

Ponto 15. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
              . PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESCOLARES

                - Ano Letivo 2019/2020

Ponto 16. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

              . TRANSPORTES ESCOLARES

                  -  Escolha do Procedimento Prévio

                     Ponto 17. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE  – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
                .  CANDIDATURAS PORTUGAL 2020 - PLANO  INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE 

AO INSUCESSO ESCOLAR

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

                                         . Escolha do Procedimento Prévio
                        Ponto 18. 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

                                           . Adjudicação

Ponto 19. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

              . AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

                  -  Libertação Parcial de Cauções – Homologações de Auto
       19.1. EB 1 de Figueiró do Campo 
       19.2. Jardim Primária de Tapeus - Execução de um Telheiro

Ponto 20. CULTURA

               . AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA

                    -  Geminação Internacional
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                        . 24.º Encontro/Intercâmbio Soure – Neuville de Poitou
                           -  Apoio

Ponto 21. CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – DESPORTO E TEMPOS LIVRES

               . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE PAVILHÕES DESPORTIVOS DE SOURE

              . Pavilhão Desportivo da Encosta do Sol
                    -  Libertação Parcial de Caução – Homologação de Auto

Ponto 22. CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – DESPORTO E TEMPOS LIVRES
                . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL - Campo de Futebol da Vinha

da Rainha - Reparação da Cobertura
               -  Libertação Parcial de Caução – Homologação de Auto
Ponto 23. DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
                . EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

                . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE POLIDESPORTIVOS

                . Minipolidesportivos da Encosta do Sol e de Vila Nova de Anços
                     - Escolha do Procedimento Prévio

Ponto 24. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
                .  PROMOÇÃO DO DESPORTO

                .  Apoio ao Desporto//Época 2019/2020
                  -  Contrato Desenvolvimento Desportivo

Ponto 25. AÇÃO SOCIAL//REDE SOCIAL 
                 - 7.º Encontro Intergeracional de Soure – 26 de julho de 2019

Ponto 26. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO

              . CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

                -  Libertação Parcial de Cauções – Homologações de Auto
       26.1. Edifício “Casa do Moinho”
       26.2. CLDS - Cont. Local Desenvolvimento Social
      26.3. Antiga Escola Secundária – Sede dos “Cascos e Rolhas”
      26.4. Quinta da Coutada - Antiga Escola do INTEP – Futura Incubadora de Negócios e

Empresas de Soure - INES

Ponto 27. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
              . PARU – PLANO AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA 
              . Requalificação Urbanística – Rua Alexandre Herculano 
                - Trabalhos Complementares – Rede Elétrica e Passagem sobre a Levada
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Ponto 28. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – CEMITÉRIOS

                . Cemitério de Soure – Construção de W.C. e Reabilitação
              . Capela do Cemitério de Soure
                 - Homologação de Auto de Receção Provisória

Ponto 29. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDES DE ESGOTOS – FECHO DE SISTEMAS

     . FECHO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE

ALFARELOS/GRANJA DO ULMEIRO

                  - Prorrogação do Prazo de Execução da Empreitada

Ponto 30. SANEAMENTO E SALUBRIDADE 
              . Operação e Manutenção de Estações de Tratamento e Estações Elevatórias 
                - Adjudicação – Conhecimento

Ponto 31. SANEAMENTO E SALUBRIDADE 
              . Aquisição de Terrenos
                - Construção de Etar da Zona Sul da Freguesia da Vinha da Rainha

Ponto 32 . ÁGUA E TERMALISMO
                 . ÁGUA - CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

             . Substituição de Tubagem de Água nos Troços entre o Reservatório do Pedrógão
do Pranto e o Entroncamento da Azenha e a Captação de Saca Bolos

                 - Homologação de Auto de Receção Provisória
 
Ponto 33 . PROTEÇÃO CIVIL
               .  Condições de Contratação e Funcionamento das Equipas de Intervenção 

Permanente
                   - Adenda ao Protocolo
Ponto 34 . PROTEÇÃO CIVIL
               . Interdição de Realização de Queimas e Queimadas durante o Período Crítico

Ponto 35. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES 
               . Infraestruturas de Portugal, S.A.
                 - Acordo para Supressão de Passagem de Nível (PN)
       35.1. Desafetação de Prédio do Domínio Público para integrar o Domínio Privado
        35.2. Contrato de Permuta de Terrenos

Ponto 36. RECURSOS HUMANOS

           . Abertura de Procedimentos de Mobilidade entre Órgãos para Admissão de 6 (seis)
Postos de Trabalho para a Carreira/Categoria de Assistentes Operacionais
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Ponto 37. RECURSOS HUMANOS
           . Abertura do Procedimento de Mobilidade entre Órgãos para Preenchimento de 1(um)

Posto de Trabalho para a Carreira/Categoria de Assistente Técnico, para os Serviços de
Apoio às Instalações e Equipamentos

Ponto 38. RECURSOS HUMANOS
         .  Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho em

Funções Públicas por  Tempo Indeterminado para Preenchimento de 2 (dois)
Postos de Trabalho na Carreira e Categoria de Assistente Operacional (Auxiliar
de Ação Educativa)

                   - Acionamento da Reserva de Recrutamento - Ratificação

Ponto 39.  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
              .  LICENCIAMENTOS DE RECINTOS ITINERANTES E IMPROVISADOS
                 - Empresa Márcio Freitas - CIRCO ARENA

        39.1. Licenciamento de Recinto Itinerante e Licença Especial de Ruído 
                 - Dias 12 a 14 de julho de 2019 
                   . Isenção do Pagamento de Taxas - Ratificação

        39.2.  Licença para Ocupação de Espaço Público e Publicidade
                 - Dias 12 a 14 de julho de 2019 
                      . Isenção do Pagamento de Taxas – Ratificação

Ponto 40.  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
              .  LICENCIAMENTOS DE RECINTOS ITINERANTES E IMPROVISADOS
              . Fábrica da Igreja Paroquial de Soure 
                 - Festas em Honra de Nossa Senhora das Graças - Pouca Pena
                    . Licenciamento de Recinto Improvisado e Licença Especial de Ruído 
                       -  Dias 19 a 22 de julho de 2019
                          . Isenção do Pagamento de Taxas – Ratificação

Ponto 41. RLCTM – REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS
DO MUNICÍPIO DE SOURE

              .  Ocupação do Espaço Público 
              . Festas Populares/Festas em Honra de São Tiago em Soure 
                 - Autorização para Ocupar o Espaço Público 
                     . Dias 19 a 21 de julho de 2019
                          . Isenção do Pagamento da Taxa – Ratificação
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 Ponto 42.  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
              .  LICENCIAMENTOS DE RECINTOS ITINERANTES E IMPROVISADOS
               . Grupo Folclórico e Etnográfico de Granja do Ulmeiro
                 - XXV Festival Nacional e VII Festival Internacional de Folclore
                    . Licenciamento de Recinto Improvisado e Licença Especial de Ruído 
                        - Dias 26 a 28 de julho de 2019 
                          . Isenção do Pagamento de Taxas – Ratificação

 Ponto 43.  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
              .  LICENCIAMENTOS DE RECINTOS ITINERANTES E IMPROVISADOS
               . Fábrica da Igreja Paroquial de Soure 
                 - Festas em Honra de São José do Pinheiro 
        43.1. Licenciamento de Recinto Improvisado e Licença Especial de Ruído 
                       -  Dias 26 a 29 de julho de 2019
                            . Isenção do Pagamento de Taxas - Ratificação
        43.2. Autorização para Ocupação da Via Pública
                       -  Dia 26 julho de 2019
                            . Isenção do Pagamento das Taxas 

Ponto 44.  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
             .  LICENCIAMENTOS DE RECINTOS ITINERANTES E IMPROVISADOS
              . Fábrica da Igreja Paroquial de Pombalinho
                 - Festa de S. Bento - Malhadas
                    . Licenciamento de Recinto Improvisado e Licença Especial de Ruído 
                        - Dias 03 a 05 de agosto de 2019 
                           . Isenção do Pagamento de Taxas - Ratificação  
      
Ponto 45.  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
             .  LICENCIAMENTOS DE RECINTOS ITINERANTES E IMPROVISADOS
              . Fábrica da Igreja Paroquial de Soure
                 - Festa Religiosa - Sobral de Baixo
       45.1. Licenciamento de Recinto Improvisado e Licença Especial de Ruído
                       - Dias 01 a 06 de agosto de 2019 
                           .  Isenção do Pagamento de Taxas – Ratificação
       45.2. Autorização para Ocupação da Via Pública
                       -  Dias 01 de agosto e 06 de agosto de 2019
                            . Isenção do Pagamento das Taxas 

 Ponto 46.  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
              .  LICENCIAMENTOS DE RECINTOS ITINERANTES E IMPROVISADOS
               . Fábrica da Igreja Paroquial de Soure 
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                 - Festas em Honra de S. Lourenço – Simões
                    . Licenciamento de Recinto Improvisado e Licença Especial de Ruído 
                       -  Dias 10 e 11 de agosto de 2019
                           . Isenção do Pagamento de Taxas

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

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes,  referiu  que:  “importa  aqui  uma
explicação sobre a metodologia na reunião de hoje. A reunião de hoje é a segunda reunião
ordinária do mês, como tal, consoante o Regimento, não é uma reunião pública, ainda assim,
como é normalmente habitual, eu proponho, se os Senhores Vereadores não se opuserem,
que o público possa assistir à reunião. Também à semelhança da reunião anterior, que teve o
consentimento deste órgão, para que pudesse ser filmada pelo órgão de comunicação social
SicóTV, aqui presente, também não me oponho a que a mesma seja filmada.
Nós vamos fazer uma ligeira alteração, se não se opuserem, porque esta reunião também foi
marcada para esta hora em antecipação à hora regimental das 14,30h, tem a ver com  a
explanação sobre os Estudos de Revisão do PDM de Soure”.--------------------------------------

O Senhor Vereador, Dr. Gil Soares, referiu que: “enaltecer as atividades culturais que, neste
período, têm sido desenvolvidas no Concelho de Soure, desde logo a época de Festivais de
Folclore.  Decorreu o Festival  de  Folclore  do Rancho das  Ceifeirinhas  de Vila  Nova de
Anços, do Grupo Folclórico e Etnográfico de Alfarelos, da Santa Casa da Misericórdia de
Soure. Na sexta-feira passada, o Encontro de Marchas Populares da Freguesia de Soure e
também, ontem, o XVI Encontro de Danças e Cantares da APPACDM de Soure.
Na área  do Desporto,  destacar  a  Caminhada Solidária,  organizada pela  Soure Patas  e  a
realização do I Torneio Inter Freguesias na modalidade Futsal.”-----------------------------------

O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira, referiu que: “saudar as várias iniciativas que
se realizaram no Concelho de Soure, já referidas pelo Vereador Gil Soares.
Saudar a SicóTv pela sua presença, é uma novidade nas reuniões de Câmara, uma vez que é
a primeira em que este órgão de comunicação está presente. Trata-se de uma mais valia na
divulgação  dos  assuntos  mais  importantes  discutidos  em  reunião  de  Câmara.  Dada  a
ausência  de  outros  órgãos  de  comunicação  social,  a  presença  da  SicóTv  assume  uma
relevância fundamental na promoção da proximidade entre Munícipes e Município.
Fibra  ótica  no  lugar  da  Ribeira  da  Mata… no  seguimento  das  várias  reuniões  com  a
empresa, foi entregue, em maio, o pedido de licenciamento da colocação da fibra ótica no
lugar da Ribeira da Mata. Tal como tinha informado na altura, é importante avaliar as razões
da não colocação ao mesmo tempo que as freguesias de Figueiró do Campo, Granja do
Ulmeiro e Alfarelos. Avaliado pela empresa, essa era, na altura, a nossa posição quando foi
entregue o abaixo-assinado pelos residentes no lugar da Ribeira da Mata, em reunião de
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Câmara, portanto, aquilo que era a nossa posição, na altura, mantivemos e os resultados
estão  à  vista.  Feita  a  avaliação  pela  empresa,  verificou-se  que  os  trabalhos  iriam  ser
desenvolvidos  juntamente  com  a  Freguesia  de  Vila  Nova  de  Anços  e  nunca  houve  a
intenção de por a  Ribeira  da Mata  de lado ou esquecer  a  Ribeira  da Mata.  O trabalho
consiste na construção e instalação de uma infraestrutura para passagem de cabo de fibra
ótica em conduta de fibra ótica. Face a isto, apenas dizer aos Senhores Vereadores que o
caminho por  nós  seguido era  o  que  estava  correto.  Antes  de iniciarmos qualquer  ação
devemos sempre avaliar os factos: porque razão não tinha sido contemplada a Ribeira da
Mata. Hoje percebemos que este lugar foi incluído nos trabalhos a efetuar na Freguesia de
Vila  Nova  de  Anços,  que  também faz  parte  a  Ribeira  da  Mata,  que  faz  parte  de  três
freguesias.
Extensão de Saúde/USF Alfarelos/Granja do Ulmeiro e Figueiró do Campo… apenas uma
sugestão: dado que os trabalhos estão concluídos penso que deveríamos avaliar a abertura
das novas instalações aos utentes o mais rápido possível, uma vez que um equipamento
daquela natureza, e penso que está muito bem elaborado, é uma pena que esteja encerrado.
Portanto, como não podemos fazer a sua inauguração, uma vez que estamos em período
eleitoral,  poderíamos  agendar  para  outubro/novembro  os  complementos  e  arranjos
exteriores e parque de estacionamento, para assim podermos inaugurar a obra completa.
Proteção  Civil,  antes  de  mais,  mostrar  a  nossa  solidariedade  para  com  os  Concelhos
fustigados pelos fogos florestais com alguma gravidade, como foi o caso de Vila de Rei e
Mação, onde também tivemos a intervenção dos nossos Bombeiros Voluntários de Soure,
que aproveito para saudar pelo excelente trabalho que estão a realizar, não só no Concelho,
mas também fora do Concelho.
Relativamente ao Concelho de Soure, ainda na Proteção Civil, a nossa situação tem estado
normalizada  para  a  época  do  ano,  temos  o  dispositivo  preparado  para  o  combate  e
esperamos que esta calamidade dos fogos se mantenha longe do nosso Concelho.
Relativamente ao Desporto, e sobre uma notícia que saiu nos Diário As Beiras, uma vez que
fizeram uma redação itinerante, e que saúdo, considerando a sua proximidade à comunidade
local, entende que a propósito do título desporto deve ser feita uma nota para o jornal,
chamando a  atenção de  que,  atualmente,  a  atividade  desportiva  no Concelho de  Soure
abrange um âmbito muito mais alargado do que o referido na notícia. Falo, por exemplo, no
Pavilhão Municipal da Granja do Ulmeiro e na Secção de Futsal da Associação da Granja do
Ulmeiro e da sua importância que tem, atualmente, cerca de 400 atletas e também uma
correção relativamente às Piscinas existentes no Concelho. As Piscinas ao ar livre e cobertas
são propriedade do Município e não da APPACDM de Soure. Penso ser importante esta
correção até para informação daqueles que habitualmente leem o Diário As Beiras.
Penso que todos os Vereadores receberam um ofício relativamente ao Grupo Desportivo
Sourense… apenas para dizer o seguinte: penso que todos os Vereadores, relativamente à
situação do Grupo Desportivo Sourense, têm conhecimento da sua situação atual. Já em
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outras reuniões tenho defendido o clube e a sua manutenção. Trata-se de um clube histórico
e devemos, em conjunto e dentro da legalidade, encontrar soluções para que o Sourense não
se extinga.”----------------------------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “começo por saudar uma iniciativa,
em que estive presente, valorizando embora todas, que aconteceu a 30 de junho e que está
relacionada com o encerramento das atividades das diversas escolas de música da Banda
Filarmónica  do  Cercal.  Gostaria  de  saudar  todos  os  dirigentes,  todos  os  professores  e
alunos,  todos  os  seus  associados  na  dinâmica  demonstrada  mas  também uma saudação
particular a uma oferta cultural recente, penso que data de janeiro deste ano, da sua escola
sénior e também não estarei errada se disser que é a primeira que existe no Concelho de
Soure. 
Sobre os Festejos de S. Tiago, que aconteceram este fim de semana, gostaria de saudar a
Junta de Freguesia de Soure e a sua Assembleia de Freguesia e também o Município, porque
foi  feito em colaboração com o Município,  pela realização destes festejos.  Juntou,  nesta
iniciativa, cor, alegria, música mas, acima de tudo, introduziu uma componente nova e que
merece ser trabalhada, que é a inclusão. Saudação às sete marchas presentes sendo que, e
penso que não estarei enganada nas contas, quatro pertencem ao Concelho de Soure.
Também saudar o Festival de Folclore da APPACDM de Soure, que se realizou ontem. O
Festival de Folclore da Santa Casa da Misericórdia de Soure, que foi realizado no passado
sábado, mas também o Festival de Folclore do rancho das Ceifeirinhas de Vila Nova de
Anços. São eventos que tradicionalmente constam do programa cultural e são realizados
sempre com muita dignidade e que muito nos honram.
Uma apreciação também a um assunto levantado aqui pelo Senhor Vice-Presidente e que
tem a ver com a iniciativa das Beiras sobre o Concelho de Soure. Saúdo, eu penso que todas
as iniciativas que visem e tenham como objetivo mostrar o Concelho de Soure, tudo aquilo
que ele tem, tudo aquilo que ele oferece, o que de bom acontece é sempre de saudar, até
como forma de contrariar  quando a comunicação social  vem tão depressa,  às portas da
Câmara,  quando  alguma  notícia  desagradável  fala  sobre  nós.  No  entanto,  nem  tudo  é
perfeito e deixo aqui um lamento, enquanto autarca, também enquanto professora, que é a
minha profissão, pela discriminação que esta iniciativa teve em relação à oferta pública de
ensino, refiro-me ao Agrupamento de Escolas de Soure, que não foi contactado, e como tal
não  pôde  falar  nesta  iniciativa,  uma  oferta  pública  que  envolve  quinze  escolas,  largas
centenas de alunos. Quem viu a reportagem ficará enganado a pensar que a única oferta de
ensino do Concelho é privado, portanto, deixo aqui o meu lamento por esta situação.
Senhor Presidente, sobre São Mateus gostaria de deixar aqui a minha opinião. Fui indicada
numa reunião do Executivo da Câmara, para a Comissão Executiva para a organização do
São Mateus, penso que não faltei a nenhuma reunião, só estive presente numa que foi a
única que se realizou. Como eu penso que São Mateus é muito mais do que artistas, pois se
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for só artistas certamente que o Gabinete do Senhor Presidente, o Senhor Presidente e os
Senhores Vereadores em exercício poderão escolher. Mas Festas de São Mateus é mais do
que isso. Penso que havia necessidade de discutir a estratégia, a própria Feira do São Mateus,
não  só  as  festas  e  as  noites,  e  parece-me  que  a  dois  meses  estamos  comprometidos.
Continuo a manter a minha disponibilidade, para continuar a fazer parte desta Comissão
mas, Senhor Presidente, há que dar uma outra dinâmica  à comissão e em consequência às
Festas do Concelho de Soure.”----------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “queria colocar uma questão,
que  já  foi,  de  certa  forma,  abordada  na  parte  da  manhã,  e  é  um assunto  que  correm
rumores, mas gostaria de obter uma resposta clara e concreta, para tirar as dúvidas sobre a
situação. Chegou ao meu conhecimento  - e o Senhor Presidente já tinha falado  - que a
Câmara anda a negociar com o detentor de terrenos - Grupo Sonae. Essas negociações
existem? Se  existem,  em que ponto é  que  estão?  Qual  é  o  interesse  nessa  negociação?
Envolvem só os terrenos para passagem de uma futura ligação rodoviária entre Soure e o
IC2 ou se abrange mais hipóteses, outras soluções? Falam que também está incluída antiga
fábrica de Paleão… penso que seria uma situação importante de esclarecer.”--------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “começaria por esta última
questão, colocada pelo Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, porque a pergunta é
muito perentória, também é pertinente e a própria forma como a pergunta é colocada, um
tom muito assertivo e concreto. Negociações como Grupo Sonae sobre qualquer tipo e
circunstância…  até  hoje,  zero.  Está  apalavrada,  como  administrador  de  uma  empresa
chamada Águas Furtadas, pertencente ao grupo Sonae, preparação de um encontro que visa
o alargamento e requalificação do troço Nó da Autoestrada, futura rotunda entre a estrada
nascente de Paleão, portanto, estamos à espera de aperfeiçoar um estudo prévio, pegar no
mesmo,  dirigir-mo-nos  ao  administrador  dessa  empresa,  o  qual  mostrou  disponibilidade
para  me  receber,  em Marco  de  Canaveses,  onde  a  empresa  tem sede,  e  discutirmos  a
possibilidade,  de uma forma de acordo, de haver aproveitamento de uma das principais
curvas  do  troço  nascente  de  Paleão  ao  Nó da  Autoestrada,  onde  estão,  de  facto,  uma
plantação de quivis, para alargarmos e incluirmos esse alargamento em terreno que é dessa
empresa.
Não existe rigorosamente mais nada, nem intenção, nem correspondência, nem qualquer
conversa informal entre o Presidente da Câmara e mais ninguém da Sonae sobre qualquer
outro assunto.
Retificando, lançando o desafio, por interpostas pessoas que são contactos dessa empresa,
de que devia esta  empresa  colocar  a  possibilidade de,  nos armazéns que têm da antiga
fábrica  de  Paleão,  tendo  nós,  Município,  sido  contactados  por  diversas  intenções  de
aproveitamento de locais  para arrendar,  para armazéns, por interposta pessoa, foi sendo
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dada essa indicação a essas empresas de que, para além dos quivis e do aproveitamento que
fazem da antiga fábrica de Paleão, considerando que no mandato anterior existiram reuniões
que foram conduzidas e levadas a cabo pelo então Vice-Presidente Dr.  Jorge Mendes e
responsáveis  dessas  empresas,  onde  eles  afirmaram,  na  altura,  que  não  passava  outra
estratégia por parte do Eng. Belmiro de Azevedo, que não fosse a manutenção e possível
aprofundamento  do  aproveito  agrícola  das  suas  propriedades  em  Soure.  Portanto,  no
seguimento dessa nota, deixada aos administradores, à época, a nota que temos dado é que
há  mercado,  temos  sido  procurados  para  a  realização  de  eventos,  para  outro  tipo  de
aproveitamento da antiga fábrica de Paleão, até do ponto de vista futuro de armazéns ou
industrial e, portanto, temos mandado esta nota de sensibilização para que, porventura sem
grande investimento, visto que é um espaço que está classificado como industrial, que os
pavilhões da  fábrica  de Paleão possam ter  outro  aproveitamento.  É só o que existe  de
contactos com essa empresa.
Relativamente à questão do trabalho que o Diário As Beiras resolveu fazer no Concelho de
Soure… já o disse aqui no mandato anterior, também já referi neste, hoje volta-se aqui a
tentar  perceber  se  há  relações  entre  o  Presidente  da  Câmara  ou  qualquer  membro  do
Executivo e os órgãos de comunicação social, quer seja local ou regional. O Município de
Soure colaborou com o Jornal As Beiras, como colabora com todos aqueles que nos têm
procurado  ao  longo  do  tempo,  considerando  a  oportunidade  da  promoção  do  fim  de
semana  com  a  temática  Mega  Esplanada,  Encontros  de  Folclore,  Marchas  e  outras
atividades culturais, juntando diversas entidades, a APPACDM, Santa Casa da Misericórdia e
a  Associação  Empresarial;  considerando  o  compromisso,  que  vai  na  décima  edição,  de
apoiarmos esta  iniciativa,  que decorre  por volta  deste  fim de semana,  o Município tem
assumido que os eventos deste fim de semana, como todos os outros eventos, participa com
logística e, em termos de outro apoio, fazemos a promoção, leia-se material publicitário e
afins, divulgação nos órgãos de comunicação social, desta atividade e, portanto, ao desafio
lançado  pelo  Jornal  as  Beiras  respondemos  afirmativamente,  dizendo  que  o  faríamos
enquadrado  na  promoção  do fim de  semana.  Fui  convidado  para  uma entrevista,  cujo
conteúdo final só o li quando estava publicado, o que por mim foi declarado e interpretado
pelo jornalista, e não interferi em mais conteúdo nenhum ao longo dos dias, aliás, note-se, já
está nas redes sociais uma reportagem de vídeo, completaram o ciclo das dez freguesias, os
conteúdos,  freguesia  a  freguesia,  a  importância  das  instituições  freguesia  a  freguesia,  as
entrevistas e aquilo que publicaram, não digo que é da responsabilidade de cada freguesia,
porque no caso de Soure, aquando da entrevista ao Presidente da Câmara, relevei que era
importante a nossa estratégia, quer no âmbito do PAMUS, quer no âmbito do PARU, ao
qual  também o  Senhor  Presidente  de  Junta,  no  espaço  dado  à  Freguesia  de  Soure,  se
associou, os conteúdos, assunto encerrado, participação nesta abrangência, neste órgão de
comunicação ou qualquer outro. Ficou sempre bem claro, perante o órgão de comunicação
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social Rádio Popular de Soure/Jornal, nunca mandei escrever uma notícia, nunca interferi
no conteúdo de qualquer notícia, nem para este nem para aquele.
Temos aqui um órgão de comunicação social novo, está a fazer este trabalho de iniciativa
própria,  não  está  a  ser  pago  para  isso  e  se  o  fosse  não  havia  mal  nenhum,  portanto,
liberdade de imprensa, a par de outras liberdades e direitos fundamentais em democracia, no
estado de direito democrático, a par com outros princípios, é um princípio meu.
Sobre correções, li aquilo que o Senhor Vice-Presidente leu, um mau trabalho do jornalista
das Beiras, que deve ter ido a alguma página antiga de Soure, porventura algum trabalho
feito à vinte anos atrás e disse que tínhamos duas piscinas a funcionar da APPACDM. É um
mau trabalho, com incorreções, com o nome de coisas erradas, inclusive o Presidente de
Junta foi anunciado como Presidente da Junta de Figueiró dos Vinhos… a avaliação do
trabalho cabe a quem cabe, assim como não intervim na preparação dos conteúdos também
não vou ser eu que irei, ainda nesta fase, exigir um conjunto de correções.
Sobre a intervenção do Senhor Vice-Presidente, que tem a seu cargo o pelouro das obras,
como é sabido por todos, veio à última reunião de Câmara a adjudicação, ou conhecimento,
que já íamos para a quarta tentativa de adjudicar o equipamento médico, que é o único que
falta. O responsável pelo setor da aquisição de bens e serviços e de contratação pública, Dr.
Ivo  Costa,  deu-me  indicações  verbais,  na  quinta-feira,  que  estaria,  ainda  nesse  dia,  o
processo em condições, desta vez, ser bem sucedido. Dizem os responsáveis pela USP que o
equipamento  médico  em causa  é  muito  importante  para  colocar  a  unidade  de  saúde  a
funcionar.
Quanto ao pavimento do potencial espaço de estacionamento a essa extensão de saúde, está
numa fase em que é preciso esclarecer propriedade como o Senhor Vice-Presidente bem
sabe,  ao qual  a  Junta  de Freguesia  também pediu  ajuda ao Município para  esclarecer  a
questão da titularidade do bem. Posso adiantar que, no âmbito das minhas competências,
mandei os serviços contactarem um advogado com conhecimento local, Dr. Rui Carvalho,
para ajudar o Município e a Junta de Freguesia, a juntar toda a documentação disponível
para apurar o limite, configuração e a legítima propriedade, porque o Município não vai
avançar sem certezas jurídicas para o suo de um terreno, um propriedade que me parece que
não tem a garantia que possa intervir e a Junta de Freguesia também não se sentiu habilitada
e pediu ajuda, por escrito, ao Município.
Teremos que aguardar, não será o Presidente da Câmara a decidir dia e hora para a mudança
dos serviços. Nós entregaremos as chaves que, penso, já estarem na posse da ARS, no dia
em que a ARS nos disser que assim pretende e no dia que aceitar mudar. Não me preocupa
a questão da inauguração, se bem que, tratando-se de uma obra financiada com Fundos
Comunitários,  estamos  obrigados,  por  força  do  regulamento,  à  publicitação  do  ato  de
abertura do espaço e real funcionamento para os fins a que se destina, publicitação essa que
tem parâmetros obrigatórios, deve ser feita na comunicação social quanto baste, deve ser
feita  com  placa  alusiva  e  isso  é  determinante  para  o  encerramento  da  operação  de
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financiamento. São regulamentos comunitários que estão em causa e nos obrigam a essa
publicitação, que será feita quando a ARS entender que podemos, inclusive, fazer receção
provisória da obra, que é o que interessa ao empreiteiro, para levantamento das garantias
bancárias.
Um agradecimento da Irmandade de S. Francisco e da Rainha Santa Isabel, a dizer que as
festividades em honra da Rainha Santa correram com êxito e que agradecem a participação e
a colaboração do Município e de toda a população da Vila de Soure.
Do Agrupamento de Escolas de Soure, a turma D do 7.º ano, vem agradecer o transporte
disponibilizado  para  a  deslocação  a  Coimbra,  no  âmbito  do  projeto  Flexibilidade  e
Autonomia Curricular. Não demos só este apoio a esta turma, ao longo do ano demos,
sempre que possível, apoio para as mais diversas organizações escolares.
Penso  que  os  Senhores  Vereadores  têm  uma  carta  igual  à  minha,  entregue  pelos
responsáveis  do  Grupo  Desportivo  Sourense,  passado,  presente  e  futuro,  não  me  vou
pronunciar sobre a mesma e, portanto, o conteúdo é igual, certamente farão dela a melhor
leitura e podemos pronunciar sobre isto a todo o tempo.”-------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves,  referiu que:  “vou analisar e na próxima
sessão emitirei a minha opinião sobre o assunto.
Sobre o assunto do Jornal As Beiras, queria dizer o seguinte: acho muito bem a informação,
a divulgação das obras devem ser divulgadas, a atividade do Município deve ser divulgada,
aliás, nos próprios procedimentos concursais está uma verba prevista para isso,  mas há uma
linha ténue que distingue o que é a informação, de propaganda, e há muita gente  que me
abordou a dizer que essa linha ténue foi ultrapassada. Portanto, queria chamar a atenção
para o bom senso que existe entre gastar dinheiros públicos para informar - que devem ser
gastos, existem fundos comunitários para isso  - e um bocadinho a propaganda que, sejamos
um bocadinho sérios, talvez tenha ido um bocadinho longe de mais. Peço bom senso nas
futuras  informações  porque  nem toda  a  gente  pensa  da  mesma  maneira  e  temos  que
respeitar a opinião de todas as pessoas.”-----------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “não temos sido rigorosos
no uso do PAOD, tinha dado a oportunidade a todos os Vereadores de usarem a palavra e,
portanto, com a minha intervenção podia ter dado por encerrado o tema mas a discussão,
para mim, é sempre importante que se esclareça tudo o que houver a esclarecer.
Dizer ao Senhor Vereador que concordo consigo. Entre informar e fazer propaganda há
sempre uma diferença muito ténue. É preciso ressalvar uma coisa, aquilo que o Município
divulgou relativamente a duas/três obras municipais, portanto, a Rua Alexandre Herculano
está à vista de toda a gente; o Mercado está à vista de toda a gente, a obra, os planos estão
mais que assentes, a execução e divulgação tem sido feita e depois foram apresentadas duas
obras,  que  foi  a  intervenção  na  Ponte  sobre  os  Rios  Anços  e  Arunca  e  do  Parque
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Multimodal  da  Estação  da  Granja  do Ulmeiro/Alfarelos  e  são  obras  com candidaturas
apresentadas, com financiamento definido, porque uma está no PARU e outra no PAMUS e,
portanto, não avançámos com obras que não tenham já passado nos órgãos próprios, quer
em termos de plano de atividades e orçamento aprovado no Mu7nicípio e na Assembleia
Municipal, como até do ponto de vista dos projetos de execução aprovados em sede de
Câmara Municipal.”-----------------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia, referiu que: “esta reunião surge na continuidade
do período da manhã, prolongou-se, e sim poderia ter dado por encerrado o PAOD se o
entendesse… mas  ainda  bem que  não  o  fez,  porque  este  assunto  também só  nos  foi
distribuído hoje de manhã, e é apenas sobre esta questão concreta que quero se me permitir,
usar da palavra… E sobre esta carta do Grupo Desportivo Sourense que nos foi entregue,
gostaria  de saber  em concreto se  já  houve,  por  parte desta Comissão que representa  o
Grupo Desportivo Sourense, com o Senhor Presidente de Câmara ou Vereador a tempo
inteiro,  alguma  reunião  sobre  este  assunto  que  aqui  consta  ou  se  a  carta  foi  só  agora
distribuída a todo o Executivo para termos conhecimento desta situação.
Ainda assim,  e na sequência do que referiu o Senhor Vice-Presidente na sua intervenção,
que naturalmente concordo,  até porque também tenho aqui  defendido isso mesmo… é
importante, será sempre importante que este Clube não termine, é preciso que sejam criadas
as condições necessárias para que o mesmo continue com a mesma dignidade de sempre,
não só, mas também pelos excelentes resultados, e volto a referir e a elogiar, os resultados
que  o  Sourense,  agora,  e  no  passado  e,  espero  eu,  enquanto  autarca  eleita,  no  futuro
também… e, portanto, aquilo que queria salientar é que para além de ser um Clube com
história, um Clube que tem apostado nas camadas jovens, com crianças e jovens do nosso
Concelho, naturalmente enquanto autarca estou disponível para, sempre dentro do quadro
legal obviamente, aprovar aquilo que for aqui entendido pelo Executivo para que este clube
continue a prestar boas provas e que leve gente de Soure a ver os jogos e, portanto, é esta a
minha posição e gostaria de a deixar aqui registada em ata, porque também o Sourense
promove o Concelho de Soure e leva o nome de Soure a tantos sítios onde, pelo menos,
passa quando vai jogar.”------------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “ obrigada por ter quebrado a regra
de que o Senhor Presidente é o último a falar no PAOD, porque me esqueci de abordar o
assunto  da  carta  que  nos  foi  entregue  que  se  refere  ao  futuro  do  Grupo  Desportivo
Sourense. É um clube por quem tenho muito carinho e gostaria aqui de dizer que tudo farei,
enquanto autarca, para que a vida deste clube, a sua atividade, os seus bons feitos, o bom
desempenho que tem tido como bons embaixadores do desporto do Concelho de Soure
continue.  Gostaria  muito  de  saudar  todos  os  dirigentes,  a  massa  associativa  que  tem
acompanhado o clube, os que têm feito uma boa gestão, não só a gestão dos seus resultados,
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mas também uma boa gestão financeira do clube, o que nem sempre aconteceu porque
todos  nos  lembramos,  de  um  passado  recente  bem  complicado  na  vida  do  Grupo
Desportivo  Sourense.  Lamento  as  razões  que  levam  ao  envio  desta  carta  a  todos  os
Vereadores, no qual eu me incluo. Penso que certamente quer o Senhor Presidente, quer o
Senhor Vereador responsável  por  esta  área,  Dr.  Gil  Soares  e  o Senhor Vice-Presidente,
estarão a acompanhar esta situação e não deixarão de encontrar melhor solução para o
Grupo Desportivo Sourense, para que não deixe de fazer duas coisas, que é continuar com a
equipa que tem obtido tão bons resultados,  a  sua equipa  sénior e que continue a fazer
formação porque a formação é a vida dos clubes. Portanto, este é o meu desejo. No entanto,
todos conhecemos que certamente o assunto que está na base desta carta está relacionado
com a escassez de infraestruturas que o clube tem, ou seja, como é que pode fazer formação
e ter a sua equipa sénior a jogar também. No anterior mandato abordámos esta questão,
estamos no segundo mandato e continuamos sem encontrar uma solução para o Grupo
Desportivo Sourense, e à semelhança do apoio que a Câmara Municipal deu a outros clubes,
e que eu apoio,  penso que devemos dotar o Sourense de igualdade de oportunidades e de
infraestruturas para que desempenhem estas duas funções. Confio no bom senso do Senhor
Presidente,  do Senhor Vice-Presidente, do Senhor Vereador Gil Soares, porque a época
desportiva está aí. Não pode ser mais adiada.”---------------------------------------------------------

O Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes,  referiu  que:  “para  encerrarmos  o
PAOD e com o assunto Grupo Desportivo Sourense a ter aqui uma relevância nesta parte,
não posso deixar de responder aqui a algumas questões e de fazer alguma declaração de
intenções.
Como sabem, nasci, cresci e vivo no Concelho de Soure, sou sócio, fui atleta, fui dirigente e
tenho uma declaração de intenções que me liga ao Sourense e liga tanto que no dia 26 de
janeiro de 2016, entre outras cartas anónimas que tentar colar o Presidente da Câmara a atos
ilegais na sua atitude, diz esta… é de um processo que já está arquivado, do qual não fui
acusado de nenhum dos atos constante dessa carta e de outras, nem de nenhuma acusação
mas vou-vos ler pérola… “estou a escrever esta carta na qualidade de Munícipe do Concelho de Soure e
também Diretor do Grupo Desportivo Sourense. É com bastante indignação que venho constatando que o
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Soure, Senhor Mário Jorge Nunes, vem anunciando no Jornal
O Popular de Soure uma política de rigor, jornal o qual é propriedade do seu amigo Rui Mota… deparo-
me também com várias empreitadas entre o Município de Soure e as empresas Guardado e Oliveira e
Maternunes, com sede no Formigal, terra do Senhor Presidente Mário Jorge Nunes, obras no Campo de
Futebol do Grupo Desportivo Sourense, empreitadas essas super inflacionadas e que, por vezes, acabam por
ser executadas para depois dividirem entre si o lucro, tudo com a conivência do Presidente atual do Grupo
Desportivo Sourense - António José Gonçalves -, pessoa a quem o Senhor Mário Jorge Nunes prometeu que
iria ser o futuro Presidente da Junta de Freguesia...” sou uma pessoas bastante conotada com o
Grupo Desportivo Sourense… como se isso não bastasse, e este processo está arquivado,
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vou ler trechos de um outro conjunto de denúncias anónimas, que dizem… esta é recente,
deu entrada na polícia judiciária, faz parte de um outro processo… “caros senhores, estão aí as
eleições para o Grupo Desportivo Sourense e o Senhor Presidente da Câmara de Soure, Mário Jorge Nunes,
volta a envolver-se no assunto… e será que a construtora Guardado e Oliveira vai servir de lava dinheiro de
novo? O muro do Sourense, que tinha orçamento de 1.000 foi pago por 12.000?… sendo as diferenças em
donativos para o Sourense e para comissões ao Presidente da Câmara? Vejam-se as contas e perguntem...”.
Como veem, ligações ao Sourense não me faltam, ligações estas, constando em processos de
inquérito em curso, até me inibem ou inibiriam de participar aqui neste órgão, por esta razão
devia ficar já inibido de participar em qualquer discussão que envolva um relacionamento do
Município,  o órgão é colegial  e  está  em plenas  funções com os seus legítimos titulares.
Portanto, quando chegar a hora de discutir o Ponto 24, perante estes argumentos e a força
que esta carta tem, a mim só me resta, no fim de a ler, dizer que a subscrevo a angústia local
da maior parte dos associados como eu, mas como não posso usar os poderes de Presidente
de Câmara em benefício de algo que me conota tão profundamente, diria que deixarei nos
seis Senhores Vereadores a nota de como devem atuar perante esta situação. Chegando ao
Ponto 24 logo veremos, mas aproveitando esta passagem pelo PAOD, dizer o seguinte: de
facto, nos últimos 24 anos, 6 dos quais comigo a Presidente de Câmara, para o Grupo
Desportivo Sourense foi transferido um valor financeiro muito próximo dos 2.000.000,00
euros; em termos de apoio ao investimento, nos últimos cinco anos, foi feito, no campo de
futebol do Sourense, no qual temos aprovado em reunião de Câmara e Assembleia Geral do
Sourense,  legitimidade  para  intervir,  fazendo  obras  de  manutenção,  conservação  e
melhoramentos;  entre  o  que  foi  já  pago  em  equipamentos,  em  infraestruturas,  em
empreitadas de melhoria de funcionamento - máquinas de lavar roupa industriais, sistemas
de aquecimento,  iluminação,  ampliação do campo de futebol  relvado,  sistema de rega a
melhorar  e a  aplicar,  vedação -  deve passar,  neste momento,  os 200.000,00 euros,  valor
superior àquele que o Município, do seu orçamento, aplicou em qualquer outra coletividade
do  Concelho  ligada  ao  desporto.  Mesmo antes  deste  período  de  seis  anos,  aquilo  que
presumo que se possam querer referir, investimento na Vinha da Rainha num equipamento
denominado Campo Municipal Sintético de Vinha da Rainha, cuja propriedade pertence à
Associação  da  Vinha  da  Rainha  e  que  se  deu,  por  escritura  pública,  registada  na
Conservatória, o direito de superfície, por 20 anos, para o Município de Soure, O município
de Soure não investiu mais que essa verba desde 2012 para cá. Portanto, também é preciso
que fique isto explícito, que o que se investiu no campo do Grupo Desportivo Sourense, só
nos últimos seis anos, é superior àquilo que o Município, do seu orçamento, investiu na
Vinha da Rainha.
Segunda  questão:  a  carta  fala  numa  quebra  de  financiamento  à  atividade  do  Grupo
Desportivo Sourense… leia-se funcionamento da sua atividade desportiva,  dinheiro para
aplicar. Não é verdade que tenha havido uma diminuição nas tabelas de transferência para o
funcionamento. Como os Senhores Vereadores sabem, tirando o Eng. Agostinho e a Ana
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Patrícia Pereira, todos os outros Vereadores têm estado ligados à gestão da autarquia nos
últimos anos, a tabela de apoios tem sido sempre em crescendo, releve-se que a tabela em
vigor na época que agora terminou tinha para o Futebol Distrital - Divisão de Honra, um
valor  de 20.000,00 euros de apoio,  valor  esse  que foi  o mais  alto de  sempre para  esta
categoria, sendo que três anos antes era cerca de 12.000,00 euros e quatro anos antes era de
10.000,00  euros,  ou  seja,  em  quatro  anos  o  Município  duplicou  o  apoio  financeiro  ao
funcionamento do Futebol 11 na Divisão de Honra. Dar nota que em 2011/2012 o apoio
financeiro a esta modalidade era de 7.500,00 euros… também se releve que, além do apoio
financeiro ao funcionamento,  o Município paga,  em energia  elétrica,  cerca  de 10.000,00
euros/ano, coisa que até 2014 não o fazia, era o clube que tinha que pagar; paga o gasóleo
para o aquecimento das águas dos banhos e paga outras despesas de funcionamento, como
seja tratar o relvado, além do jardineiro tem uma empresa a prestar assistência técnica, são
os próprios dirigentes atuais do Sourense que dizem que a relva está em boas condições
graças  ao  trabalho  de  manutenção  que  se  tem feito  mas  esse  trabalho  de  manutenção
implica adubos, agro químicos, trabalho permanente de jardineiro e apoio especializado a
uma empresa que, todos os anos, por concurso, tem adjudicado esse trabalho - Rasgos de
Verde -  para  fazer  esse  trabalho com um custo médio de 500,00 euros/mês -  6.000,00
euros/ano. Portanto, da minha parte, gostaria muito que o Sourense e os seus associados
resolvessem  um  problema  que  têm  para  resolver,  que  é  encontrar  dirigentes  para  dar
continuidade.  Não  estamos  aqui  perante  nenhuma  proposta  em  que  uma  qualquer
candidatura venha solicitar um apoio específico ao Sourense, estamos perante uma carta que
pede ao Município que sugira, para a praça pública, um conjunto de mecanismos de apoio,
com aumento significativo, para depois se ver se aparece dirigentes ou não. 
Respondendo  à  questão  que  foi  aqui  colocada  sobre  se  já  reunimos  com  o  Grupo
Desportivo Sourense, na noite de segunda para terça-feira da semana passada, fui abordado,
via email, subscrito por quatro pessoas, sócios do Sourense que, tendo tido essa missão
atribuída pela Assembleia Geral, pediram uma reunião ao Presidente de Câmara, tão urgente
quanto possível. Respondi, de imediato, tendo marcado reunião para esse mesmo dia, terça-
feira da semana passada, que se realizou nesta sala, entre as 22,00 horas e as 24,00 horas. No
dia seguinte, uma reunião já previamente marcada pelo Senhor Vereador do Desporto, nesta
sala, uma reunião com todos os clubes na área do futebol. E é tudo quanto tenho a dizer
sobre  o  Sourense.  Uma  coisa  é  certa,  nunca  interferi  na  administração  de  nenhuma
coletividade  enquanto Presidente  da  Câmara,  mal  seria,  isso  sim,  condenável  seria  se  o
Presidente da Câmara andasse, de facto, como diz esta carta, “estão aí as eleições para o Grupo
Desportivo Sourense e o Senhor Presidente da Câmara volta a envolver-se no assunto”…. Não me vou
envolver no ato eleitoral do Grupo Desportivo Sourense, de certeza absoluta e só espero
que haja associados suficientemente responsáveis, corajosos, com amor à camisola, cada vez
é mais difícil exercer estas atividades sem prejuízo próprio, como sempre foi, voluntários,
com sentido de responsabilidade, que possam pegar no clube, com os seus setenta e tal
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anos,  que  é  uma  referência  no  Concelho,  ajuda  a  promover  o  Concelho,  por  isso  o
Município também, além do apoio, o ano passado, na época em que andava no Nacional, à
falta de outro patrocinador, além do subsídio aprovado na grelha também usou as camisolas
do Sourense para a promoção turística do Concelho, esta época, à falta de quem ocupasse,
foi-me comunicado de que não tinham quem fizesse publicidade nas camisolas e o Sourense
ia em segundo lugar, a disputar uma subida com bastante visibilidade, como provam os
documentos recolhidos nos órgãos de comunicação social e até em jornais nacionais, tendo
em conta o tipo de investimento, decidi que era importante voltar a aproveitar, e dado que
não estaríamos a prejudicar o acesso a outras empresas do Concelho, e como o Sourense ia
para uma fase final da Taça da Associação de Futebol de Coimbra, estando a disputar com
os nossos vizinhos de Condeixa, havia este contexto de alguma afirmação concelhia e do
orgulho  concelhio,  voltámos  a  fazer  publicidade  -  2.500,00  euros  -,  usando  a  mesma
camisola  para  a  promoção  de  uma  imagem  turística  do  Concelho.  Se  há  coisa  que  o
Município de Soure, sobre a nossa gestão ou outra anterior, se há coisa que o Sourense não
se pode queixar é de um apoio que, tenho a certeza absoluta, é um dos mais diferenciados
positivamente na região e até, se calhar, no país para este modelo.”--------------------------------

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

Ponto 2. Apresentação dos Estudos da Revisão do PDM

Foi apresentado pela equipa do projeto, liderada pelo Dr. João Rua, os Estudos de Revisão
do PDM de Soure.-------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara referiu que:  “a metodologia, em termos de PDM, será
melhor explicada pela Senhora Chefe de Divisão e que se pretende que, durante o mês de
setembro,  volte  a  haver  uma  reunião  deste  género,  que  hoje  mesmo  fica,  em  termos
audiovisuais,  o  material  disponível  para  consulta  dos  Senhores  Vereadores,  mas  que,
obviamente, pode ser partilhado com as pessoas que os grupos que representam também
possam estudar, pronunciar, divulgar perante os vossos outros eleitos, quer da Assembleia
Municipal  ou  Assembleias  de  Freguesia.  Eu  próprio,  ainda  este  mês,  reunirei  com  os
Presidentes de Junta a dar nota deste ponto de situação e para que voltem a contactar os
serviços que estão a estudar a Revisão do Plano Diretor Municipal, para que possam ser
introduzidas sugestões, melhorias, estudos de opinião e pedidos de possível correção.”-------

A Senhora Chefe de Divisão Eng.ª Maria José Carvalhão e a equipa liderada pelo Dr. João
Rua fizeram uma explanação sobre os Estudos de Revisão do PDM. -----------------------------

Foram apresentados e visualizados os Estudos da Revisão do PDM pelo Dr. João
Rua.--------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto 3. 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 09-07-2019 a 22-07-2019

22-07-2019

Class.: 19
Ano: 2019
Número: 10156
Dt. Entrada Reqt.: 25-06-2019
Processo: 19/2019/15/0
Requerente: Marcio Durval Torralvo Costa Freitas
Tp. Pedido: Ocupação espaço publico
Tp. Construção: Não aplicável
Tp. Utilização: Circo
Tipo Informação: Informação (Informação)
Data reunião: 22-07-2019
Local Obra: Bairro Pré-fabricado
Informação: Envio o processo para a reunião de Câmara para ratificação do despacho do Sr.
                       Vereador Dr. Gil Soares que a seguir transcrevo “Isente-se o pagamento de taxa referentes à ocupação de espaço público e 

publicidade. À reunião de Câmara, para ratificação, 12/7/2019, O Vereador, Gil Soares, Dr”.
Freguesia: Soure

Class.: 18
Ano: 2019
Número: 11246
Dt. Entrada Reqt.: 16-07-2019
Processo: 18/2019/29/0
Requerente: Elvira da Encarnação Martins Oliveira
Tp. Pedido: Parecer
Tp. Construção: Não aplicável
Tp. Utilização: Não aplicável
Tipo Informação: Informação (Informação)
Data reunião: 22-07-2019
Local Obra: Avenida Marginal, 24
Informação:À reunião de Câmara conforme despacho do Sr. Presidente M.J. 19/07/2019 
Freguesia: Soure

