
24.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 23 de dezembro de 2019, pelas 9,30 horas

              

ATA 
--- No dia vinte e três de dezembro do ano de dois mil e dezanove, pelas nove horas e trinta
minutos, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, reuniu a Câmara Municipal
de  Soure,  convocada  nos  termos  do  Regimento  para  a  sua  vigésima  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. Manuela Santos, eleita pela CDU; Ana Patrícia Alves
Pereira, eleita pelo PS.---------------------------------------------------------------------------------------

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

ORDEM DE TRABALHOS

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

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

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

Ponto 4. Apreciação de Proposta de Ata de 24.04.2019

Ponto 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2019 
                                . Apreciação de Propostas de Alteração - 16ª/16ª – Para Conhecimento

Ponto 6. Demolição de Prédio em Ruínas 
            . Processo: 17/2019/107 – Alencarce de Cima 
                  - Requerente: Manuel Morgado Martins – Para Ratificação

Ponto 7. Processo nº 02/2012/03, Titular - António Manuel Gonçalves
                 -  Receção Definitiva das Obras de Urbanização do Loteamento sito no Formigal

Ponto 8. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
            . AQUISIÇÃO DE VIATURAS  
            . Transportes Escolares 
                    - Adjudicação – Para Conhecimento
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Ponto 9. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO  
            . MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
            . Manutenção do Sistema AVAC nos Centros Escolares 
                    - Adjudicação – Para Conhecimento

Ponto 10. EDUCAÇÃO/ ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
              . PROJETOS ESCOLARES: “DESCOBRE A TUA REGIÃO”
                - Candidaturas Portugal 2020 – Plano Integrado e Inovador de Combate ao 

Insucesso Escolar – DESCOBRE A TUA REGIÃO – Catálogo de Pontos de 
Interesse da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra

                            - Ano Letivo 2019/2020
                                  . Serviço Transportes
                                        - Alteração das Entidades a Consultar 

Ponto 11. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO 
              . REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS BÁSICAS DO 1.º CICLO 
              . Homologações dos Autos de Receção Definitiva 
       11.1. Cavaleiros 
       11.2. (Cavaleiros (Trabalhos a Mais/Ajuste Direto)

Ponto 12. DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
              . EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS 
                 . Conservação/Reparação Piscina Municipal Coberta de Vila Nova de Anços
                    - Eficiência Energética 
       12.1. Aprovação do Projeto de Execução 
       12.2. Escolha do Procedimento Prévio 

Ponto 13. AÇÃO SOCIAL//REDE SOCIAL
              . PARU – REQUALIFICAÇÃO DA RUA ALEXANDRE HERCULANO - 2019
                        - Programa de Animação da Rua Alexandre Herculano - “Flores da Nossa Rua”

Ponto 14. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO 
               . AQUISIÇÃO DE TERRENOS

        14.1. Parque Urbano do Casal dos Galegos
        14.2. Parque Verde da Granja do Ulmeiro 

Ponto 15. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – HIGIENE PÚBLICA
              . CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO DE LAVADOUROS

                 . Lavadouro dos Casalinhos
                 - Adjudicação
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Ponto 16. ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS
               . Cobrança de Faturas 
                 - Apoio

Ponto 17. PROTEÇÃO CIVIL 
               . PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS - PMDFCI
                  . Construção e Manutenção da Rede de Infraestruturas 
                   - Manutenção das Faixas de Gestão de Combustível 
                      . Adjudicação – Para Conhecimento

Ponto 18. PROTEÇÃO CIVIL 
               . Proteção e Reabilitação de Povoamentos Florestais 
                  . Limpeza de Terrenos
                  - Regulamento Municipal do Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos 
                       . Adjudicação – Para Conhecimento

Ponto 19. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
               . PROJETOS 
                  . Beneficiação de Ligação Pouca Pena – Vila Nova de Anços 
                 - Adjudicação – Para Conhecimento

Ponto 20. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES 
               . Acordo de Supressão da Passagem de Nível (PN)
                 - Contrato de Promessa de Permuta de Bens Imóveis

Ponto 21. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE 
               . APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA 
                - Plano Estratégico da Área de Localização Empresarial de Alfarelos/Granja do Ulmeiro
                            (Informação Apresentada em Suporte Informático)

Ponto 22. SERVIÇOS MUNICIPAIS

              . Aquisição de Serviços (Avença) na Área Jurídica 
                     - Não Adjudicação

Ponto 23. RECURSOS HUMANOS
               . Estágios Curriculares
       23.1. Agrupamento de Escolas de Soure
                       - Curso de Manutenção Industrial /Eletromecânica – Para Conhecimento
       23.2. Instituto D. João V 
                   - Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos – Para Conhecimento
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Ponto 24. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INTERMUNICIPAL ENTRE O MUNICÍPIO DE
SOURE, O MUNICÍPIO DE MIRA E O MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-VELHO,
DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, SANEAMENTO DE
ÁGUAS RESIDUAIS E OUTROS SERVIÇOS 

         24.1. Contrato de Gestão Delegada 
                  - Aprovação da Minuta de Adenda ao Contrato de Gestão Delegada 
         24.2. Contrato de Gestão Delegada 
                - Aprovação da Minuta de Protocolo de Execução de Contrato de Gestão Delegada

com a ABMG-Águas do Baixo Mondego e Gândara, E.I.M., S.A. 

Ponto 25. REPOSIÇÃO DE MARCO E PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – BELIDE 
                   - Reclamação de Elisabete Graça de Oliveira Martins

Ponto 26. COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA 
                    - AUTORIDADE DE TRANSPORTES 
       26.1. Aditamento ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências entre

a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e o Município de Soure
    26.2.  Acordo de Financiamento das  Atividades Exercidas  ao  Abrigo dos  Contratos

Interadministrativos de Delegação das Competências dos Municípios enquanto
Autoridades de Transportes

Ponto 27. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL 
              . Empréstimo a Médio/Longo Prazo 
            . Financiamento para Contrapartida Nacional de Projetos de Investimento aprovados no

âmbito dos Programas Portugal 2020
                    - Projeto Aprovado: Centro Escolar de Soure – Jardim de Infância, 1.º e 2.º Ciclos
                          . Candidatura: Centro-03-5673-FEDER-000148

Ponto 28. LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO MUNICÍPIO DE SOURE

                 - CTGA – Centro Tecnológico de Gestão Ambiental
                           . Pedidos de Prorrogação de Prazo

Ponto 29. REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS A ASSOCIAÇÕES

CULTURAIS, RECREATIVAS E DESPORTIVAS
                   - Reconhecimento do Direito à Isenção