Class.: 18
Ano: 2019
Número: 11164
Dt. Entrada Reqt.: 15-07-2019
Processo: 18/2019/27/0
Requerente: Carlos Alberto Marques Silva
Tp. Pedido: Parecer
Tp. Construção: Não aplicável
Tp. Utilização: Não aplicável
Tipo Informação: Informação (Informação)
Data reunião: 22-07-2019
Local Obra: Degracias
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Informação:À reunião de Câmara para cumprimento do despacho do Sr. Presidente M.J. 19/07/2019 
Freguesia: Degracias e Pombalinho

Class.: 12
Ano: 2019
Número: 11037
Dt. Entrada Reqt.: 11-07-2019
Processo: 12/2019/17/0
Requerente: Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soure
Tp. Pedido: Isenção de Taxas
Tp. Construção: Não aplicável
Tp. Utilização: Não aplicável
Tipo Informação: Informação (Informação)
Data reunião: 22-07-2019
Local Obra: Sobral Baixo
Informação:À reunião de Câmara conforme despacho do Sr. Presidente M.J. 19/07/2019 
Freguesia: Soure

Class.: 12
Ano: 2019
Número: 10850
Dt. Entrada Reqt.: 08-07-2019
Processo: 12/2019/18/0
Requerente: Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soure
Tp. Pedido: Isenção de Taxas
Tp. Construção: Não aplicável
Tp. Utilização: Não aplicável
Tipo Informação: Informação (Informação)
Data reunião: 22-07-2019
Local Obra: São José do Pinheiro
Informação:À reunião de Câmara conforme despacho do Sr. Presidente M.J. 19/07/2019 
Freguesia: Soure

Class.: 01
Ano: 2019
Número: 10754
Dt. Entrada Reqt.: 05-07-2019
Processo: 01/2018/67/0
Requerente: Viveiros Jaime & Pedro, Lda
Tp. Pedido: Junção de elementos
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: pavilhão
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 22-07-2019
Local Obra: Rua Cemitério
Informação:Deferido
Freguesia: Soure

Class.: 01
Ano: 2019
Número: 9011
Dt. Entrada Reqt.: 31-05-2019
Processo: 01/2019/19/0
Requerente: Manuel Joaquim Martins Ferreira
Tp. Pedido: Junção de elementos
Tp. Construção: Alteração
Tp. Utilização: Habitação Comercio e S
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 22-07-2019
Local Obra: Largo de Santo Agostinho
Informação:Deferido
Freguesia: Soure

 22



14.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 22 de julho de 2019, pelas 10,30 horas

Class.: 01
Ano: 2019
Número: 9618
Dt. Entrada Reqt.: 13-06-2019
Processo: 01/2018/35/0
Requerente: Carlos José Cabral Fernandes
Tp. Pedido: Junção de elementos
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: Habitação 
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 22-07-2019
Local Obra: Mocifas Santo Amaro
Informação:Deferido
Freguesia: Degracias e Pombalinho

Total: 8

Foi tomado conhecimento, divulgue-se e afixe-se no átrio dos Paços do Concelho.------
Ponto 4. Informação Financeira 
        4.1. Resumo Diário de Tesouraria

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

       4.2. Encargos e Compromissos

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

Ponto 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2019 
                                . Apreciação de Propostas de Alteração - 8ª/8.ª -

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

Ponto 6. Apreciação da Proposta de Ata de 14.01.2019

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

Ponto 7. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
         7.1. Proc. N.º 18/2019/25 – Nuno Miguel Silva Coutinho
               - Constituição de Compropriedade através de Escritura de de compra e venda - artigo

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

Foi presente a seguinte informação:
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Assunto : Processo nº 18/2019/25
           Nuno Miguel Silva Coutinho

Constituição de compropriedade através de escritura de compra e venda -       artigo 54.º da Lei 91/95,
de 2/9 com a atual redação

Face ao teor da informação jurídica,  considerando que o ato a praticar é uma  escritura de compra e venda,
sugere-se  que  seja  deferido  o  pedido  de emissão  de certidão  com parecer  favorável  para  a  constituição  de
compropriedade do prédio rústico.

O prédio está registado com o artigo matricial  nº 6430 da freguesia da Vinha da Rainha,  e de acordo com a
classificação do PDM, situa-se em zona agrícola fora da RAN e parcialmente inserido em REN.

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

Chefe de Divisão de G.U.P.D.
Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
15 de julho de 2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de emissão de certidão com parecer
favorável para a constituição de compropriedade do prédio rústico, conforme decorre
da informação técnica dos serviços.----------------------------------------------------------

         7.2. Proc. N.º 18/2019/28 – António Manuel Freitas Arruda
             -  Constituição de Compropriedade através de Escritura de 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 18/2019/28
           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

Face ao teor da informação jurídica,  considerando que o ato a praticar é uma  escritura de compra e venda,
sugere-se  que  seja  deferido  o  pedido  de emissão  de certidão  com parecer  favorável  para  a  constituição  de
compropriedade do prédio rústico.

O prédio está registado com o artigo matricial nº 28791 da freguesia de Soure, e de acordo com a classificação do
PDM, situa-se parcialmente em zona urbana e parcialmente em zona agrícola, sendo a parte na zona agrícola
inserida em RAN e inserida em REN.

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

Chefe de Divisão de G.U.P.D.
Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
17 de julho de 2019
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Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de emissão de certidão com parecer
favorável para a constituição de compropriedade do prédio rústico, conforme decorre
da informação técnica dos serviços.----------------------------------------------------------

         7.3 . Proc. N.º 18/2019/27 - Carlos Silva, Solicitador
               -  Constituição de Compropriedade através de doação - artigo 54.º da Lei

91/95, de 2/9 com a atual redação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto : Processo nº 18/2019/27
           Carlos Silva, Solicitador

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

Face ao teor da informação jurídica, considerando que o ato a praticar é uma doação, sugere-se que seja deferido
o pedido de emissão de certidão com parecer favorável para a constituição de compropriedade do prédio rústico.

O prédio está registado com o artigo matricial nº 9860 da União das Freguesias de Degracias e Pombalinho, e de
acordo com a classificação do PDM, situa-se em zona agrícola inserido em RAN.

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

Chefe de Divisão de G.U.P.D.
Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
17 de julho de 2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de emissão de certidão com parecer
favorável para a constituição de compropriedade do prédio rústico, conforme decorre
da informação técnica dos serviços.---------------------------------------------------------

         7.4. Proc. N.º 18/2019/29 – Elvira da Encarnação Martins e Outros
              - Constituição de Compropriedade através de Escritura de Partilha - artigo

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

Foi presente a seguinte informação:

Assunto:    Processo nº 18/2019/29
             Elvira da Encarnação Martins e Outros

                     Constituição de compropriedade através de escritura de partilha - artigo 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 partilha, sugere-se que
seja deferido o pedido de emissão de certidão com parecer favorável para a constituição de compropriedade do
prédio rústico.

O prédio está registado com o artigo matricial nº 7933 da freguesia de Soure,  e de acordo com a classificação do
PDM, situa-se parcialmente em zona urbana e parcialmente em zona agrícola, sendo a parte na zona agrícola
inserida em RAN e inserida em REN.

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

Chefe de Divisão de G.U.P.D.
Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
17 de  junlho de 2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de emissão de certidão com parecer
favorável para a constituição de compropriedade do prédio rústico, conforme decorre
da informação técnica dos serviços.----------------------------------------------------------

Ponto 8. Pedido de Informação sobre a Inexistência de Restrições ao Cultivo da
Planta Canábis

              . Requerente: BIO BEST – INOVATION
              . Local: Ínsua das Vergueiras, Freguesia de Granja do Ulmeiro
                 - Processo n.º 17/2019/10

Foi presente a seguinte informação:

Assunto : Processo nº 17/2019/10
           BIO BEST - INOVATION

Pedido de informação sobre a inexistência de restrições ao cultivo da planta canábis
Local: Ínsua das Vergueiras, freguesia de Granja do Ulmeiro

Pelo requerimento nº 10651 registado no dia 03 de julho de 2019, a empresa Bio Best – Inovation, solicita que a
Câmara Municipal de Soure, emita documento comprovativo da inexistência de restrições ao cultivo da planta
canábis para fins farmacêuticos, no prédio rústico registado com o artigo matricial nº 1869 na freguesia de Santo
Varão, Concelho de Montemor o Velho.

Na realidade o prédio localiza-se na freguesia da Granja do Ulmeiro, concelho de Soure.

Analisado o enquadramento do pedido na legislação, verifica-se que o cultivo de canábis para fins medicinais
carece de autorização do Infarmed.

O documento solicitado pelo requerente à Câmara Municipal é documento obrigatório para instrução do pedido
naquela entidade.

Feito o enquadramento no Plano Diretor Municipal de Soure, PDM, verifica-se que o terreno assinalado se localiza
em zona adjacente de ocupação edificada condicionada, inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva
Ecológica Nacional (REN), na tipologia “Zonas Ameaçadas pelas Cheias”.
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O artigo 8º do Regulamento do PDM refere que é interdita toda e qualquer construção na zona delimitada no
respetivo cartograma (carta de ordenamento), salvo pequenas construções de apoio à atividade agrícola ou fluvial
e mediante parecer da CCDRC e da Direção Regional do Ambiente e Recursos Naturais.

Apesar de o pedido se referir apenas ao cultivo da planta de canábis para fins farmacêuticos, sem referência a
nenhuma edificação,  elencam-se as  condições a  ser  cumpridas  para  um eventual  posterior  licenciamento  da
operação urbanística, caso implique obras de construção.

1 – Qualquer construção está sujeita ao procedimento de licença administrativa, ao abrigo da c) do nº 2 do
artigo 4º do RJUE;

      2 – Para efeitos de procedimento de licença administrativa o prédio terá que estar registado no concelho de
Soure;
      3 – Carece de autorização do Infarmed ao abrigo do DL 15/93, na atual redação;

      4 – Verifica-se que o terreno confronta com uma vala e está próximo do rio mondego, pelo que é necessário
parecer da ARHC/APA;

      5 – Deverá reunir parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro e da CCDRC;

      6 – Deverá respeitar a legislação de âmbito geral e municipal;

   7  -  O  terreno  poderá  situar-se  na  área  do  aproveitamento  hidroagrícola  do  baixo  Mondego  pelo  que  a
requerente deverá previamente obter informação se é permitida a plantação de canábis no prédio em questão,
junto da Direção Geral da Agricultura.

Face ao exposto, considerando que:

- O “Documento que ateste a inexistência de restrições ao cultivo da planta da canábis emitido pela Câmara
Municipal  onde  se  encontra  localizado  o  terreno  ou  as  instalações  onde  será  exercida  a  atividade”,   é  um
documento obrigatório para instruir o pedido no Infarmed;
- O PDM não tem qualquer referência ao cultivo de canábis;

Sugere-se que o assunto seja apreciado em reunião de Câmara.

Caso a Câmara delibere deferir o pedido de emissão de documento que ateste a inexistência de restrições ao
cultivo  da  planta  da  canábis  para  fins  farmacêuticos,  no  prédio  identificado,  que  seja  condicionado  ao
cumprimento das  condicionantes  supra referidas  nos pontos  1  a  6,  num eventual  posterior  licenciamento,  e
condicionado ao cumprimento do ponto 7 para o cultivo.

À Consideração Superior
Maria José O. Carvalhão – Engª
Chefe de Divisão GUPD
12 de julho de 2019

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de um terreno
confinante com a Pista de Remo de Montemor-o-Velho. Analisada a situação com a DGAL,
a Senhora Chefe de Divisão emite uma informação onde não vê inconveniente, portanto,
que o Município emita um documento que ateste a inexistência de restrições ao cultivo da
planta  canabis  para  fins  farmacêuticos  no  prédio  identificado,  sendo  condicionado  ao
cumprimento dos condicionantes em sede de PDM. Aqui as condicionantes têm a ver com
as construções, as quais não há referência neste pedido.”--------------------------------------------
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O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “isto é um assunto que, para
mim, é novo, confesso que não tive tempo de estuda-lo, mas não sei se é possível indicar-me
qual é a legislação que enquadre este pedido. Sei que há uma legislação - que não refere -
mas não sei  qual é o diploma que enquadra esta atividade e a necessidade do pedido à
Câmara  Municipal.  Por  outro  lado,  também  não  sei  em  que  sentido  é  que  a  Câmara
Municipal tem que se pronunciar, de construção?… Não percebo porque é que a Câmara
Municipal  tem  que  se  pronunciar  sobre  isto,  a  legislação  enquadradora  não  está  aqui,
portanto…, ainda tentei fazer alguma busca, mas já não tive tempo...”----------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “pedido de informação
sobre a inexistência de restrições ao cultivo da planta canábis, a proposta é que se informe a
empresa  que pode usar  essa  informação para  os  efeitos  que entender  convenientes.  Da
informação  da  Senhora  Chefe  de  Divisão,  que  a  Câmara  delibere  deferir  o  pedido  de
emissão de documento que ateste a inexistência restrições ao cultivo de planta de canábis
para fins farmacêuticos, no prédio  identificado, que seja condicionado ao cumprimento das
condicionantes supra referidas  no ponto 1 a 6, num eventual posterior licenciamento, e
condicionado ao cumprimento do ponto 7 para o cultivo. O ponto 7 diz: o terreno poderá
situar-se  em  zona  de  aproveitamento  hidroagrícola  do  Baixo  Mondego,  pelo  que  a
requerente deverá, previamente, obter informação se é permitida a plantação de canábis no
prédio em questão, junto da Direção Geral de Agricultura.”----------------------------------------

Deliberado,  por  maioria,  com 5 (cinco)  votos  a  favor do  Senhor Presidente  da
Câmara Municipal e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS - e 2 (duas) abstenções
da Senhora Vereadora eleita pela CDU - Dra. Manuela Santos  -  e  do Senhor
Vereador eleito pelo PPD/PSD, CDS/PP- PPM - Eng.º  Agostinho Gonçalves  -  ,
aprovar deferir  o pedido de  emissão de  documento que ateste  a inexistência de
restrições  ao  cultivo  da  planta  da  canábis  para  fins  farmacêuticos,  no  prédio
identificado,  que  seja  condicionado  ao  cumprimento  das  condicionantes  supra
referidas nos pontos 1 a 6, num eventual posterior licenciamento, e condicionado ao
cumprimento do ponto 7 para o cultivo, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.-----------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu a seguinte Declaração de Voto: “abstive-me
neste ponto porque não tenho informação suficiente para tomar uma decisão no sentido disso.”-------
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Ponto  9. Pedido  de  Licenciamento  para  Reabilitação/Alteração  de  Edifício
destinado a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas

             . Requerente: Associação Cultural Desportiva e de Solidariedade da Vinha da
Rainha

                   - Processo n.º 12/2018
                     . Declaração de Caducidade

Foi presente a seguinte informação:

ASSUNTO : PROCESSO Nº 12/ 2018
                  PEDIDO DE LICENCIAMENTO PARA REABILITAÇÃO/ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO  DESTINADO A  

ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

             - DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE

No âmbito do processo supra referido, a requerente foi notificada em 23 de abril de 2017, para requerer no prazo
de um ano a emissão do alvará de licença de construção.

Atendendo  a  que  esse  prazo  se  encontra  ultrapassado,  o  procedimento  encontra-se  caducado  ao  abrigo  do
disposto no nº 2 do art. 71 do DL 555/99 com a redação do DL 136/2014, RJUE.
Nos termos do nº 5 do artigo 71 do RJUE, as caducidades são declaradas pela Câmara Municipal, com audiência
prévia dos interessados.
O requerente foi notificado para se pronunciar no prazo de 10 dias sobre a intenção da declaração de caducidade,
em 01 de julho de 2019.
Veio argumentar que aguardam decisão da CCDRC no que respeita à aprovação da candidatura e que é intenção
da Instituição efetuar a obra logo que tenha aprovação da candidatura e cumpridos os trâmites para  o concurso
público.
Relativamente a esta matéria, refere a jurista Drª Fernanda Paula Oliveira, nos comentários do artigo 71 do Regime
Jurídico da Urbanização e Edificação, 4ª edição da Almedina, que a caducidade neste caso só ocorre se existir
declaração municipal nesse sentido, ou seja, não produz efeitos automáticos mas é um efeito que depende de
uma manifestação de vontade da Câmara.
A caducidade visa sancionar o particular, pelo que a Câmara deve averiguar as causas do não exercício do direito,
analisando as razões invocadas pelo particular, para aferir da existência ou inexistência de causa imputável ao
particular.

Mais  do  que  sancionar  o  particular,  pretende-se  garantir  o  interesse  público  dominante  de  que  a  operação
urbanística seja efetivamente realizada.

Em sede de audiência  dos interessados, como trâmite prévio indispensável à declaração de caducidade, deve a
Câmara apreciar as causas da caducidade e examinar a conduta do particular para averiguar em que medida o
incumprimento é imputável ao titular do direito ou se existem causas de força maior ou circunstâncias alheias à
vontade do particular.
O requerente invocou os argumentos que motivaram não ter requerido a emissão do alvará, concretamente estar
a aguardar decisão da CCDRC.

Considerando:
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Que se trata de um processo de obras de um edifício destinado a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas;

Que o requerente manifestou vontade em construir e portanto requerer a emissão do alvará de licença de obras;

Que a declaração de caducidade teria como consequência para o particular a repetição do processo com os custos
associados, e sem qualquer benefício para a Câmara;

Que não ocorreu alteração aos Instrumentos de Gestão Territorial;
Face ao exposto sugere-se que:

1- se aceitem os argumentos do requerente e não seja declarada a caducidade.

2 - seja concedida prorrogação de prazo de 1 ano,  contado a partir de 24 de abril de 2019, prevista no nº
2 do artigo 76º do RJUE, para requerer a emissão do alvará.

Maria José Carvalhão – Engª
Chefe de Divisão de GUPD
18 de julho de 2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar: 
- Se aceitem os argumentos do requerente e não seja declarada a caducidade;
- Seja concedida prorrogação de prazo de 1 ano, contado a partir de 24 de abril de
2019, prevista no nº 2 do artigo 76º do RJUE, para requerer a emissão do alvará,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------
Ponto 10. EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
               . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

                  -  Libertação Parcial de Cauções – Homologações de Auto
        10.1. Pinturas

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: EDUCAÇÃO - ENSINO PRÉ-ESCOLAR

                CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES  
                PINTURAS

                LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 11.08.2016, à empresa Global Original

– Construção, Unipessoal, Ldª, pelo valor de 32.976,69 €, acrescido de IVA.

O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 29.05.2017.

De acordo com o auto em anexo, estão reunidas as condições necessárias à autorização da libertação solicitada.

Assim, propõe-se: 

a) A homologação do auto de vistoria em anexo;

b) A libertação de 30 % do valor das cauções da obra.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
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(Mário Monteiro, Eng.º)
08.07.2019

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar a homologação do auto  de  vistoria  e  a
libertação de 30% do valor das cauções da obra, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------------
A senhora Vereadora Ana Patrícia Pereira ausentou-se não tendo participado na
votação.-----------------------------------------------------------------------------------------

10.2. Casa da Criança

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

                 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES  
                 CASA DA CRIANÇA

                 LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 25.05.2016, à empresa Global Original

– Construção, Unipessoal, Ldª, pelo valor de 19.873,50 €, acrescido de IVA.

O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 29.05.2017.

De acordo com o auto em anexo, estão reunidas as condições necessárias à autorização da libertação solicitada.

Assim, propõe-se: 

a) A homologação do auto de vistoria em anexo;

b) A libertação de 30 % do valor das cauções da obra.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
08.07.2019

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar a homologação do auto  de  vistoria  e  a
libertação de 30% do valor das cauções da obra, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------------
A senhora Vereadora Ana Patrícia Pereira ausentou-se não tendo participado na
votação.-----------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 11. EDUCAÇÃO
                . AÇÃO SOCIAL ESCOLAR / SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA

                - Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar
                    - Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos Alunos do 1.º CEB
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                   . Prestação de Serviços de Confeção, Transporte e Distribuição das 
Refeições Escolares nos Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar e 1.º 
CEB - Ano Letivo 2019/20

                        - Escolha do Procedimento Prévio

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: EDUCAÇÃO
          AÇÃO SOCIAL ESCOLAR / SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA

 PROGRAMA DE EXPENSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

 PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1.º CEB
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO,  TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES NOS

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CEB - ANO LETIVO 2019/20
 PROCEDIMENTO PRÉVIO

Com vista ao fornecimento em epígrafe, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, por lotes, uma vez que o preço base é de 55.005,00
euros, inferior ao limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta
prévia, cf. alínea c) do n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto, e cf  artigo 46.º-A, igualmente do mesmo diploma.

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 pela rubrica 02.03.02.01.05 e trata-se de ação inscrita nas
Grandes Opções do Plano com as classificações 01.001 2019/14-3 e 01.002 2019/42-3.

2. PROCESSO

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes empresas:

 - APPACDM de Soure;

- Casa do Povo de Vila Nova de Anços;

- Centro Social das Malhadas;

- Centro Social de Alfarelos;
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- Fundação Maria Luísa Ruas.

4. JÚRI

Aprovar  o  seguinte  júri,  de  acordo com o n.º  1  do  art.  67º  do  Código  dos  Contratos  Públicos,  para
apreciação das propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:

-  Fernando Cavacas, Dr. (Presidente do Júri); 

      - Mauro Alegre, Eng.;

      - Sofia Valente, Dra.;

      - Vítor Miranda, Eng.;

       - Mário Monteiro, Eng. (Suplente).

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio,
(Ivo Costa, Dr.)
17.07.2019

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

Ponto 12. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO

                . ESCOLA DO 1.º CEB DE TAPÉUS

                 - Componente de Apoio à Família (CAF)

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: EDUCAÇÃO/ ENSINO BÁSICO

. ESCOLA DO 1.º CEB DE TAPÉUS
                      – COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF)
                          - PROTOCOLO

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:

À semelhança de outras Juntas de Freguesia, a Junta de Freguesia de Tapéus pretende, durante este período de
interrupção letiva, nomeadamente de 10 a 31 de julho de 2019, implementar a Componente de Apoio à Família
(CAF) aos alunos que frequentam o estabelecimento de ensino básico do 1º Ciclo daquela freguesia. 

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

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

No decurso dos contactos mantidos entre a Junta de Freguesia de Tapéus, o Município de Soure e o Agrupamento
de Escolas Martinho Árias, a Freguesia de Tapéus manifestou interesse em se constituir como entidade promotora
para a implementação da (CAF), havendo assim necessidade de se estabelecerem protocolos com o Município e o
Agrupamento.

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

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

1 -  a  celebrar  com a Freguesia  de Tapéus  e  o  Agrupamento  de  Escolas  Martinho  Árias  de  Soure,  visando  a
implementação da Componente de Apoio à Família (CAF) na Escola Básica do 1.º Ciclo de Tapéus, na interrupção
letiva compreendida entre 10 a 31 de julho de 2019;

À consideração superior,
A Dirigente Intermédia de 4.º Grau
(Sofia Valente, Dra.)
15-07-2019

Despacho:
De acordo.
À Reunião de Câmara, para ratificação.
10.07.2019
O Vereador
(Gil Soares, Dr.)

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

Ponto 13. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
               . ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

              . AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS  ESCOLARES

                                   . EB1 de Sobral, EB1 e JI de Tapeus
                 -  Escolha do Procedimento Prévio

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

                 ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

                 AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

                 EB1 DE SOBRAL, EB1 E JI DE TAPÉUS

                 ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
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Na sequência de solicitação superior foi elaborado um caderno de encargos com o objetivo de promover a requalificação dos espaços de
recreio exteriores nos estabelecimentos de ensino supra identificados.

O mapa de trabalhos respetivo, bem como o orçamento correspondente, que totaliza um valor global de 38.528,75 Euros, encontra-se em
anexo à presente proposta.

 Assim, com vista à execução da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO  PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 38.528,75 euros, inferior ao limite máximo de 150.000,00 euros
estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º, Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-
B/2017, de 31 de agosto

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

O encargo previsto para a presente empreitada tem dotação no orçamento para o presente ano de 2019 pela rubrica 02.03.07.01.03.05 e trata-se de ação
inscrita em plano plurianual de investimentos com as classificações de 01 002 2019/16 4 (EB1 de Sobral) e 01 002 2019/16 6 (EB1 de Tapeus) .

2. PROCESSO

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

3. CONSULTAR  AS SEGUINTES  ENTIDADES

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1, do art. 114º do D.L.111-B/2017, às seguintes entidades:

● Euroténis, Ld.ª;

● Urbanludic, Ld.ª;

● Alvape Construção e Obras Públicas, Ld.ª;

4. DISPENSA DE CONSTITUIÇÃO DE JÚRI 

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

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º) em 16/07/2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de consulta prévia,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------------------------

Ponto 14. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
                  - Reunião Conselho Municipal de Educação
                 - Reunião Conselho Geral do Agrupamento de Escolas

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “dar-vos nota que reuniu o
Conselho Municipal da Educação. Está aí referido o balanço do ano letivo 2018/2019, o
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qual  foi apresentado no Conselho Municipal  de Educação e depois foi remetido para a
participação do Município no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Soure.”-------

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “salientar e enaltecer que, ao fim de largos
anos,  o Conselho Municipal  de Educação voltou a reunir,  em boa hora o fez,  foi  uma
reunião bastante profícua, onde apresentámos o balanço do último ano letivo. Da parte do
Município,  o  balanço  é  extremamente  positivo,  havendo naturalmente  algumas  coisas  a
melhorar  em  reuniões  com  os  diversos  operadores  educativos,  designadamente  o
Agrupamento de Escolas de Soure, a preparar o próximo ano letivo. Dizer também, a título
informativo, que em termos do 1.º Ciclo, à partida iremos ter duas turmas a menos, uma no
Centro  Escolar  da  Granja  do  Ulmeiro  e  outra  no  Centro  Escolar  das
Degracias/Pombalinho. Os serviços essenciais  prestados pelo Município funcionaram de
uma  forma  eficaz,  as  refeições  escolares,  o  regime  de  fruta  escolar,  e  os  transportes
escolares. Reforçámos o apoio às famílias em termos de Ação Social neste último ano letivo,
alargámos a oferta de fichas pedagógicas ao 2.º Ciclo, criámos e introduzimos o voucher que
se traduziu em disponibilizar meios financeiros para as famílias para a aquisição de material
escolar, 30,00 euros para os alunos do escalão A; 20,00 euros para os alunos do escalão B e
15,00  euros  para  os  restantes  alunos.  Aumentámos  a  equipa  multidisciplinar  com  um
Terapeuta da Fala e uma Terapeuta Ocupacional e, nesse sentido, no próximo ano letivo
iremos introduzir mais um Psicólogo para estas Equipas Multidisciplinares. Adquirimos um
programa extremamente útil, que está a ter um excelente impacto, a Escola Virtual da Porto
Editora, que adquirimos por três anos e que é uma ferramenta extraordinariamente útil para
os alunos e professores. Mantivemos o programa EPIS no combate ao insucesso escolar,
felizmente o abandono escolar já não é um problema do Concelho de Soure, o qual nos
devemos  congratular.  Continuamos  a  alargar  o  regime  da  fruta  escolar  ao  pré-escolar
também. Aumentámos o número de Eco Escolas, um trabalho conjunto entre o Município
e o Agrupamento de Escolas  de Soure.  Tivemos iniciativas  extremamente interessantes,
desde logo o Desfile de Carnaval em que aprovámos um apoio de 4,00 euros por aluno para
as famílias. Alargámos o Dia Mundial da Criança, um impacto positivo. Trouxemos a Feira
do Livro para um espaço na zona dos Bacelos o que se revelou extremamente útil e veio
para ficar. Portanto, acho que o balanço é extremamente positivo, mas é apenas e só um
desafio para que o próximo corra ainda melhor.
Como disse, reuniu o Conselho Municipal de Educação, para além deste balanço, falámos
sobre a Transferência de Competências, aprovámos o Plano de Transportes e emitimos um
parecer favorável à Construção do Centro Escolar de Soure.
No dia seguinte reuniu o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas, onde também se
aprovou o Relatório Final de Execução e o Plano Anual de Atividades, onde se falou da
organização de horários das AEC e dos resultados do 3.º período.”-------------------------------
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A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “gostaria de saudar o balanço que
aqui  nos é  apresentado numa área  tão sensível  como a Educação.  Gostaria  também de
saudar a realização de uma reunião do Conselho Municipal de Educação, órgão estratégico
que define as linhas estratégicas da Educação para o Concelho, órgão que já não reunia há
dez anos, portanto, saúdo-o. Sobre a ata em minuta da reunião do Conselho Municipal da
Educação, o parecer sobre o Centro Escolar de Soure foi aprovado, por maioria, com três
abstenções.  Qual  a  razão  destas  três  abstenções  num  equipamento  de  tão  grande
importância como este?
Sobre a reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Soure, queria também
felicita-lo,  dirijo-me ao Senhor  Vereador  Dr.  Gil  Soares,  por  estar  sempre  presente  nas
reuniões  do  Conselho  Geral  do  Agrupamento  de  Escolas,  que  é  o  órgão  máximo  do
Agrupamento  de  Escolas  de  Soure,  órgão  onde  o  Município  tem  um  papel  ativo  na
definição da sua política e da sua intervenção, na aprovação e discussão de documentos
estratégicos deste Agrupamento, Saúdo-o também, pelo facto do Senhor Vereador trazer
sempre o eco do que se passa nessas reuniões do Conselho Geral ao órgão Executivo do
Município de Soure.”----------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “relativamente à questão sobre o sentido das
abstenções do projeto do Centro Escolar de Soure, são três representantes de entidades que
intervieram no processo, designadamente CCDRC e a DGEstE, sendo certo que a própria
DGEstE  deu  parecer  favorável,  portanto,  não  se  sentiram  à  vontade,  como  tiveram
intervenção direta no processo, para votar.”------------------------------------------------------------

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

Ponto 15. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
               . PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESCOLARES

                  - Ano Letivo 2019/2020

Deliberado, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos.------

Ponto 16. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

               . TRANSPORTES ESCOLARES

                  -  Escolha do Procedimento Prévio

Deliberado, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos.------
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                    Ponto 17. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE  – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
               .  CANDIDATURAS PORTUGAL 2020 - PLANO  INTEGRADO E INOVADOR DE 

COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR

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

                                         . Escolha do Procedimento Prévio

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

                       - PROCEDIMENTO PRÉVIO

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

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 7.200,00 euros, inferior ao
limite máximo de 20.000,00 euros, estabelecido para o recurso a esta figura, cf. alínea d) do n.º 1 do artigo 20º
do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto.

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

O presente encargo está previsto no Orçamento de 2019 e seguintes pela rubrica 02.03.02.02.20 e trata-se de
ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 01.002 2019/39-1.

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

N.º 1 – Uma vez que não foi contratualizado serviço com o mesmo objeto em 2018, não se aplica o presente

normativo.

N.º 4 – Este serviço não se enquadra em estudos, pareceres, projetos ou consultoria.

3. PROCESSO

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

4. CONSULTAR A SEGUINTE ENTIDADE

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

Sandra Guardado Rôlo

NIF: 222160519
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5. JÚRI

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

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio,
(Ivo Costa, Dr.)
16.07.2019

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “trata-se  de  um
procedimento  para  a  prestação  de  trabalho  na  área  da  Psicologia,  no  âmbito  desta
candidatura, que já esteve aberto em termos de concurso público, onde concorreram três
pessoas.  O concurso demonstrava como opinião clara do júri  que apontava para que se
adjudica-se o trabalho a esta cidadã Sandra Guardado Rôlo, por isso a escolhemos para a
figura  do  ajuste  direto.  Nós  deliberámos  a  não  adjudicação,  tendo  em  conta  que  este
processo podia-se arrastar em termos de audiências, em termos de reclamações, tendo em
conta  que  a  dimensão  do  mesmo  iria  colocar  em  causa  o  aproveitamento  desta  ação.
Percebo a sugestão do Senhor Vereador, subscrevo para que o Município adote aqui a figura
do ajuste direto.”---------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “estamos a preparar o próximo ano letivo e
tem sido uma sugestão frequente em sede de outros fóruns da Educação, designadamente
do Agrupamento de Escolas de Soure, a necessidade de reforçar o apoio com um psicólogo.
Quando abrimos o procedimento, já no decorrer do ano letivo, surgiram umas questões
administrativas do procedimento que impossibilitaram em tempo útil, ou seja, no ano letivo
anterior a aquisição destes serviços. Decidimos agora reabrir, convidando a pessoa que o júri
do procedimento anterior tinha entendido como ideal para desenvolver este projeto, dentro
das candidaturas que na altura foram formalizadas.”--------------------------------------------------

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) 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 a adoção da modalidade de ajuste direto, conforme decorre das informações
técnicas dos serviços.--------------------------------------------------------------------------

                   Ponto 18. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
               .  CANDIDATURAS PORTUGAL 2020 - PLANO  INTEGRADO E INOVADOR DE 

COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR

                 . Implementação de Ambientes Inovadores de Aprendizagem
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                    - Aquisição de Equipamento de Xadrez
                                          .  Adjudicação

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

          - ADJUDICAÇÃO
      
Por deliberação da Câmara Municipal, na sua Reunião de 27.05.2019, foi decidido recorrer à figura do ajuste
direto, como procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.

A entidade consultada apresentou a seguinte proposta:

EMPRESA VALOR

Federação Portuguesa de Xadrez 3.641,86 €

Uma vez que a empresa respondeu ao solicitado, que o preço proposto é inferior ao preço base definido, sugere-
se a adjudicação à entidade “Federação Portuguesa de Xadrez”.

É dispensada a redução a escrito do contrato, conforme o alínea a) do n.º 1 do artigo 94º do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

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

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

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A dispensa da redução do contrato a escrito;

2. A dispensa da audiência prévia;

3. A adjudicação do presente fornecimento à entidade “Federação Portuguesa de Xadrez”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 3.641,86 euros, acrescido de IVA à taxa legal;

5. A designação para gestor do contrato da dirigente Sofia Valente.
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À consideração superior,
O Dirigente Intermédio,
(Ivo Costa, Dr.)

                             22.07.2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a dispensa da redução do contrato a escrito;
a dispensa da audiência prévia; a adjudicação do presente fornecimento à entidade
“Federação Portuguesa de Xadrez”; a autorização para a realização da despesa no
valor de 3.641,86 euros, acrescido de IVA à taxa legal; a designação para gestor de
contrato da Dirigente Dra. Sofia Valente, conforme decorre da informação técnica
dos serviços.------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 19. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

               . AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

                    -  Libertação Parcial de Cauções – Homologações de Auto
         19.1. EB 1 de Figueiró do Campo

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: EDUCAÇÃO - ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

                 AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES  
                 EB 1 DE FIGUEIRÓ DO CAMPO

                 LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 08.08.2016, à empresa Global Original – Construção,
Unipessoal, Ldª, pelo valor de 33.880,95 €, acrescido de IVA.

O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 29.05.2017.

De acordo com o auto em anexo, estão reunidas as condições necessárias à autorização da libertação solicitada.

Assim, propõe-se: 

a) A homologação do auto de vistoria em anexo;

              b) A libertação de 30 % do valor das cauções da obra.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
08.07.2019
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Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar a homologação do auto  de  vistoria  e  a
libertação de 30% do valor das cauções da obra, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------------
A Senhora Vereadora Ana Patrícia Pereira ausentou-se não tendo participado na
votação.-----------------------------------------------------------------------------------------

19.2. Jardim Primária de Tapeus - Execução de um Telheiro

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: EDUCAÇÃO - ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

                 AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES  
                 ESCOLA PRIMÁRIA DE TAPÉUS – EXECUÇÃO DE UM TELHEIRO

                 LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 23.07.2015, à empresa Global Original

– Construção, Unipessoal, Ldª, pelo valor de 11.377,36 €, acrescido de IVA.

O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 14.03.2016.

De acordo com o auto em anexo, estão reunidas as condições necessárias à autorização da libertação solicitada.

Assim, propõe-se: 

a) A homologação do auto de vistoria em anexo;

                b) A libertação de 15 % do valor das cauções da obra.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
08.07.2019

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar a homologação do auto  de  vistoria  e  a
libertação de 15% do valor das cauções da obra, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------------
A Senhora Vereadora Ana Patrícia Pereira ausentou-se não tendo participado na
votação.-----------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 20. CULTURA

                . AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA

                     -  Geminação Internacional
                        . 24.º Encontro/Intercâmbio Soure – Neuville de Poitou
                           -  Apoio
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Foi presente a seguinte informação:

Assunto: Cultura
               Ações no Âmbito da Cultura
                 Geminação Internacional
                  . ASSOCIAÇÃO DE GEMINAÇÃO DO CONCELHO DE SOURE
                     - APOIO AO 24º ENCONTRO/INTERCÂMBIO SOURE – NEUVILLE- DE POITOU

Relativamente ao assunto em epígrafe, venho expor a V. Exa. a seguinte informação:

O Município de Soure mantém, através da Associação de Geminação do Concelho de Soure, laços de amizade
(geminação) com a vila de Neuville-de-Poitou, situada a 13km da sede de Departamento, a cidade de Poitiers,
França.

A Geminação com Neuville-de-Poitou foi iniciada no ano de 1987. Desde então, foram realizadas várias permutas
de carácter cultural e turístico e educacional. As várias famílias que fazem parte da Associação de Geminação são
oriundas da quase totalidade das freguesias do Concelho.

Até ao ano 2002 estas permutas realizavam-se todos os anos, actualmente, esta actividade é posta em prática de dois
em dois anos, na qual uma comitiva de Soure se desloca a França e outra comitiva de Neuville-de-Poitou se desloca
a Portugal. 

A Câmara  Municipal  de  Soure  vem  assegurando  todo  o  apoio  logístico  das  actividades  da  Associação  de
Geminação do Concelho de Soure. É, também, neste quadro, que lhe atribui uma verba bianual variável.

Neste 24º Encontro de Geminação que decorrerá de 06 a 13 de agosto de 2019, participarão 24 famílias francesas e
direta ou indirectamente 26 famílias portuguesas oriundas das várias freguesias do nosso concelho.

De acordo com os documentos anexos à solicitação de apoio da Associação de Geminação, os custos previstos para
a organização da iniciativa rondarão os 12 000,00€.

A forma de apoio habitual do Município tem consistido, na receção oficial, disponibilização de autocarro e apoio financeiro
para o desenvolvimento do programa que, afirma duas vertentes, uma, mostra o mais alargada possível daquilo que são as
potencialidades do Concelho nos mais diversos domínios e, também, sempre que possível uma visita a várias zonas do País,
por forma a mostrar o território onde estamos inseridos.

Os recursos financeiros disponibilizados nos últimos anos foram os seguintes:

                          2002 → 15º Encontro de Geminação - Portugal - 2 500.00€
                          2003 → 16º Encontro de Geminação - Deslocação a França - 3 500.00€
                          2005 → 17º Encontro de Geminação - Deslocação a França - 3 500.00€
                          2007 → 18º Encontro de Geminação - Portugal - 2 500.00€
                          2009 → 19º Encontro de Geminação - Deslocação a França - 3 500.00€
                          2011 → 20º Encontro de Geminação - Portugal - 2 000.00€
                          2013 → 21º Encontro de Geminação - Deslocação a França - 3 000.00€
                          2015 → 22º Encontro de Geminação - Portugal - 2 300.00€
                          2017 → 23º Encontro de Geminação - Deslocação a França - 3 500.00€
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Neste contexto, tendo em conta a importância desta “Geminação” que vem contribuindo para fortalecer os laços
entre Soure e Neuville-de-Poitou, sugere-se a atribuição de um apoio financeiro em coerência com a estratégia do
Município para o apoio a este tipo de actividades.

As despesas inerentes para a realização desta iniciativa estão previstas em Plano de Atividades no Projeto 2019/76,
na Classificação Orçamental 0202 040701.

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

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “no âmbito do apoio à geminação, onde
existe uma Associação de Geminação do Concelho de Soure, este projeto iniciou-se em
1987, nos últimos anos tem sido realizado de dois em dois anos, deixou de ser anual, este
ano  está  prevista  a  participação  de  24  famílias  francesas  e  26  portuguesas  de  várias
localidades do Concelho de Soure. A Associação apresenta-nos um orçamento dos custos
previstos de 12.000,00 euros, para além do apoio logístico que temos dado, a receção oficial
aqui nos passos do Concelho, a cedência de transporte nas deslocações. Esta é uma ação
que está  inscrita  em Plano de  Atividades  do Município.  Tendo em conta  os  fins  deste
projeto, tendo em conta o histórico de apoios financeiros nos últimos anos, entendemos
propor um apoio financeiro de 2.500,00 euros a transferir para a Associação de Geminação
do Concelho de Soure para fazer face às despesas apresentadas.”----------------------------------

A  Senhora  Vereadora  Dra.  Manuela  Santos  referiu  que:  “a  proposta  tem um valor  de
2.500,00  euros  e  diz  aqui  que  está  devidamente  sustentado  em  documentos,  esses
documentos dizem respeito a que tipo de despesa? Que tipo de custos serão cobertos por
este apoio?”---------------------------------------------------------------------------------------------------

O  Senhor  Vereador  Dr.  Gil  Soares  referiu  que:  “só  para  precisar  e  conforme  temos
deliberado  aqui  alguns  apoios  excecionais  em deslocações,  por  exemplo,  de  grupos  de
folclore, nós aprovamos um valor, um apoio financeiro, esse apoio financeiro é o máximo
que apoiámos em face do orçamento inerente a realização dessa deslocalização, neste caso,
deste  evento.  Nós,  no  princípio  da  boa  fé,  acreditamos  que  aquilo  que  nos  estão  a
orçamentar é aquilo que de facto precisam, apoiamos numa percentagem e esse apoio é um
limite máximo que só se irá concretizar mediante a entrega de documentos contabilísticos
válidos fiscalmente. Se porventura a entidade não apresentar documentos contabilísticos no
montante constante do orçamento, o apoio municipal não é aquele que deliberáramos, é a
percentagem que deliberámos, portanto, os serviços têm tido este cuidado. Aqui estamos a
falar  de  deslocações  a  museus,  alimentação  nalguns  restaurantes,  oferta  de  material  de
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representação, portanto, estamos a falar de artigos e serviços necessários à logística para
todas estas famílias que integram este projeto.”--------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “retomámos em 2019 a
proposta  igual  a  2007  e  a  2002,  como tal  parece-me  razoável  criar  esta  expetativa,  os
12.000,00 euros de estimativa apresentados pela Direção da Associação de Geminação do
Concelho de Soure, daquilo que foi as últimas experiências, tem a ver com um programa
que decorre entre 6 a  13 de agosto,  uma semana no Concelho.  A chegada da comitiva
francesa,  eles  chegam este  ano em autocarro  próprio,  depois  terão  que se  deslocar  em
viaturas  cedidas  pelo  Município  no  dia  a  seguir  a  chegada  e  no  dia  antes  da  partida
precisamente para descanso dos motoristas. A visita decorre quase toda no Concelho de
Soure, mas costuma haver dois dias onde visitam a região mais afastada do país, este ano
será à zona Norte do país onde pernoitaram. Este tipo de apoio é idêntico àquele a que,
quando a comitiva portuguesa visite neuville de poitou, também tem sido oferecido. Muitas
vezes queixam-se que já não há famílias motivadas para participar neste intercâmbio de ir e
receber, penso que é uma pena se se perde este tipo de voluntários para disponibilizarem
uma semana das suas vidas para poder receber estas famílias francesas de um Município
geminado com Soure e depois também estarem disponíveis para fazer a respetiva deslocação
a França.
A proposta é que se aprove  um apoio no valor  de 2.500,00 euros para ajudar a atenuar o
investimento das famílias que recebem e participam nesta colaboração.”-------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  atribuição  de  um apoio  financeiro  à
Associação Geminação do Concelho de Soure, no valor de 2.500,00 euros, conforme
Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.----------------------------------------------

Ponto 21. CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – DESPORTO E TEMPOS LIVRES

                . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE PAVILHÕES DESPORTIVOS DE SOURE

               . Pavilhão Desportivo da Encosta do Sol
                    -  Libertação Parcial de Caução – Homologação de Auto

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – DESPORTO E TEMPOS LIVRES

                CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE PAVILHÕES DESPORTIVOS DE SOURE

                PAVILHÃO DESPORTIVO DA ENCOSTA DO SOL

                LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 21.10.2015, à empresa Global Original

– Construção, Unipessoal, Ldª, pelo valor de 8.850,00 €, acrescido de IVA.

O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 11.06.2018.
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De acordo com o auto em anexo, estão reunidas as condições necessárias à autorização da libertação solicitada.

Assim, propõe-se: 

a) A homologação do auto de vistoria em anexo;

b) A libertação de 30 % do valor das cauções da obra.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
08.07.2019

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar a homologação do auto  de  vistoria  e  a
libertação de 30% do valor das cauções da obra, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------------
A Senhora Vereadora Ana Patrícia Pereira ausentou-se não tendo participado na
votação.-----------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 22. CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – DESPORTO E TEMPOS LIVRES
                 . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL - Campo de Futebol da 

Vinha da Rainha - Reparação da Cobertura
                    -  Libertação Parcial de Caução – Homologação de Auto

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – DESPORTO E TEMPOS LIVRES

                CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL 
CAMPO DE FUTEBOL DA VINHA DA RAINHA – REPARAÇÃO DA COBERTURA

LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 14.11.2016, à empresa Global Original

–  Construção,  Unipessoal,  Ldª, pelo valor  de  20.858,69 €,  acrescido  de IVA,  tendo atingido o valor  final  de  17.369,23 €,

acrescido de IVA.

O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 11.06.2018.

De acordo com o auto em anexo, estão reunidas as condições necessárias à autorização da libertação solicitada.

Assim, propõe-se: 

a) A homologação do auto de vistoria em anexo;

                b) A libertação de 30 % do valor das cauções da obra.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
08.07.2019

 46



14.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 22 de julho de 2019, pelas 10,30 horas

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar a homologação do auto  de  vistoria  e  a
libertação de 30% do valor das cauções da obra, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------------
A senhora Vereadora Ana Patrícia Pereira ausentou-se não tendo participado na
votação.-----------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 23. DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
                . EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

                . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE POLIDESPORTIVOS

                . Minipolidesportivos da Encosta do Sol e de Vila Nova de Anços
                     - Escolha do Procedimento Prévio

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: DESPORTO E TEMPOS LIVRES

                 EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

                 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE POLIDESPORTIVOS

                 MINIPOLIDESPORTIVOS DA ENCOSTA DO SOL E DE VILA NOVA DE ANÇOS

                 ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
      

No cumprimento de indicações superiores e na sequência da tempestade Leslie, foi elaborado um caderno de encargos com o
objetivo de promover a reparação/reabilitação das duas infraestruturas desportivas identificadas em assunto.

O mapa de trabalhos respetivo, bem como o orçamento correspondente, que totaliza um valor global de 35.520,00 Euros,
encontra-se em anexo à presente proposta.

 Assim, com vista à execução da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de  consulta prévia, uma vez que o  preço base é de  35.520,00 euros, inferior ao limite máximo de
150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf.  alínea c)  do artigo 19º,  Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto

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

O encargo previsto para a presente empreitada tem dotação no orçamento para o presente ano de 2019 pela rubrica 02.02.07.01.04.06 e
trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 03 001 2019/90. 

2. PROCESSO

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

3. CONSULTAR AS SEGUINTES  ENTIDADES

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1, do art. 114º do D.L.111-B/2017, às seguintes entidades:
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● Euroténis, Ld.ª;

● Urbanludic, Ld.ª;

● Alvape Construção e Obras Públicas, Ld.ª;

4. DISPENSA DE CONSTITUIÇÃO DE JÚRI 

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

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º) em 16/07/2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de consulta prévia,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------

Ponto 24. DESPORTO E TEMPOS LIVRES

                .  PROMOÇÃO DO DESPORTO

                .  Apoio ao Desporto//Época 2019/2020
                   -  Contrato Desenvolvimento Desportivo

Foi presente a seguinte informação: 

ASSUNTO:  DESPORTO E TEMPOS LIVRES
                 PROMOÇÃO DO DESPORTO

                APOIO AO DESPORTO 
         CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

                 ÉPOCA 2019/2020 

Considerando que: 

- O apoio e o fomento do Desporto, através do desenvolvimento de diversas ações, constitui um pilar estratégico da
atividade municipal;

-  Todos tem direito  à prática da atividade física e desportiva,  conforme resulta do previsto na Lei  de Bases da
Atividade Física e do Desporto;

- Incumbe também às Autarquias Locais, a promoção e a generalização da atividade física, enquanto instrumento
essencial para a melhoria da condição física, da qualidade de vida e da saúde dos cidadãos;

- É fundamental o incentivo à prática desportiva regular;

- O Município de Soure integra a Rede de Municípios Saudáveis, e nesse sentido comprometeu-se a potenciar a
prática da atividade física e a desenvolver outras ações que promovam a adoção, por parte da população, de estilos
de vida saudáveis. 

Considerando, ainda, que:
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-  Um  dos  eixos  da  Estratégia  Municipal  para  o  Desporto  tem  como  parceiros  fundamentais  as
associações/coletividades desportivas do Concelho, visando o fomento do desporto, a formação de jovens atletas, a
diversificação de modalidades e o apoio à atividade regular;

-  O  Associativismo desportivo,  enquanto  forma organizada  de  participação  dos  cidadãos  na  vida  pública,  tem
constituído um elemento de importância significativa no processo de desenvolvimento sustentado do Concelho de
Soure;
-  As Associações desportivas  são pessoas coletivas  de direito  privado,  cujo objeto é  o fomento e a prática de
atividades desportivas  e  que,  num grande número de situações, representa  a  principal  via  de acesso à  prática
generalizada da atividade física e desportiva pelos munícipes.