Ponto 30. TARIFÁRIO DO SERVIÇO DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
                 . Ciclo Anual de Revisão de Tarifários – 2020
                        - Proposta
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Ponto 31. ASSOCIAÇÃO INSTRUÇÃO E RECREIO 1.º DE MAIO ALFARELENSE 
              . Rock in Alfarelos 
              . Dias 14 e 15 de dezembro de 2019 
                  - Licença Especial de Ruído – Para Ratificação

Ponto 32. AQUISIÇÃO DE TERRENOS 
                    - Reserva para Futuros Equipamentos Municipais 

Ponto 33. RECURSOS HUMANOS
              . Procedimentos Concursais 
                  - Ponto de Situação – Para Conhecimento 

Ponto 34. RECURSOS HUMANOS
              . Procedimento de Mobilidade entre Órgãos na Categoria 
                  - Admissão de um Técnico Superior – Engenheiro Civil

Ponto 35. RECURSOS HUMANOS
               . Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL)
                       - Procedimento Concursal Deserto – Para Conhecimento 

Ponto 36. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
               . CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 
              . Antigo Jardim de Infância – Granja do Ulmeiro 
                 - Trabalhos Complementares

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

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “sem prejuízo de outras,
muitas e variadas situações, nos mais diversos domínios, entre elas a situação vivida esta
semana,  e  ainda  hoje,  pelas  intempéries,  quero  dar  nota  que  o  Ministério  Público  me
notificou no dia 19 de dezembro sobre o arquivamento de um dos vários, diria eu, muitos
processos de investigação de processo-crime, que pairam sobre a Câmara, nomeadamente o
seu Presidente, Mário Jorge Nunes. Este processo,  o processo 4678/2018, do Tribunal de
Coimbra, através de uma denúncia anónima, na qual são relatados e imputados vários factos
à Câmara Municipal de Soure e ao seu Presidente, Mário Jorge Nunes, “na medida em que a
facticidade denunciada já estava, na sua maioria, a ser objeto de investigação noutros inquéritos, os presentes
autos  cingem-se  a  investigar  a  factualidade  escrita  no  segundo  parágrafo  da  dita  denúncia  anónima,
relacionada com a aquisição, em 2016, pelo Município de Soure, de dois sofás pela quantia de 25.000,00
euros, à Sociedade Móveis Tralhão, Lda.  A factualidade denunciada é suscetível de consubstanciar, em
abstrato, a prática de um crime de participação económica em negócio e, portanto, isto pelo artigo 23.º, n.º 1,
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da Lei 34/87, de 16 de julho, o que dá uma pena de prisão superior a cinco anos de cadeia e perca de
mandato”, portanto é o que interessa aqui porque se não o Ministério Público não pegava
nisto…  foram  levadas  a  efeito  todas  as  diligências  consideradas  úteis,  necessárias  e
pertinentes ao cabal esclarecimento da factualidade denunciada. Nesse aspeto, foi instaurado
um processo, desde 2018 até agora e “da análise da investigação conclui-se que no ano de 2016, mais
concretamente em março, por despacho proferido pelo Presidente da Câmara Municipal de Soure, Mário
Jorge Nunes, a Sociedade Móveis Tralhão, Lda, foi convidada a apresentar uma proposta para fornecimento
de móveis para o espaço de acesso ao público da Câmara. O preço base do contrato foi fixado em 7.795,00
euros; a 3 de março, a Sociedade Móveis Tralhão, Lda, apresentou uma proposta no valor de 9.587,00
euros já com IVA e, por despacho de 7 de março, foi adjudicado à Sociedade Móveis Tralhão, a compra do
respetivo mobiliário. Durante o ano de 2016, o Município de Soure fez outras aquisições a esta sociedade,
no valor de 4.455,00 euros uma e outra no valor de 6.100,00 euros. Contudo, a aquisição dos dois sofás,
aludidos na denúncia que originou o presente inquérito, terá custado, no máximo, a quantia de 3.240,00
euros, conforme faturas juntas, o que fica muito aquém dos 25.000,00 euros referidos naquela denúncia,
dado que se conclui que tal denúncia não merece qualquer suporte pois não se confirmou nas diligências de
prova  realizadas.  Refira-se  ainda  que  analisados  os  procedimentos  de  ajuste  direto  a  que  a  Câmara
Municipal de Soure recorreu para proceder às três adjudicações em crise, não se vislumbra que os mesmos
careçam de vícios ou irregularidades ou que tenham desrespeitado os princípios orientadores da contratação
pública… Decisão:  ante  o  exposto,  não  tendo  sido  reunidos  indícios  suficientes  da  prática  de  crime,
determina-se o arquivamento dos autos na parte respeitante à empresa Móveis Tralhão”.
Como eu disse no início, há um conjunto de processos, ou seja, retiraram, fracionaram um
conjunto  de  denúncias…  pelo  número  deste  processo,  sabemos,  por  correspondência
trocada pelo DIAP, quais são os números dos outros processos mas,  refira-se, que uma
denúncia que diz que se compraram dois sofás por 25.000,00 euros, afinal é logo feito um
processo de investigação criminal, ou seja, nem sequer é um processo preliminar ou uma
ação sumária, diretamente para um processo de investigação criminal, onde, com muita pena
na investigação, afinal não seriam dois sofás, seriam três, mais o móvel da televisão, mais a
mesa do centro, afinal  custou apenas 3.000,00 euros, muito aquém dos 25.000,00 euros.
Ainda assim, penso que é importante para o Município saber, porque todas as semanas ou
de quinze em quinze dias perturba o funcionamento, tem custos. Basta dizer que no mês em
que estávamos a fazer o Plano e Orçamento, no mês de outubro, quando os serviços de
contabilidade  estão  com  uma  tarefa  acrescida,  de  compilação  de  dados,  de  elementos,
fornecemos  à  Polícia  Judiciária,  tivemos  que  ocupar  vários  técnicos  afetos  a  vários
processos, milhares de páginas para vários assuntos. Portanto, há um advogado da minha
inteira escolha, Dr. Pedro Barosa, da Abreu Associados, em Lisboa, a quem confio estas
matérias e aquilo que lhe pedi, no fim de ter recebido esta notificação de arquivamento deste
pormenor, é que primeiro,  obtenha cópia integral de todo o resto do processo até para
termos  acesso  às  próprias  denúncias  e  depois  para  analisar  se  deve  ser  feita  alguma
comunicação ou alguma atitude sobre o transtorno que causa e o valor que o Ministério
Público atribui. Seria fácil, e já o fizeram noutra fase, o Ministério Público, perante uma
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denúncia tão simples, como acaba por arquivar, perceber, sem ter feito um inquérito de
processo crime,  se  a  denúncia  tinha algum fundamento ou não,  portanto,  há  aqui  uma
desproporção enorme e tem sido recorrente.
Desde que sou Presidente de Câmara foram arquivados dois processos: um, que teve um
conjunto de acusações e foi arquivado com uma determinada condição e este, havendo, pelo
menos do meu conhecimento, mais seis processos crime a decorrer onde, obviamente, é
pela  atividade  do  Município  e  do  seu  Presidente,  não  é  de  nenhum Técnico  Superior,
nenhum Diretor de Departamento, nenhum Vereador com funções delegadas.
Também dizer que não sei se esta denúncia é uma que consta num processo que também já
estava  arquivado e  a  fotocópia  está  na  minha  posse.  Dizia  que  este  financiamento  aos
Móveis Tralhão era para beneficiar a Associação de Samuel… vejam lá que relação é que isto
tem, mas é o que consta numa das denúncias que evidencia isto. Aguardamos por outros
desenvolvimentos.
Mesmo assim, para este processo, embora esteja com nota de arquivamento, vou mandatar o
Dr. Pedro Barosa para representar o Município, obviamente com custos. Todo este tipo de
queixas, eu tenho esse direito e o Município também tem esse direito e os munícipes de bem
também têm esse direito, de saber a verdade e a verdade não é só dizer que alguma coisa é
mentira,  também  perceber  porque  é  que  é  mentira,  portanto,  serão  custos  que  serão
imputados a todos os munícipes e aos seus impostos, não pode ser de outra forma.
Relativamente  às  intempéries,  o  Senhor  Vice-Presidente,  e  outros  Vereadores,
acompanharam  os  trabalhos.  Houve  aqui  um  fenómeno  extremo  e  uma  alteração
circunstancial  que  nos  fez  aliviar  daquilo  que  seriam  as  piores  expetativas,  ou  seja,  o
rebentamento do dique da margem direita fez aliviar uma expectável carga a que estaríamos
sujeitos mais uns dias para o escoamento da margem esquerda, nomeadamente os vales
secundários do Ega, do Arunca e do Pranto.”----------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Ana Patrícia Pereira, referiu que: “relativamente a estes últimos dias,
estive presente a dar apoio à Freguesia de Soure, estabelecendo contacto com os habitantes
em maior risco.  Foi  prestado auxílio de forma a tentar minimizar ao máximo todos os
estragos possíveis nas habitações.
Este  sábado tivemos de  prevenção cerca  de  vinte  funcionários  dos  diversos  setores  do
Município, com diversos tipos de máquinas e carrinhas, prestando auxílio a várias situações
no Concelho. 
Ainda no sábado, no Largo Conde Ferreira, devido à elevada altura da água, a EDP teve que
desligar a eletricidade nas casas à volta por precaução, tendo sido novamente ligada ainda
este domingo. Além disso, com a ajuda dos Bombeiros, foram retiradas destas casas doze
pessoas. Já no domingo, com o nível da água menor, procedeu-se, de imediato, à limpeza da
represa e das pontes pedonais. Hoje, está-se a proceder à limpeza da restante Vila.”------------