E atendendo a que:

- Os custos de funcionamento das coletividades, nomeadamente resultantes das inscrições dos atletas nas respetivas
Federações,  das  deslocações  efetuadas,  da  contratação  de  técnicos  qualificados  e  das  despesas  derivadas  da
realização de eventos desportivos, são substancialmente superiores às receitas verificadas;

- Estas coletividades desempenham um papel importante que cabe por lei ao Estado e, ainda, tendo em conta a forte
componente social deste tipo de atividade regular;

- De acordo com o previsto no Regime Jurídico das Autarquias Locais e da Transferência de Competências do Estado,
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, as Autarquias têm atribuições nomeadamente nos domínios dos
Tempos Livres e Desporto, da Saúde, da Ação Social e da Promoção do Desenvolvimento;

- Nos termos da alínea f) do número 2 do artigo 23º e da alínea u) do número 1 do artigo 33º do Regime Jurídico
das Autarquias Locais e da Transferência de Competências do Estado, a Câmara Municipal tem a competência de
apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva recreativa ou outra de interesse para o Município.

Assim, nos termos dos artigos 23º, n.º2, alínea f) e 33º, n.º1, alínea u), ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
do n.º2 do artigo 5º, dos artigos 46º e 47º, todos da lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, que aprovou a Lei de Bases da
Atividade Física e do Desporto, e do artigo 2º e da alínea d) do nº1 do artigo 3º, ambos do Decreto-Lei nº273/2009,
de  1  de  outubro,  que  estabelece  o  Regime  Jurídico  dos  Contratos  Programa  de  Desenvolvimento  Desportivo,
PROPOMOS, que a Câmara Municipal aprove: 

1. A  Minuta  de  Contrato  Programa  de  Desenvolvimento  Desportivo  a  celebrar  com  as  diversas
Associações/Coletividades desportivas – Anexo I -; 

2. A Grelha de Apoios ao Desporto, presente no Anexo II, a aplicar na época 2019/2020, e que servirá de base
aos Contratos Programa a celebrar; 

3. A imperatividade de realização de Contratos Programa para apoios financeiros superiores a 2.500,00€. 

O Vereador
(Gil Soares, Dr.)
16.07.2019

MINUTA 

CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

Considerando que: 

 49



14.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 22 de julho de 2019, pelas 10,30 horas

a) A prática de atividade física e desporto é um direito fundamental  consagrado na Constituição da República
Portuguesa, que igualmente vincula, desde logo, o relevante papel das coletividades desportivas na materialização
deste desígnio; 

b) As coletividades são uma das bases a partir da qual todo o desenvolvimento desportivo se constrói, da prática
informal à alta competição, de crianças, jovens e adultos, desempenhado igualmente um papel fulcral na promoção
da integração e coesão social nas comunidades onde se inserem;
 
c)  O Município de Soure,  no âmbito da prossecução das suas  políticas  de desenvolvimento desportivo para o
Concelho,  reconhece  inequivocamente  como  de  interesse  municipal  o  trabalho  realizado  pelas  coletividades
desportivas; 

d)  O  Município  de  Soure  considera  que  um  dos  eixos  fundamentais  de  desenvolvimento  desportivo  passa,
necessariamente, pelo apoio e estimulação dos clubes e associações desportivas. Estas entidades constituem células
base  do  associativismo desportivo  e,  para  além de  portadoras  de  uma utilidade  social  muito  forte,  são  polos
dinamizadores da prática desportiva, colmatando neste setor défices do próprio sistema desportivo nacional; 

e) De acordo com o previsto no Regime Jurídico das Autarquias Locais e da Transferência de Competências do
Estado,  aprovado pela  Lei  n.º  75/2013,  de  12 de  setembro,  as  Autarquias  têm atribuições nomeadamente  nos
domínios dos Tempos Livres e Desporto, da Saúde, da Ação Social e da Promoção do Desenvolvimento; 

f) Nos termos da alínea f) do número 2 do artigo 23º e da alínea u) do número 1 do artigo 33º do Regime Jurídico
das Autarquias Locais e da Transferência de Competências do Estado, a Câmara Municipal tem a competência de
apoiar  atividades  de  natureza  social,  cultural,  educativa,  desportiva  recreativa  ou  outra  de  interesse  para  o
Município; 

Assim, nos termos dos artigos 23º,  n.º2,  alínea f)  e  33º,  n.º1,  alínea u),  ambos da Lei  n.º  75/2013,  de 12 de
setembro, do n.º2 do artigo 5º, dos artigos 46º e 47º, todos da lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, que aprovou a Lei de
Bases da Atividade Física e do Desporto, e do artigo 2º e da alínea d) do nº1 do artigo 3º, ambos do Decreto-Lei
nº273/2009,  de 1 de outubro,  que  estabelece o Regime Jurídico dos Contratos  Programa de Desenvolvimento
Desportivo; 

ENTRE

MUNICÍPIO DE SOURE, pessoa coletiva de direito público com o nº 507 103 742, representado nos termos

legais pelo Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes, com poderes para este ato

conferidos por deliberação da Câmara Municipal de Soure tomada ----- de -------------- de ------, adiante designado

por Primeiro Outorgante:

E

----------------------------,  NIPC ---------------,  com sede  em -----------------,  representado  nos  termos  legais  pelo
------------------, que outorga na qualidade de ------------------, adiante designado como Segundo Outorgante;

Entre  o  Primeiro  e  Segundo  Outorgantes  é  celebrado  o  presente  Contrato  Programa  de  Desenvolvimento
Desportivo, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira
(Objeto)
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O presente  contrato,  define  o  regime  de  comparticipação  financeira  e  demais  apoios  do  1º  Outorgante  ao  2º
Outorgante, no âmbito do sistema de apoios financeiros ao associativismo desportivo previsto no Decreto-Lei nº
273/2009, de 1 de outubro.  

Cláusula Segunda 
(Conceito)

Entende-se por este contrato-programa de desenvolvimento desportivo o contrato celebrado com vista à atribuição,
por parte do Primeiro Outorgante,  de apoios financeiros e logísticos às associações desportivas de reconhecido
interesse público. 

Cláusula Terceira 
(Interesse Público de Eventos, Competições Desportivas e Atividade Física)

Para efeitos do presente contrato,  são considerados eventos ou competições desportivas de interesse público as
manifestações desportivas que integrem os quadros competitivos regulares das respetivas federações desportivas
nacionais ou internacionais ou associações regionais, assim como eventos ou competições que não sendo federadas
se entendam relevantes no desenvolvimento desportivo do Município de Soure. 

Cláusula Quarta 
(Comparticipações) 

1-  No  âmbito  do  presente  Contrato  Programa,  o  Município  de  Soure  compromete-se  a  comparticipar  até  ao
montante máximo de --------- €, de acordo com as despesas consideradas elegíveis nos termos da Lei de Bases da
Atividade Física e do Desporto, para a viabilização das atividades constantes do Projeto Desportivo apresentado
pelo Segundo Outorgante; 

2- O apoio financeiro referido no número anterior, será distribuído da seguinte forma: 

Modalidade Escalão Competição Valor

3- A comparticipação financeira em concreto será determinada por modalidade, escalão de formação e competição
em que se insere, de acordo com a grelha constante do Anexo I ao presente Contrato e que faz dele parte integrante;

4- Para além do apoio financeiro, o Primeiro Outorgante atribui ao Segundo Outorgante, o seguinte apoio logístico: 

a) Uso das instalações desportivas municipais, propriedade do Município de Soure ou sob a sua gestão; 

b) Uso das viaturas de transporte municipais para deslocações a provas, previamente solicitado e sujeito à

disponibilidade dos serviços; 

Cláusula Quinta 
(Regime de Comparticipação) 

1- A comparticipação do Município de Soure referida na Cláusula anterior será paga em 10 prestações mensais,
tendencialmente  de igual  valor,  mediante  a  apresentação,  também mensal,  dos documentos contabilísticos  que
suportam as atividades objeto do Contrato Programa; 

2- Entre outras serão consideradas elegíveis despesas com a seguinte natureza: 

- Inscrições em associações e federações desportivas; 
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- Seguros de praticantes e agentes desportivos; 

- Material e equipamentos desportivos; 

- Despesas com arbitragens, policiamentos e outras despesas obrigatórias para a realização de jogos oficiais; 

- Despesas com pessoal técnico no âmbito da formação desportiva, manutenção de equipamentos desportivos

essenciais, bem como para cumprimento de outras obrigações legais; 

- Despesas com pessoal de enfermagem e outros serviços médicos ou clínicos; 

-  Despesas alimentação, deslocação e estadia a mais de 40 km da sede do Concelho de Soure,  em jogos

oficiais; 

- Despesas com aluguer de instalações desportivas. 

Cláusula Sexta
(Acompanhamento e Controlo da Execução) 

1- Será feita uma avaliação da aplicação dos apoios concedidos; 

2- Os dados fornecidos pelo Segundo Outorgante devem ser autênticos, sob pena de ser anulada a atribuição do
apoio; 

3- O Segundo Outorgante terá de apresentar no final da época desportiva um Relatório das atividades financiadas,
bem como da avaliação das mesmas. 

Cláusula Sétima 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

1- Compete ao Segundo Outorgante: 

a) Realizar as atividades a que se reporta o presente Contrato-Programa e do Programa de Desenvolvimento
Desportivo; 

b)  Consentir  o  acompanhamento  e  controlo  pelo  Município  do  cumprimento  das  obrigações  legais,
regulamentares e contratuais a que está adstrito, bem como prestar todas as informações que lhe forem
solicitadas; 

c) Organizar e arquivar autonomamente a documentação justificativa da aplicação dos apoios atribuídos pelo
Município, bem como disponibilizá-la aos serviços municipais, sempre que solicitada, nomeadamente no
âmbito do acompanhamento e controlo previsto na alínea anterior, considerando-se, para o feito, qualquer
documento de despesa, legal e fiscalmente aceite, que demonstre os pagamentos efetuados por força da
execução do programa;

d) Apresentar documentos comprovativos da situação contributiva e tributária regularizadas; 

e) Entregar Relatório de Contas, acompanhado de cópia de Atas de aprovação pela Assembleia Geral; 

f) Apresentação de cópia da Ata de Tomada de Posse dos Corpos Sociais; 

Cláusula Oitava 
(Incumprimento do Contrato) 
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1- O incumprimento do presente contrato por parte da entidade beneficiária, confere ao Município de Soure o
direito  de  resolver  o  contrato  e  de  reaver  todas  as  quantias  pagas  quando  de  verifique  a  impossibilidade  de
realização dos fins essenciais do programa; 

2-  O  não  cumprimento,  por  qualquer  motivo,  das  ações  propostas  pela  entidade  beneficiária,  deverá  ser
atempadamente comunicado e devidamente justificado, sob pena de imediato cancelamento dos apoios concedidos.

Cláusula Nona 
(Resolução do Contrato Programa) 

1- Para além das causas de resolução previstas nos nºs 2 e 3 da cláusula 5.ª, pode o Primeiro Outorgante, nos termos
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, resolver o contrato, a todo o tempo, caso se venham a
verificar  outras  faltas  ao  cumprimento,  designadamente  no  que  tange  ao  objetivo  definido  na  Cláusula  1.ª,
obrigando-se o Segundo Outorgante a restituir as quantias até ao momento pagas; 

2- A resolução do Contrato deverá ser notificada por escrito ao Segundo Outorgante, com uma antecedência mínima
de 10 dias úteis. 

Cláusula Décima 
(Modificação do Contrato Programa) 

1- O presente contrato pode ser modificado ou revisto por livre acordo das  partes  e  em conformidade com o
estabelecido no artigo 21.º do Decreto-lei n.º 273/2009, de 1 de outubro; 

2- Qualquer alteração ou adaptação ao Programa objeto do Contrato, no que respeita aos resultados e objetivos da
natureza desportiva, carecem de prévio acordo expresso do Primeiro Outorgante; 

3- Todos os aditamentos e alterações só serão válidos e eficazes se realizados por escrito, com expressa menção das 
Cláusulas revogadas, aditadas ou alteradas. 

Cláusula Décima Primeira 
(Vigência)

O presente Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entra em vigor na data da assinatura do mesmo e 
termina no final da época desportiva 2019/2020.

Cláusula Décima Segunda 
(Produção de Efeitos) 

O presente Contrato-Programa produz os seus efeitos a partir do início da época desportiva de 2019/2020, ou seja,
de 01 de julho de 2019 a 31 de junho de 2020.

Cláusula Décima Terceira 
(Regime Aplicável) 

Em tudo o que o presente contrato for omisso aplica-se as demais normas constantes na Lei de Bases da Atividade
Física  e  do  Desporto  e  demais  legislação  aplicável,  bem  como  ao  disposto  no  Código  do  Procedimento
Administrativo.

O presente contrato foi feito em duplicado ficando um exemplar, devidamente assinado, na posse de cada uma das
partes.

Soure, …….. de …………. de 2019 
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O PRIMEIRO OUTORGANTE

(Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes ) 

O SEGUNDO OUTORGANTE 

( ------------------------- ) 
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DESPORTO - PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO PARA A ÉPOCA 2019/2020 

Modalidade Escalão  Apoio Anual  Adiantamento 

Futebol de Onze (11) 

Equipas Seniores - Divisão de Honra  x 10 
Equipas Seniores - I Divisão Distrital  x 10 
Equipas Jovens - Juniores                 350,00 €  x 10 
Equipas Jovens - Iniciados e Juvenis                 250,00 €  x 10 
INATEL - Seniores                 150,00 €  x 10 

Futebol de Sete (7) Infantis, Benjamins, Traquinas e Petizes                 200,00 €  x 10 

Futsal 

Equipas Seniores Masculinas - Divisão Honra Distrital                 700,00 €  x 10 
Equipas Seniores Masculinas - 1.ª Divisão Distrital                 450,00 €  x 10 
Equipas Seniores Femininas - Campeonato Distrital                 300,00 €  x 10 
Equipas Jovens - Juniores                 250,00 €  x 10 
Equipas Jovens                 200,00 €  x 10 
INATEL - Seniores             500,00 €                   50,00 €  x 10 

Basquetebol 
Equipas Seniores M/F                 450,00 €  x 10  
Equipas Jovens Masculinas e Femininas                 225,00 €  x 10 

Andebol 
Equipas Seniores M/F                 450,00 €  x 10  
Equipas Jovens Masculinas e Femininas                 225,00 €  x 10 

Voleibol 
Equipas Seniores M/F                 450,00 €  x 10  
Equipas Jovens Masculinas e Femininas                 225,00 €  x 10 
Clube até 5 atletas             500,00 €                   50,00 €  x 10 
Clube de 5 a 10 atletas                 100,00 €  x 10 
Clube + de 10 atletas                 200,00 €  x 10 

Ténis de Mesa
Clube até 10 Atletas                 100,00 €  x 10 
Clube + 10 Atletas                 120,00 €  x 10 

Escalada
Clube até 10 Atletas             750,00 €                   75,00 €  x 10 
Clube + 10 Atletas                 100,00 €  x 10 

Remo
Clube até 10 Atletas                 125,00 €  x 10 
Clube + 10 Atletas                 150,00 €  x 10 

Xadrez
Clube até 8 Atletas             900,00 €                   90,00 €  x 10 
Clube de 9 a 16 Atletas                 135,00 €  x 10 
Clube+ 16 Atletas                 180,00 €  x 10 

Pesca Desportiva
Clube até 10 Atletas             500,00 €                   50,00 €  x 10 
Clube + 10 Atletas             750,00 €                   75,00 €  x 10 

Columbofilia
Clube até 10 Columbófilos             840,00 €                   70,00 €  x 12 
Clube + 10 Columbófilos                   90,00 €  x 12 

Ciclismo/BTT/Downhill 
Clube até 10 Atletas                 100,00 €  x 10 
Clube + 10 Atletas                 120,00 €  x 10 

Motocross/Supercross MX             500,00 €                   50,00 €  x 10 
Bilhar Mínimo de 5 atletas             500,00 €                   50,00 €  x 10 

Obs.: O apoio a cada modalidade é condicionado à inscrição da equipa/clube na respetiva federação/associação ou no INATEL

 22 500,00 €  2 250,00 € 
 17 000,00 €  1 700,00 € 
 3 500,00 € 
 2 500,00 € 
 1 500,00 € 
 2 000,00 € 
 7 000,00 € 
 4 500,00 € 
 3 000,00 € 
 2 500,00 € 
 2 000,00 € 

 4 500,00 € 
 2 250,00 € 
 4 500,00 € 
 2 250,00 € 
 4 500,00 € 
 2 250,00 € 

Atletismo 
(Duatlo/Triatlo/Trail/Corri

da) 
 1 000,00 € 
 2 000,00 € 
 1 000,00 € 
 1 200,00 € 

 1 000,00 € 
 1 250,00 € 
 1 500,00 € 

 1 350,00 € 
 1 800,00 € 

 1 080,00 € 
 1 000,00 € 
 1 200,00 € 
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “embora me sinta coagido
e comprometido com as cartas que acabei de enunciar no PAOD e pudesse invocar esse
sentimento  de  coação  para  poder  participar  neste  ponto,  não  me  demito  das  minhas
responsabilidades, não tenho esse hábito, embora as consequências dessa não demissão de
atos e responsabilidades às vezes possam causar constrangimentos, eu espero que não traga
constrangimentos, inclusive para o próprio Grupo Desportivo Sourense, o facto de eu não
me demitir de participar na discussão deste ponto, porque ele não visa o Grupos Desportivo
Sourense, visa todas as coletividades desportivas do Concelho por igual, porque a lei não me
permite de outra forma que se tratem de pessoas singulares ou coletivas de forma diferente
e, como tal,  é disso que se trata. Estão enunciados um conjunto de considerandos pelo
Senhor Vereador responsável pela tutelado desporto que fundamentam uma proposta que se
enquadra, quer nas atribuições e competências do Município, explanadas no artigo 23.º da
Lei 75/2013 e também todos os da Lei 5/2007, de 16 de janeiro que é a Lei de Bases da
Atividade  Física  e  do  Desporto,  além do  Regime  Jurídico  dos  Contratos  Programa  de
Desenvolvimento Desportivo.  Neste contexto e feita uma análise aos últimos dois anos,
releve-se que nós, há dois anos atrás, perante uma situação parecida com esta, sugeriu-se a
modalidade para uma das coletividades do Concelho que evidenciou necessidade de um
apoio mais robusto, do que aquele que era expetável,  que podia ser de outra forma, foi
usado o Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, que na altura foi subscrito
por um valor de 72.000,00 euros e que depois se corrigiu em final de época com mais cerca
de 9.000,00 euros, o que deu 81.000,00 euros a essa coletividade. Hoje, aquilo que temos
presente é a conjugação de várias normas, sendo que eu propunha que para as coletividades
que no seu conjunto de apoios financeiros não ultrapassem o valor dos 2.500.00 euros, se
utiliza-se  ainda  um  método  simplificado,  ou  seja,  dispensar  a  assinatura  do  Contrato
Programa  de  Desenvolvimento  Desportivo,  que  assim,  sem prejuízo  de  nós  podermos
conferir o conjunto da aplicação das verbas públicas, mas seria uma forma simplificada de
nós podermos controlar  este  apoio.  Este  apoio do Contrato Programa não configura a
forma de subsídio, configura a execução de um Contrato Programa onde uma parte tem um
Plano de Ação, terá um conjunto de despesas elegíveis e nós podendo avançar com um
adiantamento na assinatura acordo, será feito o restante financiamento de acordo com os
relatórios de execução do mesmo e com referência dos documentos fiscalmente legalmente
aceites como despesa. Esta presente a minuta do contrato, onde cada coletividade enumera
as modalidades e os diversos escalões de modalidades onde se insere e finaliza com um
anexo, com uma tabela com valores de referência para cada uma das modalidades. Aquilo
que é importante aqui referir é o seguinte: não está em causa a quantidade da despesa para o
Município, tudo terá, certamente, um valor de avaliação e um valor de razoabilidade. O que
está  aqui  em causa  é  a  qualidade  da  despesa,  é  a  forma como nós,  enquanto entidade
publica, perante a lei temos obrigação de zelar pela boa aplicação dos dinheiros públicos e
de salvaguardar  a sua aplicação de acordo com a diferente aplicação legal, é uma obrigação
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decorrente de quem dispõe de dinheiros públicos, garantir que ele é aplicado de forma legal.
Portanto, é essa a prática, cada vez mais corrente e é essa a proposta que o Senhor Vereador
propôs e que eu subscrevo. Dizer que esta proposta já foi divulgada para apreciação, se não
de  todas  as  coletividades  do  Concelho,  daquelas  mais  relevantemente  que  estão  em
atividade. 
Como disse, faz amanhã oito dias, foi solicitada uma reunião por responsáveis do Sourense,
a primeira vez que o fizeram com sentido de urgência foram recebidos no mesmo dia e já
antes disso, tinha havido reuniões entre o Senhor Vereador e outras coletividades, que já
vinham solicitado a preparação da época desportiva, já há algumas semanas atrás. 
Como tal, a tabela que nós temos presentes em anexo a esta proposta tem alguns ajustes de
expetativa para cima, nenhum caso de correção em baixa, nós casos em que se apresenta
ajustes é para cima, releve-se, por exemplo, no caso do futebol de onze, equipas seniores,
divisão de honra, no ano que agora terminou 20.000,00 euros, sugere-se uma expetativa que
possa ir até aos 22.500,00 euros e noutras modalidades, algumas correções, também em alta
e estão aqui representadas as modalidades que até hoje nos foram dadas a conhecer e onde
também já temos o duatlo, triatlo, trail, corrida.”------------------------------------------------------