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O  Senhor  Vereador  Eng.  Agostinho  Gonçalves,  referiu  que:  “estas  inundações  são
recorrentes, normalmente têm um período de retorno de dez em dez anos e todos nós
sabemos que, de vez em quando, isto acontece. É claro que isto é a natureza a trabalhar é
por isso que estes campos do Mondego e da sua bacia do Arunca, Ega e Pranto são férteis,
são fenómenos naturais e há um proveito para a agricultura e, por isso, é importante as
autoridades preverem isso, saberem que isso vai acontecer e precaverem-se. O que acontece
é  que  estes  fenómenos  têm  impactos  na  atividade  económica,  causam  prejuízos  e  as
entidades devem, de certa forma, preparar-se para elas. Desde 2005 que está previsto obras
para minorar estes impactos. Lembro, por exemplo, para a inundação da Estação da Granja
e de Alfarelos, estava previsto, em 2005, no âmbito da modernização da linha, aumentar a
velocidade, estava previsto construir mais uma linha e também aumentar cerca de metro e
meio aumentar a linha por causa do problema das inundações, já prevendo estas ocorrências
porque,  quem  tem  conhecimento  disso  sabe  que  no  âmbito  do  processo  do  fomento
agrícola no Baixo Mondego, foi necessário aumentar a quota do Mondego, criar um canal
paralelo que abastece as indústrias a jusante e, portanto, foi necessário aumentar a quota do
Rio Mondego e isso tem impactos no resto da bacia  porque os rios vão drenar para o
Mondego mas o Mondego tem uma quota mais alta, portanto, fazem retorno para trás e a
sua bacia é afetada.  Depois era preciso implementar obras para minorar esses impactos.
Essa situação da Granja do Ulmeiro, para mim, é mais impactante; estava prevista desde
2005; as obras foram feitas agora em 2018; foram feitas umas obras de melhoria mas elevar
a quota um metro e meio da linha não foi feito; a terceira via também não foi feita, não
foram obras em período eleitoral  e  as consequências estão aí.  É o caso típico de maus
investimentos e vamos ter isso outra vez para o ano ou daqui a dois anos. A natureza dá-nos
isso mas o homem também tem influência porque não age de acordo com aquilo que está
previsto e estudado.”----------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira, referiu que: “foram três dias e três noites de
trabalho  intenso.  Realçar  aqui  também  a  presença  contínua  do  Senhor  Presidente  que
acompanhou, em permanência, toda esta situação.
As cheias do Mondego são umas cheias que acontecem, nenhum político tem a ver com isso
porque os políticos ainda não controlam as chuvas, podem controlar as barragens, mas as
cheias do Mondego são cíclicas. Tenho 60 anos e penso que já há 100 anos havia cheias no
Mondego e vão continuar a haver, o problema é minimizar os estragos. Penso que um dos
grandes  problemas,  e  nas  reuniões  que houve da  Proteção Civil,  onde  esteve o Senhor
Presidente, onde todos falaram, e bem, penso que uma das causas será, não a obra que o
Senhor Vereador acabou de referir, aliás não tenho conhecimento disso mas se o Senhor
tem, não tenho conhecimento disso nem com o Governo PS nem com o Governo PSD…
portanto,  dizer  que,  para mim, não é  subir  um metro,  é  a  falta  de manutenção do Rio
Mondego. O Rio Mondego, como todos sabem, tem um projeto desenvolvido, e bem, acho
que foi um grande projeto que veio dar uma grande capacidade agrícola aos campos do
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Mondego e, portanto, regulariza as cheias mas há momentos em que não é possível, até por
força das descargas da barragem e, portanto, há trabalhos que devem ser feitos e, a meu ver,
não estão a ser feitos, que é a manutenção de todo o equipamento. Um equipamento destes,
que tem cerca de quarenta anos nas obra do Baixo Mondego que, em alguns casos, ainda
estão incompletas e, portanto, obrigava a APA, o Estado, as entidades a fazerem trabalhos
de manutenção e nós temos vindo, em anteriores governos e neste, sempre que aparecem a
cheias temos a visita das televisões e dos Ministros e Secretários de Estado, de toda agente.
Praticamente  não  há  nenhum partido que  não  saiba  quais  são  os  problemas  do Baixo
Mondego, o problema é que se continua a não fazer nada naquilo que é fundamental e
aquilo que é fundamental para mim, é a manutenção, as bombas do Foja, que penso que são
seis, estão paradas há vários anos e que não são recuperadas. Peço que, de uma vez por
todas, quer o nossos Deputados, quer o nosso Governo, quer os Governos anteriores, que
pouco fizeram, deveríamos tentar  fazer  mais  alguma coisa  na manutenção de todo este
equipamento.
Penso que em termos de serviço municipal de proteção civil  no Concelho de Soure, as
coisas correram muito bem e queria aqui realçar o excelente trabalho do serviço municipal
de  proteção  civil,  mas  também dos  Bombeiros  e  das  Juntas  de  Freguesia.  Portanto,  o
trabalho dos Senhores Presidentes de Junta de Freguesia foi fundamental  também nesta
área. Para os Senhores Presidentes de Junta de Soure, Vila Nova de Anços, Alfarelos, Granja
do Ulmeiro e Figueiró do Campo, que estiveram em permanência no terreno, em contacto
comigo e com o Senhor Presidente de Câmara, fizeram um excelente trabalho assim como
todos os funcionários da Câmara e, para mim, congratula-me esse facto e gostaria aqui de
realçar, mais uma vez, o excelente trabalho porque nestas alturas é que vemos o carácter e a
dimensão dos funcionários do Município, que trabalham dia e noite, sem reclamar e, muitas
vezes, sem refeições e em condições bastante más e eles não tiveram problemas em entrar
nas  águas  para  desalojar  algumas  pessoas  que  estavam  em  suas  casas  e  não  tinham
possibilidades de sair. Portanto, são factos que devemos realçar e, para mim, isso é uma das
questões que me choca um bocadinho, choca-me ver as pessoas, à uma da manhã, duas,
dentro da água, muitas das vezes sem equipamentos próprios, a não ser os barcos, mas eles
não têm problemas nenhum em entrar na água e depois ir mudar de roupa. Manifestar aqui,
penso que em todas as Freguesias as pessoas se ajudaram entre si. Realçar o trabalho que as
próprias IPSS fizeram, ou não fizeram, algumas foram contactadas por mim e pelo Senhor
Presidente,  pelo  Vereador  Dr.  Gil  e  todas  elas  se  manifestaram disponíveis  para  servir
refeições quentes e até para alojar pessoas que tivessem necessidade disso.
No fundo, dizer que nós estamos habituados às cheias do Mondego, elas irão continuar.
Penso que devemos é alertar as autoridades, e é a minha opinião, se houver uma melhor
também concordo com ela, de que o Mondego precisa de manutenção. Quem andar, no
Verão, no Rio Mondego, vê que as margens não são limpas, há demasiadas árvores, há todo
um conjunto de situações que nós - as Câmaras Municipais de Soure, Montemor-o-Velho,
Coimbra - devemos chamar à atenção das autoridades porque, e vou dar um exemplo que é
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fácil  as pessoas perceberem, que é a questão da vala de Alfarelos. Quando nós, Câmara
Municipal, faz a limpeza da vala, que não é uma vala do Município, muitas das vezes até
somos chamados  à  atenção pela  própria  APA.  Deixámos de  o  fazer  e,  hoje,  a  vala  de
Alfarelos é um ninho de lixo, de madeiras podres, abandonadas, é uma vala completamente
abandonada e, portanto, as entidades, de uma vez por todas, têm que fazer o trabalho delas e
nós fazemos o nosso.”--------------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “subscrevo muito daquilo que já foi
dito e em especial  aquilo que o Senhor Vice-Presidente acabou de dizer.  Queria saudar
todos e  agradecer  a  todos  os  funcionários,  Senhor Presidente,  Vice-Presidente  e  outros
Vereadores que estiveram presentes a acompanhar toda esta tragédia e a apoiar as pessoas
que estiveram em enorme fragilidade e que continuam a estar  em enorme fragilidade e
algumas delas ainda em alguma situação de perigo até porque o rio não baixou assim tanto,
como se  pode  pensar,  nalgumas  zonas,  mas  dizia  eu,  todos  os  envolvidos  da  Câmara
Municipal  de  Soure,  da  proteção  civil,  dos  Bombeiros  Voluntários  de  Soure,  a  minha
solidariedade para todas as pessoas que tiveram situação de grande fragilidade.
Vivi uma parte da minha vida na baixa de Soure, sempre me habituei à presença das cheias,
que eram visita quase anual, que atingia níveis bem superiores àqueles que tivemos agora e
quem tem memória e viveu ali ao longo de vários anos sabe daquilo que eu estou a falar.
Atingiam níveis tais que punham em risco pessoas, habitações e animais. Sempre tivemos a
intervenção dos Bombeiros Voluntários de Soure, portanto, isto é um cenário com o qual as
pessoas que vivem em zonas alagáveis como é Soure se habituam e já tratam com muita
proximidade todo este cenário. Já sabemos, mais ou menos, como o rio se comporta. Agora,
é urgente mais do que as palavras as ações, a necessidade de prevenção, a necessidade de
intervenções sobre as margens, sobre os diques da zona afetada. Quem acompanhou através
da comunicação social, ouviu os repórteres e as pessoas que foram falando do estado de
algumas margens e de diques e o conhecimento que tinham dos problemas existentes lá,
leva-nos a pensar que a prevenção não é feita, que as intervenções, as correções não são
efetuadas e, portanto, quando chega a momentos destes, de grande intensidade pluvial, é
natural que isto aconteça. É necessário investimento para que se possa evitar uma tragédia
desta intensidade mas, certamente, que problemas vamos continuar a ter sempre que chova
e nós vamos ter mais episódios destes, mais fortes e mais graves.”---------------------------------