O Senhor  Vereador Dr.  Gil  Soares  referiu  que:  “as  obrigações do Município e  as  suas
atribuições, conforme já foi aqui dito pelo Senhor Presidente, definidas no artigo 23.º da Lei
75/2013, que é que estabelece o regime jurídico e as atribuições e obrigações no fomento do
desporto e na promoção da atividade física, isso temo-lo feito conforme é evidente em
muitas  situações  de  três  formas:  rapidamente  o  apoio  a  tudo  o  que  seja  eventos  de
associações,  caminhadas,  trails,  outros  eventos  desportivos  que  estejam  ao  serviço  da
promoção da atividade física nós apoiamos em termos logísticos; o incremento da parceria,
cada vez maior, com Federações, através de Contratos Programa e Protocolos com diversas
Federações  de  diversas  modalidades  para  fomentar  a  prática  desportiva,  para  trazermos
eventos de relevo ao Concelho de Soure e, naturalmente, a terceira via, através do apoio à
prática  desportiva  regular,  ou  seja,  o  apoio  aos  nossos  clubes,  o  apoio  às  nossas
coletividades. Esse apoio têm-se traduzido na aprovação de uma grelha anual, que todos os
anos  aqui  temos  trazido,  tendo  em  conta,  naturalmente,  os  custos  estimados  para  o
funcionamento  da  atividade  dos  clubes,  o  reconhecimento  do  papel  importante  que  as
coletividades têm no Desporto Concelhio, as competições em que estão inseridos, o número
de equipas que têm a praticar e o número de atletas que têm ao seu serviço e assim, ao
longo dos anos, tem sido feito. Também aqui afasto claramente a ideia de que este apoio,
esta deliberação, deveria ter sido tomada mais cedo para que os clubes organizem melhor as
suas épocas. Relembro que para a época  2016/2017 foi aprovado pela Câmara em 23 de
agosto; em 2017/2018 em 04 de setembro; em 2018/2019 em 13 de agosto, portanto,  hoje
estamos aqui, como nunca estivemos, a aprovar antecipadamente um apoio à definição dos
apoios aos clubes. Este apoio, também afasto claramente essa ideia, tem sido sempre em
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crescente, como já aqui foi dito pelo Senhor Presidente e só podemos comparar, de facto, o
que  é  comparável  e,  comparando  uma  situação  concreta  de  apoio  financeiro  aos
campeonatos distritais  de honra,  o ano passado foi 20.000,00 euros, este ano estamos a
propor 22.500,00 euros, antes foi 18.000,00 euros e 11.000,00 euros, portanto, não estou a
ver  onde é  que está  aqui  o decréscimo de apoio  às  coletividades.  Para  além disso,  nos
últimos anos, as coletividades, designadamente em Soure, Vinha da Rainha, que usufruem
dos  dois  campos  geridos  pelo  Município  de  Soure  e  dos  dois  pavilhões  geridos  pelo
Município de Soure, nenhuma coletividade paga um cêntimo de gasóleo, eletricidade, água,
despesas de manutenção, antes este apoio não existia. Este apoio, naturalmente traduz-se em
dinheiro que, neste caso, é assegurado pela Autarquia, portanto, mais um sinal de que o
apoio às coletividades do Concelho de Soure, também por esta via, tem aumentado e isso é
fácil de comprovar. 
Estes apoios, naturalmente exigem do outro lado uma contra prestação, e a contra prestação
é o fomento do desporto e a promoção da prática desportiva. Essa relação entre Município
e clubes, tratando-se o Município de uma entidade pública, está regulamentada por onde só
pode estar, pela lei 75/2013, no que se refere às nossas atribuições e competências e pela Lei
de  Bases  da  Atividade  Física  e  Desportiva  que  regula  o  funcionamento  dos  Contratos
Programa de Desenvolvimento Desportivo, porque estamos obrigados a um princípio muito
simples  que  norteia  a  Administração  Pública,  princípio  da  legalidade.  O  princípio  da
legalidade impõe que o Município só possa fazer o que a lei prevê e tipifica, ao contrário da
atividade privada onde tudo pode ser feito desde que a lei não o proíba, portanto, estamos
aqui amarrados ao princípio da legalidade, como não poderia deixar de ser. 
A Lei da Atividade Física e Desportiva, a Lei 5/2007, citava aqui dois artigos, o número 2
do artigo 5.º as Autarquias Locais promovem o desenvolvimento e a atividade física e do
desporto em colaboração com outras Associações Desportivas,  leia-se aqui coletividades
desportivas, portanto, o nosso apoio, neste caso financeiro, está acoberto desta legislação.
Depois o artigo 46.º,  no que se refere  a  apoios financeiros,  diz  o número 2:  os clubes
participantes em competições desportivas de natureza profissional não podem beneficiar de
apoios ou comparticipações financeiras por parte do Estado ou Regiões Autónomas ou
Autarquias locais, ou seja, o Município não pode financeiramente apoiar nenhum clube que
tenha  atividade  profissional  ou  similar,  com  exceção  para  infraestruturas  devidamente
fundamentadas. O número 3, do mesmo artigo diz: os apoios financeiros concedidos na
área do desporto são titulados por Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, é
aquilo  que  estamos obrigados,  portanto,  os  apoios  financeiros  concedidos  nas  áreas  do
desporto são titulados por Contratos Programas de Desenvolvimento Desportivo e contra
isto não é discutível é ir contra aquilo que está tipificado. Diz também o n.º 4, do mesmo
artigo: as entidades beneficiárias dos apoios públicos ficam sujeitas à fiscalização da entidade
concedente,  bem como à  obrigatoriedade  da  certificação  das  suas  compras,  quando  os
montantes concedidos forem superiores a 50.000,00 euros, ou seja, quando um clube tiver
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um  apoio  superior  a  50.000,00  euros  tem  que  ter  obrigatoriamente  as  suas  contas
certificadas. Não podem beneficiar de novos apoios financeiros as entidades que estejam em
situação de incumprimento das suas obrigações fiscais, segurança social, etc. Portanto, fica
claro que evoluir rapidamente para aquilo que a lei tipifica, que é a figura dos Contratos
Programa de Desenvolvimento Desportivo, e para isso tivemos reuniões preparatórias com
os clubes, tivemos uma reunião aqui com todos na presença de todos, tivemos reuniões
bilaterais com quem as solicitou e solicitaram o Grupo Desportivo Sourense, a Associação
da Vinha da Rainha, a Associação da Granja do Ulmeiro, o Norte e Soure e foi quase, não
digo unânime porque não foi unânime, mas na maioria dos clubes, com exceção de um, que
compreendiam a situação, não pode ser de outra forma, portanto, há que “deitar mãos à
obra” e encarar este desafio como uma oportunidade. 
Da parte do Município, o compromisso, como está traduzido na tabela, é o reforço do apoio
financeiro,  traduzido com vários  exemplos,  não há nenhuma redução de nenhum apoio
financeiro, há um aumento do apoio financeiro, há a manutenção deste apoio em termos de
utilização de equipamentos desportivos, há a continuação do apoio ao nível dos transportes
sempre  que possível,  os  nossos serviços  obviamente não são infinitos  e  nem sempre é
possível atender a isso, e o apoio continua a ser dado em termos de infraestruturas, em
termos de aquisição de equipamentos. Este ano, no campo do Sourense está a ser feito o
anexo para os balneários, para equipamentos abrirmos uma linha de apoio que veio aqui à
Câmara para aquisição de carrinhas para as coletividades desportivas até 8.000,00 euros que
assim o entendam, portanto, acho que fica bastante claro na nossa proposta, que o apoio
aos  clubes  em  termos  financeiros  diretos  aumenta,  o  compromisso  em  termos  de
disponibilidade para arranjar infraestruturas que os clubes tenham necessidade, é evidente
por parte deste Executivo. Ainda há pouco tempo apoiámos a reabilitação do Campo de
Figueiró do Campo, estamos abertos a qualquer projeto, é preciso é que eles existam. Vamos
dar,  para  quem  o  solicitar,  apoio  técnico  para  a  elaboração  dos  programas  de
desenvolvimento desportivo que são necessários e depois para a monitorização da entrega
dos documentos necessários, portanto, damos esse apoio técnico, tudo isto poderá ser feito
com toda a naturalidade, porque, de facto, foi manifestado, pela maior parte dos clubes, a
concordância, porque não pode ser de outra forma. Não adianta estar aqui a dizer: não
vamos cumprir  a  lei  mais um ano, vamos empurrar  com a "barriga para a frente",  não
contem  comigo  para  esse  campeonato,  portanto,  estarei  aqui  enquanto  tiver
responsabilidades neste pelouro, a defender aquilo para qual fomos mandatados, defender o
interesse público e para defender o interesse público implica também estarmos ao lado dos
nossos parceiros e os clubes são nossos parceiros e estamos aqui para estar ao lado deles,
para colaborar com eles, para os ajudar dentro daquilo que a lei determina e aquilo que a lei
determina  em  termos  de  apoio  financeiros  é  a  existência  de  Contratos  Programa  de
Desenvolvimento Desportivo. Portanto, está aqui a nossa proposta, a minuta de proposta, a
grelha de apoios anexa com os valores que servirão de base, o estabelecimento de um limiar
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mínimo a  partir  do  qual  é  necessário  a  existência  de  Contrato  Programa Desportivo e
pensamos que é uma proposta justa, que vai ao encontro das atribuições das competências e
da estratégia do Município para o desporto e é uma ferramenta, como sempre foi e está
crescendo, de apoio substancial aos clubes."------------------------------------------------------------
                    
A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “saúdo esta tabela pela diversidade
de  modalidades  pelo  que,  apoiar  estas  associações,  os  seus  dirigentes,  a  sua  massa
associativa, os associados na prática do desporto é nossa obrigação, não fazemos mais do
que aquilo que se  espera  de nós,  portanto,  devemos ir  mais  longe,  sempre  mais  longe,
obviamente escudados pela lei e certamente que nenhum dos sete eleitos que aqui estão,
incluindo  o  Senhor  Presidente,  estão  a  defender  qualquer  solução  à  margem da  lei.  É
importante que tivessem construído esta grelha em reuniões com os interessados, ouvindo-
os.  Gostava  de  lhe  colocar  uma  questão,  o  Contrato  Programa  de  Desenvolvimento
Desportivo para as atividades e com apoios acima dos 2.500,00 euros é por modalidade ou
por associação/entidade?"---------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “ respondendo à pergunta
da Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, a questão do regime simplificado dos 2.500,00
euros é por entidade, por número de contribuinte, acima deste patamar é contrato prévio
programa escrito e  aprovado,  havendo com esta  aprovação desta  tabela  e  desta  minuta,
poder ser trabalhada entre os serviços e as coletividades e depois ratificados na reunião de
Câmara assim que houver oportunidade."---------------------------------------------------------------

A Senhora  Vereadora  Dra.  Manuela  Santos referiu que:  “vou dar continuidade à  minha
intervenção. Defendo esta diversidade dos apoios que aqui estão e vou referir-me ao futebol
e em particular do Grupo Desportivo Sourense.   Usando um princípio,  que é caro aos
Senhores e que também o é a mim, que é o princípio da legalidade, mas também o princípio
da igualdade, da igualdade objetiva para a prática do desporto dos diferentes clubes, não me
parece que este princípio de igualdade na prática desportiva esteja garantido para o Sourense
como está para os outros clubes e falo da Vinha da Rainha e da Granja do Ulmeiro. Porque
sou adepta do diálogo e não da rotura, eu propunha que se aprovasse a grelha retirando o
apoio  ao futebol, que se promovesse uma reunião urgente com quem representa o clube,
não sei se tem direção ou não, mas com quem o representa, com quem certamente o Senhor
Presidente reuniu e que se pudesse tentar mais uma vez um consenso. Sou sócia da Banda de
Soure, dos Bombeiros Voluntários de Soure, não sou sócia do Grupo Desportivo Sourense, mas
prezo muito o clube também pela sua dimensão concelhia. Propunha que se aprovasse a grelha,
mas que se retirasse o apoio ao Futebol, promovendo, mais uma vez, uma reunião, procurando
consenso,  abertura, e que na próxima reunião se pudesse trazer aqui uma proposta de valor. É
urgente uma solução porque a prática desportiva está aí, o Senhor Presidente falou das próximas
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competições que o Grupo Desportivo Sourense tem pela frente, acho que o Grupo Desportivo
Sourense, por aquilo que ouço dizer, nem equipa tem neste momento e corre o risco de nem
sequer ter prática de Futebol 11 para o ano.”-------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “a Senhora Vereadora Dra.
Manuela Santos deve ter elementos que eu não tenho, o que é normal, não tenho qualquer
conhecimento que tenha saído de alguma Assembleia Geral alguma tentativa ou alguma Direção
ou Órgãos Sociais.  O que se passa há um ano a esta parte, sou sócio do Sourense, fui  às
Assembleias Gerais, não consegui assistir a todas, a última onde foi apresentado as contas que
foram aprovadas pela Assembleia Geral, não sei se tem parecer favorável do Conselho Fiscal,
porque acho que não existe, não sei como é que se aprovam contas sem parecer do Conselho
Fiscal, mas a Assembleia Geral é soberana, pelas suas palavras dá a ideia que há qualquer rotura
pela parte da Câmara Municipal, mas não há. Assim que alguém em nome do Sourense, pediu
uma reunião à Câmara, eu próprio com sacrifício pessoal, eram 10,15 horas da noite, abri esta
porta para receber aqui, estou disponível para receber quem quer que seja com legitimidade
dentro do Sourense ou com intenção de adquirir essa legitimidade, ou seja, mesmo alguém que
queira avançar e que precise previamente de conversar com o Executivo,  na minha pessoa,
convidarei qualquer dos Senhores Vereadores se for essa a vossa intenção, qualquer reunião que se
passe, passarei logo de imediato a mensagem aos Senhores Vereadores para assistirem a essas
reuniões e nelas participarem, não é isso que está em causa. Nós com as outras Coletividades que
foram solicitadas reuniões, as reuniões existiram, com o Sourense foi solicitado uma reunião e essa
reunião existiu e já ouve outras depois destas, não me parece é que das suas palavras, quando fala
em bom senso, em diálogo, não há da parte do Executivo, nem minha, nem do Senhor Vereador
Dr.  Gil  Soares  qualquer  tentativa  de  fugir  a  qualquer  diálogo,  é  que  isso  é  uma  ideia
completamente errada. Não  há da parte do Município de Soure, na minha pessoa, nem me
apercebi que isso possa ter acontecido, da parte do Senhor Vereador, qualquer tentativa de fugir
ou de impor qualquer solução ou de fugir a qualquer diálogo com qual coletividade for, preocupa-
me, enquanto Presidente de Câmara, subscrevendo aquilo que já foi dito aqui na reunião de hoje,
que possa a situação do Grupo Desportivo Sourense não estar de acordo com a sua história com
os seus pergaminhos e aquilo que o Sourense representa, um  clube que nós há dois anos até
atribuímos o Grau de Mérito Desportivo, porque foi Campeão de Honra, etc., demos esse grau
que não o tinha,  há  uns anos atrás  teve um jogador,  mas não com esta  ênfase,  com esta
determinação que foi atribuído. Portanto, longe de nós, antes pelo contrário e concordo consigo
que o Sourense se tiver direito a uma diferenciação por aquilo que representa eu serei o primeiro a
vir aqui ao Executivo propo-la,  como o tenho feito na prática. O Sourense é dono de um
património que é o nosso cartão de visita,  que é na sede do Concelho,  que tem que estar
disponível  para  Provas  até  Nacionais  ou Regionais  se  viesse  aqui  uma Seleção de um País
Estrangeiro a usar o Campo do Sourense para um jogo de treino, não seria a primeira vez, é por
isso que apostamos numa Requalificação dos Balneários, colocando o Município de Soure o
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investimento que será superior a 60.000,00 mil euros em cima dos 17.000,00 mil euros usados pela
Federação, portanto, será  pago a 100%, quando outras coletividades aquilo que recebem por
norma andam na ordem dos 40%, aqui o Sourense é a 100%, portanto, essa discriminação
positiva,  quer  ao investimento porque se  trata  de um bem, de um património de interesse
municipal, defenderei isto em qualquer lado, assumidamente perante as outras coletividades que
não são de Soure, correndo o risco de poder ter um rótulo, enquanto Presidente com algum
princípio bairrístico para com o Sourense, não é é disso que se trata, defenderei a posição já
enunciada por alguns dos Senhores Vereadores aqui no início desta sessão, obviamente que o
Sourense perante dos outros clubes representa-se muito mais que a si, representa o concelho de
Soure. Ainda hoje está numa Prova Nacional que é a Taça de Portugal em Futebol, não é de
menos importância, portanto, essa diferenciação positiva faz todo o sentido existir, não vejo que
outra mensagem possa sair daqui, do que aquilo que eu estou a dizer. A Senhora Vereadora fala de
bom senso, mas há mau senso em aceitar uma diferenciação positiva do Sourense ou então estão
a colocar-nos a nós, a mim e ao Senhor Vereador, numa posição que não é de toda nossa. Nós
tudo faremos para conseguir, eu não posso no limite das minhas funções participar em ações
internas do Sourense, até lhe confesso que me “salta o pé”, mas não possa “dançar essa dança”,
não posso participar, a lei impede-me de participar, na organização das coletividades que têm
relações com o Município, para bem dessas coletividades.”--------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “sobre este assunto tenho que dizer
alguma coisa: temos que agir porque a carta que nos é apresentada aqui revela um desespero que
era comum aí nas ruas, nas conversas, agora é concreto, portanto, a Câmara vai ter que agir. Na
minha opinião esta grelha que foi apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Gil Soares - e eu vou
votar a favor a proposta e a grelha com os apoios - mas depois eu próprio, porque não tive tempo
de estudar, vou estudar e analisar a carta que foi entregue aqui e, numa próxima reunião, de uma
forma supletiva vou eventualmente apresentar uma proposta, sem prejuízo de nós aprovarmos
esta proposta, e que depois o diálogo continue. Já sabia, e as pessoas intervenientes da Direção do
Sourense calharam em  conversa casual, e porque eu não tenho poder para lhes resolver os
problemas, mostraram o seu desespero em relação à situação. Portanto, nós vamos ter que a agir e
o que eu proponho é que aprovemos esta proposta, depois eu próprio vou analisar a situação: o
Senhor Presidente de certeza também vai analisar, todos nós vamos analisar e de uma forma
supletiva, vamos tentar resolver o problema, porque existe um problema, é do meu conhecimento
que o Sourense não tem dinheiro para se inscrever agora, não vamos atirar o problema para
“baixo  do  tapete”.  Vamos  tentar  resolver  o  problema,  sem  esquecer  também  o  chamado
problema da equidade, não é bem igualdade é equidade com as outras equipas, da Vinha da
Rainha, da Granja do Ulmeiro, está aqui um problema de equidade e um problema de “saúde de
financiamento”  do  Desporto  e  do Futebol  em Soure  que,  para  mim,  foi  uma  surpresa  o
comportamento  tanto  do  Sourense,  como  o  da  Vinha  da  Rainha  que  mostraram  um
comportamento excelente  este  ano e que merecem ser  apoiados,  agora  a  forma como são
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apoiados, às vezes é uma forma de inteligência de tentar descobrir soluções que permitam fazer
boa figura no Desporto e na Zona Centro.”-------------------------------------------------------------------

O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “também não podia deixar passar
esta questão que é extremamente importante e dar duas notas. Primeiro, relativamente à
grelha, penso que ela está muito bem elaborada e bem explicada pelo Senhor Vereador, Dr.
Gil Soares. Concordo plenamente e irei votá-la favoravelmente. Considero que encontrámos
o  documento  legal  para  podermos  apoiar  as  coletividades  e  os  clubes  desportivos  no
Concelho.  Segundo  e  relativamente  à  carta  que  o  Senhor  Presidente  já  falou  sobre  a
Judiciária,  é  evidente  que  quem a  enviou  é  uma pessoa  que  não  gosta  claramente  dos
Sourenses  e  não gosta  do Senhor  Presidente  de  Câmara,   mas  temos que "separara  as
águas". Estamos aqui para nos defendermos, a nós e ao Sourense. A pessoa que elaborou a
carta, fê-lo intencionalmente, no sentido de prejudicar o clube. Felizmente, vou à Judiciária
muitas vezes e sei muito bem como é que estas coisas funcionam, porque vejo as cartas
anónimas que lá chegam e facilmente nós conseguimos perceber quem é que as enviou. Esta
carta teve a intenção de claramente  prejudicar o Sourense. Há interesses no Concelho para
que  o  Sourense  acabe.  Na  minha  opinião,  concordando  com  o  que  disse  a  Senhora
Vereadora Dr.ª Manuela Santos, o Senhor Vereador Dr. Gil Soares, o Senhor Vereador Eng.º
Agostinho Gonçalves e o Senhor Presidente de Câmara, nós temos que encontrar aqui uma
solução. A solução para o Sourense não passa por esta grelha de apoios que está muito bem
elaborada. Devemos arranjar outro tipo de solução. O Senhor Presidente ainda há pouco
falou  numa  que  foi  a  questão  da  publicidade  nas  camisolas,  além  dessa  há  outras,  o
importante  é  nós  conseguirmos  gerar  apoios.  Temos  muita  gente  que  pode  ajudar  o
Sourense, o importante é perceber se há direção ou não para o Clube, se não estamos aqui a
perder tempo e se essa direção para o Sourense andar para a frente, quais são as condições...
Se houver alguém interessado deve vir aqui à reunião de Câmara ou marcar uma reunião
com  o  Senhor  Presidente  e  com  todo  o  Executivo,  no  sentido  de  nós  encontrarmos
soluções que não têm que obrigatoriamente passar por este programa de apoio, na medida
em  que  poderão  haver  outras.  Temos  que  encontrar  formas  no  sentido  de  ajudar  o
Sourense, mas é importante que se houver direção, ela se disponibilize para dizer o que é
que precisa para nós a podermos ajudar. Ninguém consegue tratar de uma doença se não
souber  qual  é  o mal.  O  objetivo,  tendo em conta  aquilo que todos dizem, é  ajudar  e
colaborar, mas dentro da legalidade. Para mim, o problema do Sourense passará sempre por
outra solução que não a que está aqui no Contrato Programa."-------------------------------------

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “é  evidente  que  o
Executivo será soberano, suspensão da grelha parcial ou total, uma proposta da Senhora
Vereadora Dra. Manuela Santos, a minha proposta é que não se deve prejudicar... No meu
entender é aprovarmos esta proposta, fica registado em ata que isto é uma base de trabalho,
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que isto é o mínimo que podemos fazer em termos de quantificar, de balizar e de criar
condições  às  coletividades  para  se  candidatarem aos  apoios  do  Município  e,  como tal,
havendo  definitivamente  uma  votação  do  Executivo  para  esta  indicação,  fica  aberto  o
caminho para que as coletividades apresentem, em tempo útil, junto dos órgãos municipais
as suas propostas, sejam elas de que índole for, basta a lista de apoios a conceder, portanto,
parece-me que já encerra em si mesmo uma atualização. Esta quantificação financeira é, não
digo que seja meramente indicativa, tem um valor indicativo importante para a boa gestão
pública  e  também para  a  orientação dos  serviços  no seu planeamento.  Isto em termos
orçamentais é uma rubrica plurianual, portanto, o compromisso abrange mais do que dois
anos  civis,  havendo  uma  forte  possibilidade  sempre  em  preparação  do  orçamento  em
outubro, que será aprovado pela Assembleia Municipal até dezembro, haver, inclusive, um
potencial  reforço,  quer  na  área  do  financiamento,  quer  na  área  do  investimento.  Nós
estamos disponíveis, foi aflorado aqui na única reunião que nos foi solicitada pelo Sourense,
foi aqui alvitrada uma sugestão do dirigente que assina esta carta, o Senhor Carlos Gomes,
de que,  ele  próprio se  mantivesse  no Sourense tinha uma visão que me pareceu muito
interessante, mas tem que ser o Sourense a dizer o que é que quer fazer, é o Sourense é que
tem que definir  o que é que quer fazer e para que é que quer apoio do Município? A
sugestão se arranca aquele relvado natural e planta um relvado sintético é uma decisão do
Sourense, a Câmara depois é que terá que avaliar e saber se é parceira nesse projeto ou não,
há decisões que competem ao Sourense relativamente ao seu património. Eu não vou dar
indicações ao Sourense, invistam por ali, tomem esta atitude ou esta estratégia, é isto que se
passa.
A Senhora Manuela Santos está a dizer que retira a sua proposta, não havendo outra proposta,
proponho que se aprove a proposta apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Gil Soares, que tem os
considerandos  que  se  juntam,  que  se  aprove:  a  Minuta  do  Contrato  Programa  de
Desenvolvimento Desportivo a celebrar com as diversas Associações, Coletividades Desportivas -
anexo I;  a grelha de apoios ao desporto presente no anexo II, a aplicar para a época 2019/2020 e
a  imperatividade  de  realização  de  Contratos  Programa  para  apoios  financeiros  superiores  a
2.500,00 euros. Duas notas a estes três pontos: primeiro, que esta tabela é uma tabela indicadora,
que em condições devidamente fundamentadas e devidamente apreciadas pelo órgão Municipal
pode ser revista a todo o tempo e que a imperatividade da realização do Contrato Programa para
apoios financeiros superiores a 2.500,00 euros não dispensa as mesmas coletividades, em sede de
encerramento de apoio, fazerem a sua justificação com documentos legalmente e fiscalmente
válidos. Por um lado ela é indicativa do ponto de vista orçamental e da quantidade dos apoios que
temos que disponibilizar, sem prejuízo de ser revista devidamente, caso a caso, com as devidas
fundamentações. Relativamente aos 2.500,00 euros, que ele não dispensa, para encerramento do
apoio a fundamentação como documentos fiscal e legalmente válidos."----------------------------------
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Deliberado, por maioria, com 6 (seis) 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:
-  A Minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com
as diversas Associações/Coletividades;
- A Grelha de Apoios ao Desporto, a aplicar na época 2019/2020, e que servirá de
base aos Contratos Programa a celebrar;
- A imperatividade de realização de Contratos Programa para apoios financeiros
superiores a 2.500,00 , conforme decorre da proposta do Senhor Vereador Dr. Gil€
Soares.------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 25. AÇÃO SOCIAL//REDE SOCIAL 
                 - 7.º Encontro Intergeracional de Soure – 26 de julho de 2019

Foi presente a seguinte informação:

ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL//REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL 
                    . 7.º Encontro Intergeracional de Soure – 26 de julho de 2019

No  âmbito  dos  Instrumentos  de  Planeamento  da  Rede  Social  do  Concelho  de  Soure,   nomeadamente  o  Plano  de
Desenvolvimento Social 2019 - 2022, aprovados em 14 de maio de 2019, em reunião do Plenário do Conselho Local de Ação
Social (CLAS), irá decorrer o 7.º Encontro Intergeracional de Soure, no dia 26 de julho de 2019, a partir das 10h, no Parque
da Várzea em Soure.

Esta atividade pretende ser um encontro/ convívio intergeracional entre os participantes provenientes das várias Instituições
da  Rede  Social  do  Concelho  de  Soure,  desenvolvendo  várias  atividades  lúdicas,  designadamente,  ginástica,  jogos
tradicionais, dança, animação musical e almoço convívio, fomentando assim, a socialização e a partilha de experiências.

A realização deste Encontro tem como objetivos:

- Proporcionar à população sénior e infantil, utentes das IPSS, o acesso a um convívio sociocultural e recreativo;

- Promover a comunicação intergeracional;

- Promover o bem-estar e o aumento da qualidade de vida dos participantes através da realização de atividades saudáveis de
socialização;

- Promover a troca de experiências entre os participantes;

- Refletir e implementar sobre as práticas do exercício físico e da mobilidade;
- Contribuir para uma maior articulação e cooperação entre as várias áreas de intervenção social, ao nível dos estratos mais
vulneráveis da população.
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A Câmara  Municipal  de  Soure   tem  vindo  a  realizar,  desde  2013,  o  Encontro  Intergeracional,  envolvendo  um  número
significativo de participantes das várias Instituições da Rede Social do Concelho de Soure, idosos e crianças. Este ano será
novamente entidade promotora, alargando esta atividade a alguns grupos que, atualmente, participam no Projeto “ Movimento
por Um Sorriso”,  dinamizado pela “Associação Oportunidades Iguais”, em várias localidades do Concelho.