O Senhor Vereador Dr.  Gil  Soares,  referiu  que:  “sobre  esta  questão,  partilhando muito
daquilo que foi dito, é evidente que partilho aquilo que disse o Senhor Vice-Presidente sobre
os problemas estruturais que não dependem… cada Câmara, por si, mas depende de uma
ação concertada com o Governo de Portugal e, portanto, tudo o que os Municípios possam
fazer para pressionar soluções estruturais que mitiguem estes fenómenos, com certeza irão
continuar a acontecer, serão positivos.
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Enaltecer  e  agradecer  o esforço de todos  os  funcionários  do Município,  proteção civil,
bombeiros, juntas de freguesia - que foram excedíveis -, as IPSS, que se colocaram ao dispor
para  qualquer  contratempo,  qualquer  questão  de realojamento,  questões  alimentares  que
sejam necessárias e à população afetada, pelo espírito de solidariedade, de colaboração e,
acima  de  tudo,  tranquilidade  possível  para  ajudar  a  resolver  os  problemas  que  foram
surgindo.
Dar nota de algumas situações que aconteceram e que nós tentámos resolver. Felizmente as
pessoas que tiveram necessidade de realojamento, houve um suporte familiar importante
que conseguiu abarcar quase todas as situações,  só tivemos duas pessoas,  na Granja do
Ulmeiro, por precaução, que realojámos no Centro Paroquial da Granja do Ulmeiro que,
desde logo, mostrou disponibilidade para o fazer.
Em  termos  de  equipamentos  municipais,  escolas,  tivemos  uma  pequena  inundação  no
Centro Escolar de Degracias/Pombalinho, que foi prontamente resolvido e uma questão
que me parece um bocado repetitiva e que temos que resolver, que é a EB1 do Sobral, onde
tivemos o refeitório inundado, uma obra recente. Quando há um fenómeno destes, ou nem
há a necessidade de um fenómeno destes, temos problemas de infiltrações no refeitório.
Desta vez, tivemos também no telhado do edifício principal, onde tivemos infiltrações numa
sala de aula e, portanto, foi o problema maior que tivemos. Felizmente, em tempo de férias
mas que temos que olhar com mais atenção para este problema no Sobral.  Também o
Espaço Finisterra ficou inundado com água, neste momento está lá uma equipa a tentar
escoar a água. Tivemos também uma ameaça no Pavilhão Multiusos, que não se concretizou,
felizmente e, portanto, foram estas três situações que, na minha área de intervenção, pude
constatar.
Houve outra atividade municipal, mas face a este problema das cheias, não faz sentido aqui
abordar.”------------------------------------------------------------------------------------------------------

A  Senhora  Vereadora  Dra.  Nádia  Gouveia,  referiu  que:  “subscrever  tudo  o  que  foi  já
referido...  De facto,  este  tipo de fenómeno não é  novo,  todos já  o conhecemos,  até  já
assistimos a invernos mais rigorosos e, portanto, também já tivemos cenários idênticos, e até
mais difíceis… e certamente que se irão repetir no nosso Concelho. Como disse o Senhor
Presidente, e o próprio CODIS nas várias conferências que foi dando, é preciso prevenir e
monitorizar… ainda assim, e felizmente, acho que é o principal, é que não existem vítimas,
pelo que sei até ao momento. Portanto, naturalmente, saudar e agradecer o apoio que foi
prestado às populações,  quer pelos Bombeiros Voluntários,  que estão sempre presentes,
quer  pela  Proteção Civil,  pelos  Funcionários  da  Autarquia,  Juntas  de Freguesia,  IPSS,  e
todos aqueles que diretamente se envolveram nesta situação. Um reconhecimento também
ao Senhor Vice-Presidente, que tem esta área, e ao Senhor Presidente naturalmente, que
acompanhou o acontecimento de forma próxima.”---------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “não esquecer que houve
aniversários  de coletividades que se  realizaram. Dar aqui  nota,  especialmente do Grupo
Musical  Gesteirense;  uma série de eventos de Natal,  outros foram adiados neste fim de
semana. Vem aí o Dia de Natal com dois concertos: Filarmónica 15 de Agosto Alfarelense e
Sociedade  Filarmónica  Vilanovense;  no  fim  de  semana  que  vem  outros  aniversários,
nomeadamente a Banda do Cercal; cantares natalícios e dizer que o tradicional Concerto de
Reis do Município, dia 4 de janeiro, este ano será na Igreja da Misericórdia, estará a cargo da
Filarmónica Vilanovense, não com um concerto da filarmónica mas com um espetáculo, um
concerto em dois atos. Um primeiro pela escola de música, portanto, pelos seus melhores
alunos, que apresentarão algumas peças de espírito natalício, de cerca de meia hora e depois,
uma segunda parte de uma Cantata, replicando um concerto que a Orquestra Vilanovense
fez na Igreja de Santa Cruz, há dois meses atrás, juntamente com o Coro da Igreja de Santa
Cruz.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Foi presente a seguinte listagem:

Município de Soure
Requerimentos para Reunião

De 10-12-2019 a 20-12-2019

20-12-2019

Class.: 01
Ano: 2019
Número: 9141
Dt. Entrada Reqt.: 04-06-2019
Processo: 01/2019/27/0
Requerente: Patrícia Alexandra Carvalho Simões Pinto
Tp. Pedido:Licenciamento
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: Habitação e Muros
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 11-12-2019
Local Obra: Ribeira da Mata
Informação: Deferido nos termos da informação
Freguesia: Vila Nova de Anços

Class.: 01
Ano: 2019
Número: 16788
Dt. Entrada Reqt.: 25-10-2019
Processo: 01/2019/47/0
Requerente: Caixa Geral de Depósitos, S.A.
Tp. Pedido:Licenciamento
Tp. Construção: Alteração
Tp. Utilização: Edifício administrativo
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
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Data reunião: 11-12-2019
Local Obra: Zona Industrial – lote 21
Informação: Deferido nos termos da informação técnica
Freguesia: Soure

Class.: 01
Ano: 2019
Número: 18123
Dt. Entrada Reqt.: 20-11-2019
Processo: 01/2019/28/0
Requerente: João António Pedroso Marques
Tp. Pedido:Junção de elementos
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 13-12-2019
Local Obra: Cascão
Informação: Deferido nos termos da informação técnica
Freguesia: Soure

Class.: 17
Ano: 2019
Número: 19339
Dt. Entrada Reqt.: 16-12-2019
Processo: 17/2019/107/0
Requerente: Manuel Morgado Martins
Tp. Pedido:Obras isentas
Tp. Construção: Não aplicável
Tp. Utilização: Não aplicável
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 16-12-2019
Local Obra: Alencarce de Cima
Informação: Deferido. À Reunião de Câmara para ratificação
Freguesia: Soure