A avaliação desta iniciativa tem sido bastante positiva, quer pela adesão dos participantes nas atividades desenvolvidas, quer
pelo dinamismo, sinergia e envolvimento de todos os Parceiros da Rede Social do Concelho de Soure.

O encargo está previsto nas Grandes Opções do Plano para o presente ano – projeto 05 001 2019/117 5, e tem dotação
orçamental pela rubrica 02.03.02.01.21.02.

Neste quadro, sugere-se que a Câmara Municipal de Soure tome conhecimento do Programa, bem como autorização para a
realização das despesas (ANEXO I).

À consideração superior,
A Dirigente Intermédia do Setor de Ação Social e Saúde
(Cristina Marta, Dra.)
2019.07.11

Deliberado,  por  unanimidade,  tomar  conhecimento  do  Programa,  bem  como
autorização para a realização das despesas, conforme decorre da informação técnica
dos serviços.------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 26. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO

               . CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

                -  Libertação Parcial de Cauções – Homologações de Auto
         26.1. Edifício “Casa do Moinho”

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO

                CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

                EDIFÍCIO “CASA DO MOINHO”
                LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 29.03.2017, à empresa Global Original
– Construção, Unipessoal, Ldª, pelo valor de 3.150,40 €, acrescido de IVA.

O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 29.05.2017.

De acordo com o auto em anexo, estão reunidas as condições necessárias à autorização da libertação solicitada.

Assim, propõe-se: 

a) A homologação do auto de vistoria em anexo;

 b) A libertação de 30 % do valor das cauções da obra.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
08.07.2019

 66



14.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 22 de julho de 2019, pelas 10,30 horas

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar a homologação do auto  de  vistoria  e  a
libertação de 30% do valor das cauções da obra, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------------
A senhora Vereadora Ana Patrícia Pereira ausentou-se não tendo participado na
votação.-----------------------------------------------------------------------------------------

26.2. CLDS - Cont. Local Desenvolvimento Social

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

                CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

                CLDS – CONT. LOCAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL

                LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 29.02.2016, à empresa Global Original – Construção,
Unipessoal, Ldª, pelo valor de 6.867,62 €, acrescido de IVA.

O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 29.05.2017.

De acordo com o auto em anexo, estão reunidas as condições necessárias à autorização da libertação solicitada.

Assim, propõe-se: 

a) A homologação do auto de vistoria em anexo;

                b) A libertação de 30 % do valor das cauções da obra.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
08.07.2019

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar a homologação do auto  de  vistoria  e  a
libertação de 30% do valor das cauções da obra, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------------
A senhora Vereadora Ana Patrícia Pereira ausentou-se não tendo participado na
votação.-----------------------------------------------------------------------------------------

26.3. Antiga Escola Secundária – Sede dos “Cascos e Rolhas”

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

                 CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

                 ANTIGA ESCOLA SECUNDÁRIA – SEDE DOS “CASCOS E ROLHAS”
LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 27.04.2017, à empresa Global Original
– Construção, Unipessoal, Ldª, pelo valor de 5.489,18 €, acrescido de IVA.

O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 11.06.2018.

De acordo com o auto em anexo, estão reunidas as condições necessárias à autorização da libertação solicitada.

Assim, propõe-se: 

a) A homologação do auto de vistoria em anexo;

 b) A libertação de 30 % do valor das cauções da obra.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
08.07.2019

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar a homologação do auto  de  vistoria  e  a
libertação de 30% do valor das cauções da obra, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------------
A senhora Vereadora Ana Patrícia Pereira ausentou-se não tendo participado na
votação.-----------------------------------------------------------------------------------------

26.4. Quinta da Coutada - Antiga Escola do INTEP – Futura Incubadora de 
Negócios e Empresas de Soure – INES

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO

CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

QUINTA DA COUTADA – ANTIGA ESCOLA DO INTEP – FUTURA INCUBADORA DE NEGÓCIOS E EMPRESAS DE SOURE - INES
LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 18.05.2017, à empresa Global Original

– Construção, Unipessoal, Ldª, pelo valor de 56.036,77 €, acrescido de IVA.

O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 11.06.2018.

De acordo com o auto em anexo, estão reunidas as condições necessárias à autorização da libertação solicitada.

Assim, propõe-se: 

a)A homologação do auto de vistoria em anexo;

b) A libertação de 30 % do valor das cauções da obra.
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À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
08.07.2019

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar a homologação do auto  de  vistoria  e  a
libertação de 30% do valor das cauções da obra, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------------
A senhora Vereadora Ana Patrícia Pereira ausentou-se não tendo participado na
votação.-----------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 27. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
               . PARU – PLANO AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA 
               . Requalificação Urbanística – Rua Alexandre Herculano 
                  - Trabalhos Complementares – Rede Elétrica e Passagem sobre a Levada

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO

                 PARU – PLANO AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA – RUA ALEXANDRE HERCULANO

                     - Trabalhos complementares – rede elétrica e passagem sobre a levada

Relativamente à empreitada em assunto informamos:

1. O projeto elétrico, correspondente aos trabalhos de iluminação pública e fornecimento aos diversos utilizadores na
área de intervenção da empreitada, foi objeto de análise por parte da EDP, tendo merecido parecer favorável daquela
entidade e comunicado à Câmara Municipal de Soure em 19/02/2019; 

2. Como é prática habitual e decorre das competências da mesma EDP, a execução dos trabalhos é objeto de fiscalização
e  acompanhamento,  em obra,  por  parte  dessa  entidade,  sendo  aquele  fundamental  para  a  boa  execução  dos
mesmos e compatibilização com todas as condicionantes da envolvente, em especial no que se prende com a rede
elétrica;

3. Em resultado desse acompanhamento constante por parte da EDP, conjugado com a fiscalização dos nossos serviços,
que  na  componente  elétrica  foi,  até  ao  dia  14/06/2019,  efetuada  pelo  Sr.  Eng.  Vítor  Miranda,  propusemos,  na
passada reunião do executivo de 27/05/2019, a aprovação de uma listagem de trabalhos complementares, na qual se
incluíam diversos relacionados com a componente elétrica, tendo os mesmos sido aprovados;

4. Em 04/06/2019 foi-nos enviada uma nova proposta de trabalhos imprevistos relacionados com a rede elétrica, na
sequência  de  uma reunião de obra  realizada em 30/05/2019,  cuja  cópia  se  junta  em anexo,  no  valor  total  de
7.885,69€;

5. Bem  como  a  identificação  de  trabalhos  a  menos  igualmente  relacionados  com  a  rede  elétrica,  num  total  de
10.881,57€ (artigo 7.1 = 55un x 110,95€ = 6.102,25€ e artigo 11.5 = 14un x 341,38€ = 4.779,32€);

6. Posteriormente, no dia 02/07/2019, durante o decurso dos trabalhos de abertura de vala para instalação da rede de
gás natural, na zona da levada localizada no limite da intervenção  próximo do “Espaço 1111”, verificou-se que a base
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estrutural de sustentação do arruamento e do trânsito que a atravessa é constituída por blocos de pedra com ligeiro
arco  apoiados  em  muros  igualmente  de  pedra,  esta  estrutura  antiga,  em  consequência  da  intervenção  do
equipamento mecânico utilizado na abertura das valas,  ruiu parcialmente evidenciando toda a perigosidade que
escondia até então;

7. Da análise efetuada à estrutura ali existente é nosso entendimento que a mesma carece de rápida substituição, como
única forma de permitir a passagem de trânsito automóvel, ligeiro e pesado, garantindo a segurança de todos os
utilizadores;

8. Com  essa  convicção  foi  solicitado  ao  empreiteiro  que  apresentasse  uma  solução  estrutural  que  garanta
simultaneamente a segurança e longevidade da estrutura, bem como a passagem das infraestruturas, rede de gás
natural, rede elétrica e rede de ITED, como previsto em projeto, ou seja, enterradas.

9. A  solução  estrutural  apresentada  pelo  empreiteiro,  com  a  qual  se  concorda,  junta-se  em  anexo,  bem como  o
respetivo orçamento, que totaliza 21.921,00€.

Neste enquadramento propomos:

i. A aprovação dos trabalhos a mais e a menos antes enunciados;

A ser aprovada a proposta agora apresentada, a situação da obra será a seguinte:

À consideração superior, 
(Mário Monteiro Chefe da D.I.O.P.M.)
2019-07-15

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  os  trabalhos  a  mais  e  a  menos  antes
enunciados  e  também  a  proposta  agora  apresentada,  conforme  decorre  da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------------

Ponto 28. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – CEMITÉRIOS

                 . Cemitério de Soure – Construção de W.C. e Reabilitação
               . Capela do Cemitério de Soure
                            - Homologação de Auto de Receção Provisória

Foi presente a seguinte informação: 
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Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE - CEMITÉRIOS

                 CEMITÉRIO DE SOURE – CONSTRUÇÃO DE W.C. E REABILITAÇÃO

                 CAPELA DO CEMITÉRIO DE SOURE

                 RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 28.06.2019, à empresa Global Original
– Construção Unipessoal, Ldª, pelo valor de 28.700,00 €, 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)
08.07.2019

Deliberado,  por  maioria,  com 5 (cinco)  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 a homologação do auto de receção provisória, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------------
A Senhora Vereadora Ana Pereira ausentou-se não tendo participado na votação.----

Ponto 29. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDES DE ESGOTOS – FECHO DE SISTEMAS

      . FECHO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE

ALFARELOS/GRANJA DO ULMEIRO

                  - Prorrogação do Prazo de Execução da Empreitada

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDE DE ESGOTOS – FECHO DE SISTEMAS
                  - Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas de Alfarelos/Granja do Ulmeiro
               - Prorrogação do prazo de execução da empreitada

Em Reunião do Executivo Municipal, realizada no dia 27/05/2019, foi aprovada uma prorrogação do prazo de execução para a
empreitada em assunto  com limite  no dia  15/07/2019,  esta  prorrogação surgiu na sequência  da aprovação de trabalhos
complementares correspondentes à camada de desgaste a aplicar nas Estradas Nacionais sob jurisdição da Infraestruturas de
Portugal, SA;

 
O adicional ao contrato da empreitada relativo aos trabalhos então aprovados foi assinado no passado dia 02/07/2019;

Embora se preveja o início dos trabalhos de pavimentação para os próximos dias,  fomos informados pelo empreiteiro da
impossibilidade em obter todos os inertes necessários à execução da obra em tempo útil, ou seja, dentro do prazo que falta até
ao dia 15/07/2019, em resultado da incapacidade do fornecedor do material.
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Acresce, ainda, o facto de estar prevista, após aplicação da camada de desgaste, a repintura de toda a sinalização horizontal
nos troços agora a pavimentar, trabalho que apenas deverá ser executado, por razões de ordem técnica, duas semanas após
conclusão da pavimentação.

Nestas condições consideramos ser imperiosa a aprovação de uma nova prorrogação de prazo de execução da empreitada em
causa, até 30/09/2019. 

À consideração superior,          
(Mário Monteiro Chefe da D.I.O.P.M.)
08.07.2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Prorrogação do Prazo de Execução da
Empreitada,  até  30.09.2019,  conforme  decorre  da  informação  técnica  dos
serviços.-----------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 30. SANEAMENTO E SALUBRIDADE 
                . Operação e Manutenção de Estações de Tratamento e Estações Elevatórias 
                  - Adjudicação – Conhecimento

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE
           - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

 ADJUDICAÇÃO

      

Por Deliberação da Câmara Municipal, de 25.03.2019, foi decidido recorrer à figura da consulta prévia, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

Das entidades convidadas, apenas a seguinte apresentou proposta:

EMPRESA VALOR

Enviman, Lda 47.000,00 €

De acordo com o relatório em anexo, tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da
proposta está de acordo com o preço base definido, sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma.

O contrato deverá ser reduzido a escrito nos termos do n.º 1 do artigo 94º do Código dos Contratos Públicos (CCP),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

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

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

CONCLUSÃO
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Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A aprovação da minuta do contrato;

2. A dispensa da audiência prévia;

3. A adjudicação do presente serviço à entidade “Enviman, Lda”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 47.000,00 euros;

5. Sugere-se, para gestor do contrato, Evaristo Duarte.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio,
(Ivo Costa, Dr.)
15.07.2019

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

Ponto 31. SANEAMENTO E SALUBRIDADE 
               . Aquisição de Terrenos
                  - Construção de Etar da Zona Sul da Freguesia da Vinha da Rainha

Foi presente a seguinte informação:

Assunto:♦ Saneamento e Salubridade 
         - Aquisição de terrenos
          - Construção de ETAR da zona sul da freguesia Vinha da Rainha

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

A aquisição dos seguintes prédios Rústicos, todos sitos na freguesia da Vinha
da Rainha e concelho de Soure, a Sílvio Cristino Gomes Martins, casado com
Lígia Maria dos Santos André:

- O Prédio Rústico, composto de terra de vinha, sito em “Moinho”, com a área
total  de 1.200m2,  inscrito na  matriz rústica  sob o  artigo n.º  3.630, e
descrito  na  Conservatória  do  Registo  Predial,  sob  o  número  três  mil
setecentos e noventa e três;

- O Prédio Rústico, composto de terra de semeadura, sito em “Moinho”, com a
área total de 919m2, inscrito na matriz rústica sob o  artigo n.º 3.632, e
descrito  na  Conservatória  do  Registo  Predial,  sob  o  número  três  mil
setecentos e noventa e quatro;

- UMA PARCELA de TERRENO a destacar do Prédio Rústico, composto de terra de
semeadura com videiras, sito em “Moínho”, com a área de 3.100m2, a destacar
do prédio inscrito na matriz rústrica sob o artigo n.º 3.633, e descrito na
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Conservatória do Registo Predial, sob o número cinco mil trezentos e noventa
e nove;

Foi efetuado um levantamento topográfico, que junto se anexa, realizados
pelos  serviços  deste  Município  a  fim  de  apurar  a  área  efetiva  que
eventualmente se venha a adquirir, pelo que as áreas acima referidas são as
áreas já atualizadas;

Aquando a outorga da compra e venda, será feita a devida correção das áreas
acima identificadas. 

Após os vários contactos estabelecidos com o proprietário, o valor proposto
por este, foi de 1,00€/m2, que considerando a área constante do registo e
matriz importaria num valor de 4.940,00€;

O referido prédio, foi avaliado pela Senhora Engenheira Cremilde Pimentel, do
Gabinete Técnico Florestal deste Município, que determinou a  avaliação dos
prédios  pelo  valor  de  5.219,00€, nos  termos  da  informação  em  anexo,
verificando-se assim o mesmo valor por metro quadrado, mas este determinado,
tendo em conta a área efetivamente correta.

Visto que o valor oferecido pelo proprietário é coincidente com o valor da
avaliação, ou seja, 1,00€/m2, somos de parecer e salvo melhor opinião, ser
razoável aceitar a compra por 5.219,00€.

A eventual aquisição dos prédios e parcela acima identificados, destina-se à

implantação de uma ETAR da zona sul da freguesia de Vinha da Rainha.

A Câmara Municipal é o órgão competente para adquirir bens imóveis de valor
até 1000 vezes a RMMG (600.000,00€) - cfr. alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e respectivas alterações. 

Tendo em conta o montante global dos prédios, compete à Câmara Municipal
deliberar sobre a aquisição dos referidos imóveis.

O  presente  encargo está  previsto  na  Alteração  Orçamental  para  2019,
anteriormente  aprovada  na  Ordem  de  Trabalhos,  tendo  assim  cabimento no
Orçamento pela rúbrica 0302/070101 e trata-se de acção inscrita nas Grandes
Opções do Plano com a classificação 08.001.2019/193.

Face ao exposto, sugere-se que:

O Executivo Municipal aprecie a proposta de aquisição dos prédios rústicos e
parcela a destacar de um prédio rústico, a que corresponde a área global de
5.219m2, constante da informação técnica e anexos, devidamente assinalada na
planta topográfica em anexo, propriedade do Senhor Sílvio Cristino Gomes
Martins, pelo de valor de 5.219,00€ (cinco mil duzentos e dezanove euros).

Salvo melhor e mais fundamentada opinião, é o quanto se nos oferece dizer
relativamente ao assunto colocado à nossa consideração.
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À superior consideração,
Paços do Município de Soure, 16 de julho de 2019
A Técnica Superior,
(Célia Cordeiro, Dra.)

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de aquisição dos prédios rústicos e
parcela  a  destacar  de  um prédio  rústico,  a  que  corresponde  a  área  global  de
5.219m2,  propriedade  do  Senhor  Sílvio  Cristino  Gomes  Martins,  pelo  valor  de
5.219,00 (cinco mil duzentos e dezanove euros), conforme decorre das informações€
técnicas dos serviços e planta topográfica. -------------------------------------------------

Ponto 32 . ÁGUA E TERMALISMO
                  . ÁGUA - CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

             . Substituição de Tubagem de Água nos Troços entre o Reservatório do
Pedrógão do Pranto e o Entroncamento da Azenha e a Captação de Saca
Bolos

                  - Homologação de Auto de Receção Provisória

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: ÁGUA E TERMALISMO 
                ÁGUA - CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

                SUBSTITUIÇÃO DE TUBAGEM DE ÁGUA NOS TROÇOS ENTRE O RESERVATÓRIO DO PEDRÓGÃO DO PRANTO E O  
ENTRONCAMENTO DA AZENHA E A CAPTAÇÃO DE SACA BOLOS

                 RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 12.02.2018, à empresa Delfim de Jesus Martins &
Irmão, Ldª, pelo valor de 43.299,50 €, 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)
08.07.2019

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

Ponto 33 . PROTEÇÃO CIVIL

                .  Condições de Contratação e Funcionamento das Equipas de Intervenção
Permanente

                  - Adenda ao Protocolo
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Deliberado, por  unanimidade,  aprovar a Adenda ao Protocolo de  Condições  de
Contratação  e  Funcionamento  das  Equipas  de  Intervenção  Permanente  entre  a
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o Município de Soure e a
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Soure.-------------------------

Ponto 34 . PROTEÇÃO CIVIL
                 . Interdição de Realização de Queimas e Queimadas durante o Período Crítico
                   - Homologação de Auto de Receção Provisória

 Foi presente a seguinte informação:

Assunto: PROTEÇÃO CIVIL 
                  INTERDIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE QUEIMAS E QUEIMADAS DURANTE O PERÍODO CRÍTICO

Com a entrada em vigor do D.L. nº 14/2019, de 21/01, que altera o D.L. nº 124/2006, de 28  de Junho, tornou-se possível, nos
espaços rurais, a realização de queimadas e queima de sobrantes durante o período crítico, conforme exposto no seu artigo 27
alínea nº 1,  artigo 28 alínea C.

No entanto,  de acordo com os dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas,  o uso do fogo encontra-se
associado a várias práticas agrícolas e florestais, acontecendo por vezes que estas atividades se descontrolam e originam grandes
incêndios  com graves  consequências  ecológicas  e  socioeconómicas.  Referem ainda  que cerca  de  98% das  ocorrências  em
Portugal Continental têm causa humana. Assim, torna-se urgente uma alteração de comportamentos na sociedade de modo a
que possam ser realizadas as mesmas práticas, mas com um menor risco, ou seja, com uma menor probabilidade de originar
incêndios rurais.

Face ao exposto, propõe-se que seja submetido a reunião de Câmara para deliberação a não autorização durante o período
crítico da realização de queimadas,  queimas de matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração
durante o período crítico ou quando o índice de risco de incêndio seja de níveis muito elevado ou máximo.

À Consideração Superior, 
Gabinete Técnico Florestal
A Técnica superior    
(Cremilde Pimentel, Eng.ª)
04.07.2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar a não autorização durante o período crítico
da realização de queimadas, queimas de matos cortados e amontoados e qualquer
tipo de sobrantes de exploração durante o período crítico ou quando o índice de risco
de incêndio seja de níveis muito elevado ou máximo, conforme decorre da informação
técnica dos serviços..---------------------------------------------------------------------------
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Ponto 35. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES 
                . Infraestruturas de Portugal, S.A.
                  - Acordo para Supressão de Passagem de Nível (PN)

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: "este assunto já veio a duas
reuniões de câmara e foi retirado, mas penso que hoje estamos em condições de tomar aqui
duas decisões, uma separada da outra. confesso que só nesta fase dos últimos 15 dias é que,
porque até foi colocada aqui uma questão na altura pela Senhora Vereadora Dra. Manuela
Santos, que dizia respeito logo ao primeiro parágrafo do parecer da Dra. Arménia Coimbra,
se aquele traço era um riscar ou significava outra coisa, fui ler o resto do documento e os
documentos anexos, aquele traço não pode corresponder a um riscar da frase, pode ter sido
uma tentativa de sublinhar, porque de facto 795 metros corresponde a um arruamento que
era o acesso à própria etar e a própria Dra. Arménia Coimbra ressalva que neste caso o
arruamento, que é o objeto suplementar, tem que levar o mesmo tratamento legal que o
objeto  principal.  O  objeto  principal  é  um  bem  do  domínio  público,  este  arruamento
também é considerado um bem do domínio público, se decidirmos que o objeto principal
pode ser desafetado do domínio público, então o arruamento também pode ser desafetado,
foi esse o objetivo desta diferenciação Portanto, uma questão é a desafetação, nós sabemos
que há um fim que nos leva a tomar esta decisão agora, há uma finalidade, que é não tendo
nós necessidade de um determinado bem do Município para os fins a que ele se destina, que
ele  pode  passar  para  a  esfera  privativa  do  Município,  para  depois  poder  dar-lhe  outra
utilização.  Por  outro  lado,  por  antecipar,  e  não  está  de  qualquer  modo subvertida  essa
intenção,  está devidamente esclarecida e interiorizada por todos, qual é a finalidade a que se
destina que é à construção da Variante Sul a Alfarelos e que servirá também para melhorar o
acesso ao próprio terminal, que é importante para a economia local, para o desenvolvimento
das  outras  empresas,  portanto,  há  aqui  um  fim  de  interesse  público  já  devidamente
esclarecido no respetivo parecer e na descrição dos próprios bens, estamos em condições de
fazer duas coisas, sendo que uma delas, a segunda, só é exequível no fim da Assembleia
Municipal  aprovar a  primeira.  O que é  que está  em cima da  mesa?  Nós aprovarmos a
desafetação do prédio do domínio público para o domínio privado do Município, do terreno
com o artigo 1125 da Freguesia de Alfarelos, inscrito na Conservatória do Registo Predial
sob  o  número  613,  que  se  destinava  a  etar  e  também  tinha  uma  área  de  um  acesso
desafetado do domínio público para o domínio privado do Município. Aprovarmos esta
desafetação, submetê-la para apreciação da próxima Assembleia Municipal e no seguimento
desta deliberação, dar andamento ao Contrato de Permuta de Terrenos onde daremos esta
parcela de terreno em troca de terrenos para a passagem superior. Estarmos hoje a aprovar
o Contrato da Permuta sem ter esta desafetação da Assembleia Municipal, penso que não há
necessidade.
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Portanto, a minha proposta é que se aprove a desafetação do prédio do domínio público
para a esfera do domínio privado municipal."----------------------------------------------------------

O Senhor  Vereador  Eng.º  Agostinho  Gonçalves  referiu  que:  "a  informação  da  Divisão  de
Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos da Câmara Municipal é clara, diz que essa
afetação  dessa  parcela  de  terreno  do  domínio  público  municipal  para  o  domínio  privado
municipal só pode acontecer mediante duas situações: uma, que a Divisão de Obras Públicas e
Municipais tem de apresentar o auto de receção -  e que o mesmo tem que ser aprovado na
Câmara - relativamente às obras de empreitada que conduzem os esgotos de Alfarelos para a
estação de Figueiró do Campo. O que eu pergunto é se nós, neste caso, pelo menos que eu saiba,
ainda não aprovámos o auto de receção, se é legal nós estarmos a aprovar essa desafetação? A
explicação  está  dada  no  parecer  da  DOU,  mas  na  informação  que  vem  da  Divisão  de
Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos, eles são bem claros, portanto, na minha
opinião, ou alteram a informação, porque nós ao aprovarmos isso não estamos a cumprir os
critérios,  estamos  a  cometer  uma  ilegalidade,   penso  que  tem  que  ser  revista  essa
situação.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: "confesso que pensava que
estava  ultrapassada  esta  questão  provisória  da  obra,  que  faltava  só  os  trabalhos
complementares. Quer-me parecer que, e não é a primeira vez, que nós havendo alguma
urgência nisto, possa haver aqui esta questão de receção parcial, tendo em conta que falta os
trabalhos  complementares.  De  qualquer  das  maneiras,  se  os  trabalhos  complementares
ficarem concluídos também nos próximos dias, penso que é mais seguro, para não estarmos
aqui a fugir a uma interpretação dos serviços, poder correr aqui alguns riscos, esperarmos
mais quinze dias para que haja uma maior articulação entre os serviços. Proponho que se
retire esta proposta da Ordem de Trabalhos, mais uma vez, para melhor esclarecimento dos
serviços jurídicos do Município sobre a tramitação a ter em conta e haver aqui opiniões
convergentes entre a Divisão de Obras Públicas Municipais e os Serviços Jurídicos."----------

35.1. Desafetação de Prédio do Domínio Público para integrar o Domínio Privado

Deliberado, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos.------

35.2 . Contrato de Permuta de Terrenos

Deliberado, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos.------
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Ponto 36. RECURSOS HUMANOS
               . Abertura de Procedimentos de Mobilidade entre Órgãos para Admissão de 6

(seis)  Postos  de  Trabalho  para  a  Carreira/Categoria  de  Assistentes
Operacionais

Foi presente a seguinte proposta e informação:

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 de Assistentes Operacionais sentidas pelos
diversos Serviços;
- As informações dos Serviços.