Class.: 01
Ano: 2019
Número: 9997
Dt. Entrada Reqt.: 19-06-2019
Processo: 01/2019/30/0
Requerente: Manuel Augusto Gaspar Matias
Tp. Pedido: Projeto de arquitetura
Tp. Construção:  Nova construção
Tp. Utilização: Comércio e Serviços
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 16-12-2019
Local Obra: Formigal
Informação: Deferido nos termos da informação
Freguesia: Vinha da Rainha

Class.: 01
Ano: 2019
Número: 11914
Dt. Entrada Reqt.: 31-07-2019
Processo: 01/2019/1/0
Requerente: Alcindo Duarte de Almeida
Tp. Pedido: Aprovação dos projetos
Tp. Construção:  Nova construção
Tp. Utilização: Garagem e Arrumos
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 17-12-2019
Local Obra: Rua da Capela
Informação: Deferido
Freguesia: Samuel
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Class.: 02
Ano: 2019
Número: 17508
Dt. Entrada Reqt.: 07-11-2019
Processo: 02/2012/3/0
Requerente: Carina Sofia de Jesus Nunes
Tp. Pedido: Cancelamento de garantia
Tp. Construção:  Nova construção
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Para a Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 18-12-2019
Local Obra:Formigal
Informação: À Reunião de Câmara para deliberação
Freguesia: Vinha da Rainha

Total: 7
 

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

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

Ponto 3. Informação Financeira 
        3.1. Resumo Diário de Tesouraria

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

3.2. Encargos e Compromissos

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

Ponto 4. Apreciação de Proposta de Ata de 24.04.2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de ata.---------------------
Os Senhores Vereadores Eng.º Agostinho Gonçalves e Dra. Manuela Santos não
participaram na votação.--------------------------------------------------------------------

Ponto 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2019 
                                . Apreciação de Propostas de Alteração - 16ª/16ª – Para Conhecimento

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

Ponto 6. Demolição de Prédio em Ruínas 
             . Processo: 17/2019/107 – Alencarce de Cima 
               - Requerente: Manuel Morgado Martins – Para Ratificação
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Foi presente a seguinte informação:

Assunto : Demolição de prédio em ruínas – Processo: 17/2019/107 – Alencarce de Cima
    Requerente: Manuel Morgado Martins

O requerente em epígrafe participou a realização de uma demolição de um edifício que se encontra em ruínas e
em risco iminente de desabar para a via pública, situado junto à estrada principal (CM1117) em Alencarce de
Cima.
As obras de demolição das construções que não se encontrem previstas em licença de obras de reconstrução,
estão sujeitas a licenciamento nos termos da alínea f) do nº 2 do artigo 4º do DL 555/99 com a atual redação.

Contudo, nos termos da alínea l) do nº 2 do artigo 4º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação,
pode ser enquadrada nas obras de escassa relevância urbanística e, portanto, estar isenta de licença, a demolição
de edificações em ruína a apurar mediante análise dos serviços técnicos.

Verificada a situação juntamente com o requerente, informou que nestes últimos dias, com a chuva que tem
caído, desabou parte para o interior, o que o leva a pretender demolir o que resta da edificação com alguma
urgência, evitando que desabe para a via pública.

A edificação em ruínas não tem condições de salubridade nem de habitabilidade. 

Uma parede do lado norte caiu e parte da cobertura também.

Aparentemente está comprometido o travamento da cobertura e das paredes, podendo ruir de um momento para
o outro, alertando-se desde já que, se ocorrer ruína poderá ser para a via pública onde passam pessoas e bens

 Em face do exposto, sugere-se que se informe o requerente que deverá no mais curto espaço de tempo realizar a
demolição,  e  que  apesar  de estar  isenta  de  licenciamento,  deverá  cumprir  a  legislação  em vigor  aplicável  à
situação, nomeadamente nas questões de segurança e de resíduos de construção e demolição.

Nos termos do artº 80-A do DL 555/99, na redação que lhe foi conferida pelo DL 136/2014, até cinco dias antes do
início  dos  trabalhos,  deverá informar  a  Câmara Municipal  de  Soure dessa intenção,  comunicando  também a
identidade da pessoa, singular ou coletiva, encarregada da execução dos mesmos.

Deverá ainda indicar o prazo da demolição uma vez que os trabalhos têm de ser sinalizados e o trânsito desviado,
na faixa de rodagem contígua à edificação.

Sugere-se que seja autorizada a demolição nos termos da informação supra.

Maria José O. Carvalhão – Engª
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
16 de dezembro de 2019

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

Ponto 7. Processo nº 02/2012/03, Titular - António Manuel Gonçalves
                -  Receção Definitiva das Obras de Urbanização do Loteamento sito no 

Formigal

Foi presente a seguinte informação:

Assunto:    Processo nº 02/2012/03, titular - António Manuel Gonçalves
 Receção definitiva das obras de urbanização do loteamento sito no Formigal

Na sequência do requerimento a solicitar a realização de vistoria, para receção definitiva das obras de urbanização
do loteamento com alvará de licença de loteamento nº 1/2013, bem como cancelamento da garantia bancária
prestada como boa e regular execução das mesmas, foi em cumprimento do disposto no nº 2 do art.º 87 do RJUE,
efetuada vistoria, no passado dia 13 de dezembro.
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Foi  verificado pela  respetiva  comissão que as  obras  de urbanização se  encontram concluídas  e  devidamente
mantidas  em  condições  de  serem  recebidas  definitivamente,  pelo  que  não  se  vê  inconveniente  na  receção
definitiva das obras de urbanização e consequente libertação da caução residual prestada através de garantia
bancária.

O valor das obras de urbanização da presente operação de loteamento é de 5.978,36€ e a garantia bancária foi
prestada a favor do município no valor de 6.300,00€.

Foi realizada vistoria em 30 de julho de 2014 para receção provisória das obras de urbanização e consequente
redução da caução, tendo sido comunicado ao Banco Santander Totta, SA a redução do valor da referida garantia
bancária em 90%, através do ofício ref. 4092 de 21 de agosto de 2014.

Nos termos do nº 5 do artigo 54 do DL 555/99 com a redação do DL 26/2010, RJUE, o remanescente da caução
pode ser libertado com a receção definitiva.

A decisão sobre o assunto é da competência da Câmara Municipal nos termos do disposto no nº 1 do art. 87º do
RJUE.

Face ao exposto, considerando que estão preenchidos os pressupostos legais e regulamentares aplicáveis, julgam-
se reunidas as condições para que a Câmara Municipal delibere nos termos dos artigos 87 e 54 do RJUE, pelo que
se sugere:

Homologação do auto de receção definitiva das obras de urbanização;

Libertação do valor residual da Garantia Bancária nº 962300488011296, emitida pelo Banco Santander Totta, S.A.,
no montante de 630,00€.

Maria José de O. Carvalhão – Engª
Chefe de Divisão G.U.P.D.
18/12/2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção definitiva
das obras de urbanização e a libertação do valor residual da Garantia Bancária nº
962300488011296, emitida pelo Banco Santander Totta, S.A., no montante de
630,00 , conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------------€

Ponto 8. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
             . AQUISIÇÃO DE VIATURAS  
             . Transportes Escolares 
                 - Adjudicação – Para Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
           AQUISIÇÃO DE VIATURAS

 - TRANSPORTES ESCOLARES
    - ADJUDICAÇÃO

Por Despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, de 24.10.2019, foi decidido recorrer à figura da consulta
prévia, como procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.
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O Relatório Final mantém a seguinte proposta de ordenação das propostas:

EMPRESA VALOR

Sodicentro, Lda 57.000,00 €

Mobipeople, Lda 57.490,00 €

Durante a  fase  de audiência  prévia,  efetuada nos  termos do artigo  123.º  do Código dos  Contratos  Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01 e alterado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31/08, nenhum
dos concorrentes notificados se pronunciou sobre o Relatório Preliminar.

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 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 Joaquim Oliveira.

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A homologação do relatório final;

2. A aprovação da minuta do contrato;

3. A adjudicação do presente fornecimento à entidade “Sodicentro, Lda”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 57.000,00 euros ao qual acresce IVA à taxa legal em

vigor  ;

5. Sugere-se, para gestor do contrato, Joaquim Oliveira.

À consideração superior,
O Técnico Superior
(Fernando Cavacas, Dr.)
27.11.2019

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

Ponto 9. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO  
            . MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
            . Manutenção do Sistema AVAC nos Centros Escolares 
               - Adjudicação – Para Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:    

Assunto: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
         ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
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         MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
          - MANUTENÇÃO DO SISTEMA AVAC NOS CENTROS ESCOLARES
          - ADJUDICAÇÃO
  

Por Despacho do Sr. Presidente de Câmara de 31.10.2019, foi decidido recorrer à figura da consulta prévia, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

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

EMPRESA VALOR

Kmg Kingman, Manutenção Global, Lda 10.440,00 €

Electroclima, Electricidade e Climatização, Lda 11.910,00 €

2 Climas, Lda 12.420,00 €

Durante a  fase  de audiência  prévia,  efetuada nos  termos do artigo  123.º  do Código dos  Contratos  Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01 e alterado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31/08, nenhum
dos concorrentes notificados se pronunciou sobre o Relatório Preliminar.

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 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 Joaquim Oliveira
Engº.

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A homologação do relatório final;

2. A aprovação da minuta do contrato;

3. A adjudicação do presente serviço à entidade “Kmg Kingman, Manutenção Global, Lda”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 10.440,00 euros ao qual acresce IVA à taxa legal em

vigor;

5. Sugere-se, para gestor do contrato, Joaquim Oliveira.

À consideração superior,
O Técnico Superior
(Fernando Cavacas, Dr.)
09.12.2019

Foi tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------------
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Ponto 10. EDUCAÇÃO/ ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
               . PROJETOS ESCOLARES: “DESCOBRE A TUA REGIÃO”
                  - Candidaturas Portugal 2020 – Plano Integrado e Inovador de Combate 

ao Insucesso Escolar – DESCOBRE A TUA REGIÃO – Catálogo de 
Pontos de Interesse da Comunidade Intermunicipal da Região de 
Coimbra

                   - Ano Letivo 2019/2020
                      . Serviço Transportes
                    - Alteração das Entidades a Consultar

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: EDUCAÇÃO/ ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

               PROJETOS ESCOLARES: “DESCOBRE A TUA REGIÃO”
              - CANDIDATURAS PORTUGAL 2020 – PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE   AO INSUCESSO ESCOLAR – DESCOBRE

A TUA REGIÃO – CATÁLOGO DE PONTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA

                  - ANO LETIVO 2019/2020
                  - SERVIÇO TRANSPORTES

                    ALTERAÇÃO DAS ENTIDADES A CONSULTAR 

Relativamente à informação de 20/11/2019 aprovada em Reunião de Câmara de 09/12/2019, surgiram dúvidas
sobre algumas das Entidades poderem fazer parte do mesmo grupo empresarial.

Assim, sugiro a consulta às seguintes entidades:

Mirantour, Transportes e Animação Turística, NIF 514237627

ARVT, Lda., NIF: 508044030

Turexpresso, Viagens e Turismo, NIF: 500290970

Empresa de Transportes António Cunha, S.A., NIF: 500158029

À consideração superior,
A Dirigente Intermédia do Setor Educação e Juventude
(Sofia Valente, Dra.)
O Técnico Superior dos Serviços de Aprovisionamento
(Fernando Cavacas, Dra.)
18-12-2019

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  alteração  das  entidades  a  consultar,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------

Ponto 11. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO 
              . REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS BÁSICAS DO 1.º CICLO 
              . Homologações dos Autos de Receção Definitiva 
        11.1. Cavaleiros
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção definitiva,
bem como a extinção da caução e restituição, ao empreiteiro, das quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------------

11.2. (Cavaleiros (Trabalhos a Mais/Ajuste Direto)

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção definitiva,
bem como a extinção da caução e restituição, ao empreiteiro, das quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------------

Ponto 12. DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
               . EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS 
                  . Conservação/Reparação Piscina Municipal Coberta de Vila Nova de 

Anços
                - Eficiência Energética

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

               CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE VILA NOVA DE ANÇOS

               EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

               APROVAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO

               ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Relativamente ao tema em assunto, somos a informar/propor:

- Em Reunião do executivo municipal de 31/10/2018 foi,  por unanimidade, aprovado o projeto de arquitetura
relativo à intervenção prevista para as piscinas municipais de Vila Nova de Anços;

- Após execução do necessário projeto de execução, foi, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 43º
do CCP, promovida a sua revisão;

- Esta revisão foi iniciada em agosto de 2019 e concluída em novembro de 2019;
1.

-  A revisão efetuada introduziu algumas alterações ao projeto inicialmente elaborado, nomeadamente no seu
valor base, cujo montante final é de 792.345,22€, conforme estimativa orçamental constante das peças escritas
do projeto de execução, cuja cópia se junta em anexo;

2.