Proponho ao Executivo Municipal,Proponho ao Executivo Municipal,  de  acordo com o artigo 92.º  e  seguintes  da Lei  do Trabalho em de acordo com o artigo 92.º  e  seguintes  da Lei  do Trabalho em
Funções Públicas (LTFP) aprovada em anexo à Lei nº35/2014, de 20 de junho aFunções Públicas (LTFP) aprovada em anexo à Lei nº35/2014, de 20 de junho a  abertura dos procedimentos deabertura dos procedimentos de
mobilidade entre órgãos para admissão dos seguintes assistentes operacionais:mobilidade entre órgãos para admissão dos seguintes assistentes operacionais:

-  Um  Assistente  Operacional  –  Auxiliar  Serviços  Gerais,  para  o  Setor  Financeiro  de  Património  e
Contabilidade - Serviços de Aprovisionamento e Gestão de Stocks;
-  Um  Assistente  Operacional  –  Auxiliar  de  Serviços  Gerais,  para  Setor  Administrativo  e  Recursos
Humanos - Serviços de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho, Controlo da Qualidade e Formação;

-  Um  Assistente  Operacional  -  Jardineiro,  para  a  Divisão  de  Gestão  Urbanística,  Planeamento  e
Desenvolvimento;
- Um Assistente Operacional – Canalizador, para a Divisão de Águas, Saneamento e Resíduos - Serviços
de Água e Termalismo;

-  Um  Assistente  Operacional  –  Cantoneiro,  para  a   Divisão  de  Infraestruturas  e  Obras  Públicas  e
Municipais - Rede Viária e Sinalização;

- Um Assistente Operacional – Pedreiro, para a  Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
- Serviços de Administração Direta, Apoio às Freguesias.

Proponho aindaProponho ainda, nos termos do nº 1 do art. 12º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, a  constituição dosnos termos do nº 1 do art. 12º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, a  constituição dos
elementos do Júri para os referidos procedimentos:elementos do Júri para os referidos procedimentos:
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*  Um Assistente  Operacional  para o Setor Financeiro  de  Património e  Contabilidade -  Serviços de
Aprovisionamento e Gestão de Stocks:

Presidente: Maria José Oliveira Carvalhão, Chefe de Divisão.

Vogais Efetivos:
- Dulce Helena Rocha Vieira, Dirigente Intermédia de 3º Grau;
- Fernando Alfeu Foja de Oliveira Cavacas, Técnico Superior.
Vogais Suplentes:
- Lilia Susete da Costa Berardo, Técnica Superior;
- Susana Cristina da Costa Ramos, Técnica Superior.

A Presidente do Júri será substituída nas suas faltas e impedimentos pela 1ª vogal efetiva.

*  Um Assistente Operacional para o Setor Administrativo e Recursos Humanos - Serviços de Higiene,
Saúde e Segurança no Trabalho, Controlo da Qualidade e Formação:

Presidente: Mário Fernando Rodrigues Monteiro, Chefe de Divisão.

Vogais Efetivos:

- Dulce Helena Rocha Vieira, Dirigente Intermédia de 3º Grau;

- Carla Maria Godinho Madeira, Técnica Superior.

Vogais Suplentes:

- Susana Cristina da Costa Ramos, Técnica Superior;

- Lilia Susete da Costa Berardo, Técnica Superior.

O Presidente do Júri será substituído nas suas faltas e impedimentos pela 1ª vogal efetiva.

* Um Assistente Operacional para Divisão de Gestão Urbanística, Planeamento e Desenvolvimento:

Presidente: Maria José Oliveira Carvalhão, Chefe de Divisão.

Vogais Efetivos:

- Mauro António Pereira Alegre, Dirigente Intermédio de 5º Grau;

- Susana Cristina da Costa Ramos, Técnica Superior.

Vogais Suplentes:

- Lilia Susete da Costa Berardo, Técnica Superior;

- Adriana Maria Marques Antunes da Costa, Assistente Técnica.

A Presidente do Júri será substituída nas suas faltas e impedimentos pelo 1ª vogal efetivo.
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*  Um Assistente Operacional para a Divisão de Águas, Saneamento e Resíduos - Serviços de Água e

Termalismo:

Presidente: Mário Fernando Rodrigues Monteiro, Chefe de Divisão.

Vogais Efetivos:

- Dulce Helena Rocha Vieira, Dirigente Intermédia de 3º Grau;

- Evaristo Mendes Duarte,Técnico Superior.

Vogais Suplentes:

- Susana Cristina da Costa Ramos, Técnica Superior;

- José Manuel Neves Brás, Coordenador Técnico.

O Presidente do Júri será substituído nas suas faltas e impedimentos pela 1ª vogal efetiva.

*  Um  Assistente  Operacional  para  a  Divisão  de  Infraestruturas  e  Obras  Públicas  e

Municipais - Rede Viária e Sinalização :

Presidente: Mário Fernando Rodrigues Monteiro, Chefe de Divisão.

Vogais Efetivos:

- Mauro António Pereira Alegre, Dirigente Intermédio de 5º Grau;

- Manuel Lucas Rodrigues, Encarregado Geral.

Vogais Suplentes:

- Susana Cristina da Costa Ramos, Técnica Superior;

- Lilia Susete da Costa Berardo, Técnica Superior.

O Presidente do Júri será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1ª vogal efetivo.

* Um Assistente Operacional para os Serviços de Administração Direta, Apoio às Freguesias :

Presidente: Mário Fernando Rodrigues Monteiro, Chefe de Divisão.

Vogais Efetivos:

- Joaquim José Guardado Oliveira, Dirigente Intermédio de 3º Grau;

- Mauro António Pereira Alegre, Dirigente Intermédio de 5º Grau.

Vogais Suplentes:

- Manuel Lucas Rodrigues, Encarregado Geral;

- Manuel António Marques, Encarregado.
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O Presidente do Júri será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1ª vogal efetivo.

Mais proponhoMais proponho, nos termos da alínea a)  do n.º 2 do artigo 15º,  da Portaria n.º 125-A/2019,
de 30 de abril, que a Assistente Técnica, Ana Margarida dos Santos Elias, a exercer funções nos
Serviços de Pessoal,  seja o Gestor  dos procedimentos,  para efeitos de colaboração com o Júri
do  recrutamento  e  sensibilização  dos  seus  intervenientes  para  a  necessidade  de
fundamentação das suas decisões e para o cumprimento das normas legais aplicáveis.

Paços do Município de Soure, 12 de julho de 2019
O Presidente,
(Mário Jorge Nunes)

e

Assunto: Procedimento de mobilidade entre órgãos para 6 assistentes operacionais

Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe e na sequência do solicitado por V. Exa., quanto à necessidade
de abertura do procedimento acima mencionado, anexamos uma informação jurídica, a informação prestada pelos
Serviços de Pessoal quanto à existência de vagas, várias informações dos serviços quanto à necessidade de pessoal
e ainda uma informação da dirigente do Setor do Planeamento e Estratégia no que respeita ao respetivo cabimento
orçamental. 

Consideração Superior, 
A dirigente intermédia de 3.ºgrau do Setor ARH,
(Dulce Helena Rocha Vieira)
12.07.2019

e

Assunto: ► PROCEDIMENTO DE MOBILIDADE ENTRE ÓRGÃOS 

                          - Admissão de 6 Assistentes Operacionais

Conforme solicitado superiormente e relativamente ao assunto em epígrafe, informamos o seguinte:

1. O Mapa de Pessoal do Município de Soure, para o ano de 2019, foi aprovado na Reunião de Câmara de 16.11.2018
e na Sessão da Assembleia Municipal de 21.12.2018, prevendo todos os postos de trabalho ocupados e a ocupar em
2019.

No Mapa de Pessoal de 2019, existem seis lugares vagos de Assistente Operacional, nomeadamente nos Serviços de
Aprovisionamento e Gestão de Stocks; Serviços de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho, Controlo da Qualidade
e Formação; Serviços de Estudos, Projetos e Vistorias; Serviços de Água e Termalismo; Rede Viária e Sinalização e
Serviços de Administração Direta, Apoio às Freguesias.

2. Não  existe  uma  reserva  de  recrutamento  interna  constituída  neste  Município,  resultante  de  procedimento
concursal comum na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
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3. As despesas a suportar com os encargos destes postos de trabalho, conforme informação entregue pelo Setor de
Planeamento e Estratégia,  estão orçamentados nas respetivas rúbricas de “Recrutamento de Pessoal  para novos
postos de trabalho”.

À Consideração Superior, 
Paços do Município de Soure, 12 de julho de 2019
A Técnica Superior,
 (Lilia Berardo)

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Abertura de Procedimentos de Mobilidade
entre  Órgãos  para   Preenchimento  de  6  (seis)  Postos  de  Trabalho  para  a
Carreira/Categoria  de  Assistentes  Operacionais,  conforme  proposta  do  Senhor
Presidente de Câmara Mário Jorge Nunes.-------------------------------------------------

Ponto 37. RECURSOS HUMANOS
             . Abertura do Procedimento de Mobilidade entre Órgãos para Preenchimento de

1(um) Posto de Trabalho para a Carreira/Categoria de Assistente Técnico, para os
Serviços de Apoio às Instalações e Equipamentos

Foi presente a seguinte proposta e informação:

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  de Assistentes Técnicos  sentidas pelos
Serviços de Apoio às Instalações e Equipamentos;

- Os fundamentos constantes na informação do Setor de Instalações e Equipamentos.

Proponho ao Executivo Municipal,Proponho ao Executivo Municipal,  de  acordo com o artigo 92.º  e  seguintes  da Lei  do Trabalho em de acordo com o artigo 92.º  e  seguintes  da Lei  do Trabalho em
Funções Públicas (LTFP) aprovada em anexo à Lei nº35/2014, de 20 de junho:Funções Públicas (LTFP) aprovada em anexo à Lei nº35/2014, de 20 de junho:

- a abertura do procedimento de mobilidade entre órgãos para admissão de 1 Assistente Técnico, para os
Serviços de apoio às Instalações e Equipamentos, integrado no Setor de Instalações e Equipamentos.
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Proponho aindaProponho ainda, nos termos do nº 1 do art. 12º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, a  constituição dosnos termos do nº 1 do art. 12º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, a  constituição dos
elementos do Júri para o referido procedimento:elementos do Júri para o referido procedimento:

Presidente: Mário Fernando Rodrigues Monteiro, Chefe de Divisão.

Vogais Efetivos:

-  Joaquim José Guardado Oliveira, Dirigente Intermédio de 3º Grau;

- Susana Cristina da Costa Ramos, Técnica Superior.

Vogais Suplentes:
- Mauro António Pereira Alegre, Dirigente Intermédio de 5º Grau;
- Lilia Susete da Costa Berardo, Técnica Superior.

O Presidente do Júri será substituída nas suas faltas e impedimentos pelo 1ª vogal efetivo.

Mais proponhoMais proponho,  nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 15º, da                     Portaria n.º 125-nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 15º, da                     Portaria n.º 125-
A/2019,  de  30  de  abrilA/2019,  de  30  de  abril ,  que  a  Assistente  Técnica,  Ana  Margarida  dos  Santos  Elias,  a  exercer
funções nos  Serviços  de  Pessoal,  seja  o  Gestor  do procedimento,  para  efeitos  de  colaboração
com  o  Júri  do  recrutamento  e  sensibilização  dos  seus  intervenientes  para  a  necessidade  de
fundamentação das suas decisões e para o cumprimento das normas legais aplicáveis.

Paços do Município de Soure, 15 de julho de 2019
O Presidente,
(Mário Jorge Nunes)

e

Assunto: ► PROCEDIMENTO DE MOBILIDADE ENTRE ÓRGÃOS 
                      - Admissão de 1 Assistente Técnico para os Serviços de Apoio às Instalações e   

Equipamentos

Conforme solicitado superiormente e relativamente ao assunto em epígrafe, informamos o seguinte:

1. O Mapa de Pessoal do Município de Soure, para o ano de 2019, foi aprovado na Reunião de Câmara de
16.11.2018 e na Sessão da Assembleia Municipal de 21.12.2018, prevendo todos os postos de trabalho
ocupados e a ocupar em 2019.

No Mapa de Pessoal de 2019, existe um lugar vago de Assistente Técnico, nos Serviços de Apoio às
Instalações e Equipamentos, integrado no Setor de Instalações e Equipamentos.
2. Não  existe  uma  reserva  de  recrutamento  interna  constituída  neste  Município,  resultante  de
procedimento concursal comum na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado.
3. As despesas a suportar com os encargos deste posto de trabalho, conforme informação entregue pelo
Setor  de  Planeamento  e  Estratégia,  estão  orçamentados  nas  respetiva  rúbrica  de  “Recrutamento  de
Pessoal para novos postos de trabalho”.

À Consideração Superior, 
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Paços do Município de Soure, 15 de julho de 2019
A Técnica Superior,
 (Lilia Berardo)

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Abertura de Procedimento de Mobilidade
entre  Órgãos  para  Preenchimento  de  1  (um)  Posto  de  Trabalho  para  a
Carreira/Categoria de Assistente Técnico, para os  Serviços de Apoio às Instalações e
Equipamentos, conforme proposta do Senhor Presidente de Câmara Mário Jorge
Nunes.------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 38. RECURSOS HUMANOS

              . Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho
em Funções Públicas por Tempo Indeterminado para Preenchimento de 2
(dois)  Postos  de  Trabalho  na  Carreira  e  Categoria  de  Assistente
Operacional (Auxiliar de Ação Educativa)

                  - Acionamento da Reserva de Recrutamento – Ratificação

Foi presente a seguinte proposta e informação:

PROPOSTA

Acionamento da Reserva de Recrutamento

Procedimento  concursal  comum  na  modalidade  de  contrato  de  trabalho  em  funções  públicas  por  tempo
indeterminado para preenchimento de dois postos de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional
(auxiliar de ação educativa)

Considerando:

- Que constituem atribuições dos municípios a promoção e a salvaguarda dos interesses próprios das respetivas
populações, nomeadamente no domínio da Educação;

- A escassez de Recursos Humanos resultante das várias saídas de trabalhadores verificadas a longo dos últimos
anos, com especial relevância ao nível dos assistentes operacionais;

- O aumento considerável dos projetos e das atividades do município na área da Educação;

- A diminuição do número de horas das AEC (Atividades de Enriquecimento Curricular) e um aumento de número de
horas de recreio/atividades lúdicas;

- O planeamento do próximo ano letivo, a efetuar pelos serviços educativos;

- A existência de um posto de trabalho vago de assistente operacional no Mapa de Pessoal em vigor para o corrente
ano;

Considerando ainda 
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- Que na reunião de Câmara de 24/02/2017, foi deliberado proceder-se à abertura do procedimento concursal atrás
mencionado, ficando estabelecida a possibilidade de se recorrer à reserva de recrutamento;

- Que deste procedimento foram aprovados vários candidatos, tendo sido admitidos, até agora, seis;

- As informações prestadas pelos Serviços;

Proponho que se acione a reserva de recrutamento para a admissão do sétimo candidato, com efeitos a 1 de 
Agosto de 2019.

Soure, 10 de julho de 2019
O Vereador,
(Gil Soares, Dr.)

e

Assunto: Necessidade de Recurso Humano - Assistente Operacional área Educação

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:

Considerando as atribuições e competências em matéria de Educação que são da responsabilidade da Autarquia,
nomeadamente no que concerne ao pessoal não docente, comunicamos que:

- prevemos continuar a haver um aumento considerável ao nível das atividades do Município na área da Educação;
sendo o número de projetos afetos a este Setor cada vez maior, o que se repercute num maior dinamismo e
vigilância ao nível de recursos humanos;

- prevemos que se manterá a diminuição do número de horas das AEC (Atividades de Enriquecimento Curricular) e
um aumento do número de horas de recreio/ atividades lúdicas, que implicam o acompanhamento permanente de
Assistentes Operacionais.

Face ao exposto, participamos a necessidade de dotar a área da Educação (Setor de Educação e Juventude), com
caráter de urgência, com pelo menos mais um Assistente Operacional, em regime de permanência.

À consideração superior,
Dirigente Intermédia do Setor em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
10-07-2019

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Presidente Mário
Jorge Nunes.-----------------------------------------------------------------------------------

Ponto 39.  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
              .  LICENCIAMENTOS DE RECINTOS ITINERANTES E IMPROVISADOS
                 - Empresa Márcio Freitas - CIRCO ARENA

        39.1. Licenciamento de Recinto Itinerante e Licença Especial de Ruído 
                 - Dias 12 a 14 de julho de 2019 
                   . Isenção do Pagamento de Taxas – Ratificação
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Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.------------------------------------------------------------------------------------------

        39.2.  Licença para Ocupação de Espaço Público e Publicidade
                 - Dias 12 a 14 de julho de 2019 
                      . Isenção do Pagamento de Taxas – Ratificação

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

Ponto 40.  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
              .  LICENCIAMENTOS DE RECINTOS ITINERANTES E IMPROVISADOS
              . Fábrica da Igreja Paroquial de Soure 
                 - Festas em Honra de Nossa Senhora das Graças - Pouca Pena
                    . Licenciamento de Recinto Improvisado e Licença Especial de Ruído 
                       -  Dias 19 a 22 de julho de 2019
                          . Isenção do Pagamento de Taxas – Ratificação

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

Ponto 41. RLCTM – REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS
DO MUNICÍPIO DE SOURE

               .  Ocupação do Espaço Público 
               . Festas Populares/Festas em Honra de São Tiago em Soure 
                  - Autorização para Ocupar o Espaço Público 
                     . Dias 19 a 21 de julho de 2019
                     . Isenção do Pagamento da Taxa – Ratificação

Foi presente a seguinte informação:

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

                   - Ocupação do espaço público
                   - Festas Populares / Festas em honra de São Tiago em Soure 
                      * Autorização para ocupar o espaço público 
                      * Isenção do pagamento da taxa
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A Junta de Freguesia de Soure, solicitou autorização para ocupar 950 m² de espaço e via pública, concretamente
Praça da República e Av Conselheiro Matoso, para realização das referidas festas, que vão decorrer entre 19 e 21
de julho de 2019.

Por despacho de 10 de julho de 2019 do Sr Vice Presidente, foi deferido o pedido de ocupação do espaço e via
pública.

A Junta de Freguesia solicita também a isenção do pagamento das respetivas taxas.

O valor da taxa a cobrar seria de 170,50 €.
Tendo em conta o disposto no artigo 26º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, poderá
ser concedida a isenção do pagamento das taxas devidas, através de deliberação de Câmara fundamentada.

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

À Consideração Superior
Maria José Carvalhão – Engª Civil
Chefe de Divisão G.U.P.D.
15.07.2019

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Presidente Mário
Jorge Nunes.-----------------------------------------------------------------------------------

 Ponto 42.  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
               .  LICENCIAMENTOS DE RECINTOS ITINERANTES E IMPROVISADOS
                . Grupo Folclórico e Etnográfico de Granja do Ulmeiro
                 - XXV Festival Nacional e VII Festival Internacional de Folclore
                    . Licenciamento de Recinto Improvisado e Licença Especial de Ruído 
                        - Dias 26 a 28 de julho de 2019 
                          . Isenção do Pagamento de Taxas – Ratificação

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

 Ponto 43.  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
              .  LICENCIAMENTOS DE RECINTOS ITINERANTES E IMPROVISADOS
               . Fábrica da Igreja Paroquial de Soure 
                 - Festas em Honra de São José do Pinheiro 
43.1. Licenciamento de Recinto Improvisado e Licença Especial de Ruído 
         -  Dias 26 a 29 de julho de 2019
              . Isenção do Pagamento de Taxas – Ratificação

 88



14.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 22 de julho de 2019, pelas 10,30 horas

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

43.2. Autorização para Ocupação da Via Pública
         -  Dia 26 julho de 2019
              . Isenção do Pagamento das Taxas 

Foi presente a seguinte informação:

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

                    - Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soure
                      * Pedido de ocupação da via pública para realização das festas em Honra de São José do Pinheiro
                      * Isenção do pagamento das taxas devidas

A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soure, solicitou autorização para ocupar a via pública na estrada
principal do Pinheiro para realizar as festas em honra de São José do Pinheiro no dia 26/07 entre as 21h e as 23h e
no dia 28/07 entre as 16h e as 17h.  

Solicita também isenção do pagamento das taxas devidas.

Atendendo a que na planta com a marcação do percurso da atividade, o mesmo é muito extenso, implicando uma
área muito grande difícil de medir, não foi calculado o valor da taxa. 

Tendo em conta que a Fábrica da Igreja paroquial da Freguesia de Soure, reúne os requisitos previstos no artigo 25º
do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, pode ser isenta do pagamento da taxa.

À Consideração Superior
 Maria José Carvalhão – Engª Civil
Chefe de Divisão G.U.P.D.
17.07.2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Ocupação da Via Pública e a Isenção do
Pagamento das Taxas, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------

Ponto 44.  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
              .  LICENCIAMENTOS DE RECINTOS ITINERANTES E IMPROVISADOS
               . Fábrica da Igreja Paroquial de Pombalinho
                 - Festa de S. Bento - Malhadas
                    . Licenciamento de Recinto Improvisado e Licença Especial de Ruído 
                        - Dias 03 a 05 de agosto de 2019 
                           . Isenção do Pagamento de Taxas - Ratificação  
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Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 45.  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
              .  LICENCIAMENTOS DE RECINTOS ITINERANTES E IMPROVISADOS
               . Fábrica da Igreja Paroquial de Soure
                 - Festa Religiosa - Sobral de Baixo
        45.1. Licenciamento de Recinto Improvisado e Licença Especial de Ruído
                       - Dias 01 a 06 de agosto de 2019 
                           .  Isenção do Pagamento de Taxas – Ratificação

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

        45.2. Autorização para Ocupação da Via Pública
                       -  Dias 01 de agosto e 06 de agosto de 2019
                            . Isenção do Pagamento das Taxas 

Foi presente a seguinte informação:

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

                    - Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soure
                  * Pedido de ocupação da via pública para realização das festas em Honra de São Miguel, padroeiro do

Sobral de Baixo
                        * Isenção do pagamento das taxas devidas

A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soure, solicitou autorização para ocupar a via pública em várias
estradas do Sobral para realizar a festa religiosa entre os dias 01/08 e 06/08 entre as 17h e as 22h.  

Solicita também isenção do pagamento das taxas devidas.

Atendendo a que na planta com a marcação do percurso da atividade, o mesmo é muito extenso, ocupa várias
ruas do Sobral, implicando uma área muito grande difícil de medir, não foi calculado o valor da taxa. 

Tendo em conta que a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soure, reúne os requisitos previstos no artigo
25º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, pode ser isenta do pagamento da taxa.
À Consideração Superior
Maria José Carvalhão – Engª Civil
Chefe de Divisão G.U.P.D.
17.07.2019
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a Ocupação da Via Pública e a Isenção do
Pagamento  das  Taxas,  conforme  decorre  da  informação  técnica  dos
serviços .----------------------------------------------------------------------------------------

 Ponto 46.  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
               .  LICENCIAMENTOS DE RECINTOS ITINERANTES E IMPROVISADOS

               . Fábrica da Igreja Paroquial de Soure 
                 - Festas em Honra de S. Lourenço – Simões
                    . Licenciamento de Recinto Improvisado e Licença Especial de Ruído 
                       -  Dias 10 e 11 de agosto de 2019
                           . Isenção do Pagamento de Taxas

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Licenciamento de Recinto Improvisado e
Licença Especial de Ruído e a Isenção do Pagamento das Taxas, conforme decorre da
informação técnica dos serviços .------------------------------------------------------------

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