- De acordo com o n.º 2 do artigo 46 º – A do CCP, para empreitadas de valor superior a 500.00,00 euros, a não
contratação por lotes deve ser fundamentada;
-  Solicitada  fundamentação  à  entidade  projetista,  para  a  contratação  por  lotes,  esta  entende  que  “…a  não
adjudicação por lotes, ponderando o interesse público, é fundamentada no facto de as características estruturais
da  empreitada  de  Conservação/Reparação  da  Piscina  Municipal  de  Vila  Nova  de  Anços,  impedirem  que  as
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respetivas prestações sejam técnica e funcionalmente divisíveis em lotes – Art.º 46º-A, n.º 2,  al.  a),  do CCP.”,
entendimento com o qual se concorda, razão porque se entende não estarem reunidas as condições para uma
possível contratação por lotes.

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 concurso público, uma vez que o preço base, conforme referido anteriormente, é de
792.345,22 euros, cf. alínea b) do artigo 19º do 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, pertence à Câmara Municipal, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada superior 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 e nos anos seguintes,
pela rubrica  02.02.07.01.04.06 e trata-se de ação inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação  03 001
2018/80 1.

A distribuir pelos anos de 2020 e 2021, estima-se a seguinte repartição de despesa para cada um dos anos:

o Ano de 2020 – 600.000,00 Euros;

o Ano de 2021 – 192.345,22 Euros

2. PROCESSO DE CONCURSO

Do projeto de execução e do programa de procedimento.

3. NOMEAÇÃO DE JÚRI

Nomeação dos membros a integrar o júri:

1. Presidente: Mário Monteiro, Eng.º, Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais;

2. Vogal: Mauro Alegre, Eng.º Técnico Superior;

3. Vogal: Ivo Costa, Dr. Técnico Superior;

4. Suplente: Fernando Cavacas, Dr., Técnico Superior;

5. Suplentes: Evaristo Mendes Duarte, Dr. Técnico Superior.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
18/12/2019
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12.1. Aprovação do Projeto de Execução

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Projeto de Execução, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------------

12.2. Escolha do Procedimento Prévio

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar:  a  adoção  da  modalidade  de  concurso
público;  o  processo  de  concurso  e  a  nomeação  de  júri,  conforme  decorre  da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------------

Ponto 13. AÇÃO SOCIAL//REDE SOCIAL
               . PARU – REQUALIFICAÇÃO DA RUA ALEXANDRE HERCULANO - 2019
                 - Programa de Animação da Rua Alexandre Herculano - “Flores da Nossa 

Rua”

Foi presente a seguinte informação:

ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL // REDE SOCIAL

                 «PARU – REQUALIFICAÇÃO DA RUA ALEXANDRE HERCULANO» - 2019
                       . PROGRAMA DE ANIMAÇÃO DA RUA ALEXANDRE HERCULANO «FLORES DA NOSSA RUA»

Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:

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

Faz parte da estratégia municipal o envolvimento de todos, desde comerciantes, empresários, pessoas que moram na rua e
demais munícipes, para que exista uma verdadeira coesão concelhia.

Tendo em conta que o centro da vila deve ser entendido como o centro de todos, a atividade «Flores da Nossa Rua», destina-
se exclusivamente ao seu adorno, visando o envolvimento das Instituições Particulares de Solidariedade Social  (IPSS) do
Concelho e dos seus utentes, tendo em vista a estimulação e cooperação institucional, o cuidado e o embelezamento do
espaço público,  bem como a promoção da visitação da Rua e a sua dinamização, aliadas à reciclagem e reutilização de
materiais.

Este tipo de iniciativas são bastante positivas, 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. Tem como objetivo estimular
a participação ativa na sociedade através de ações de laser, cultura e recreio, fomentando as relações interpessoais entre
todos.

Na  Reunião  de Câmara de 27 de maio  de 2019,  no âmbito  do Programa  Impulsoure,  foi  aprovado  o Regulamento  de
Participação na atividade do Projeto «Flores da Nossa Rua», o qual foi enviado e dado conhecimento a todas as Instituições
Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do Concelho de modo a promover a sua participação. De salientar que houve uma
grande adesão por parte de todas as Instituições do Concelho a esta iniciativa. Assim, participaram nesta iniciativa: Associação
de Desenvolvimento Social,  Cultura  e  Desportiva  da Freguesia  de Tapeus,  Associação Portuguesa de Pais  e  Amigos do
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Cidadão Deficiente Mental de Soure, Associação Cultural, Desportiva e de Solidariedade da Freguesia da Vinha da Rainha,
Associação Cultural, Recreativa e Social de Samuel, Casa do Povo de Vila Nova de Anços, Centro Paroquial da Granja do
Ulmeiro, Centro Social das Malhadas, Centro Social de Alfarelos, Centro Social de Figueiró do Campo, Fundação Maria Luísa
Ruas e Santa Casa da Misericórdia de Soure.

De acordo com o ponto 5 do Regulamento de Participação na atividade, o Município de Soure atribuiu a quantia máxima de
€5.000,00 a repartir pelas entidades participantes. No sentido de promover a equidade entre as Instituições foi atribuído o valor
de €450,00, a cada uma perfazendo um total de €4.950,00.

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

Que a atribuição do Prémio de Participação, no valor global de €4.950,00, seja repartida de igual forma pelas Instituições
participantes, acima mencionadas, o que perfaz um valor unitário de €450,00.

À Consideração Superior,
Dirigente Intermédio de 4.º Grau,
(Cristina Marta, Dra.)
2019.12.18

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “como sabem, foi um
programa onde pedimos a colaboração das IPSS para fazer a decoração da Rua, que vigorou
durante o mês de setembro, uma forma de darmos um envolvimento concelhio à obra, à
rua. É evidente que é apenas uma ação, também esta nossa generosidade tem a ver com
incentivo às IPSS e à sua participação enquanto representantes do Concelho e acabam por
estar envolvidas no S. Mateus, atribuindo um valor de 450,00 euros a cada uma das 11 IPSS,
de acordo com o regulamento que tínhamos aprovado na altura, que era até o máximo de
5.000,00 euros.”----------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição do Prémio de Participação, no
valor global de 4.950,00, repartido de igual forma pelas instituições participantes,€
o que perfaz um valor unitário de 450,00/cada, conforme decorre da informação€
técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------------
Ponto 14. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO 
               . AQUISIÇÃO DE TERRENOS

        14.1. Parque Urbano do Casal dos Galegos

Foi presente a seguinte informação:

Assunto:♦ Urbanização e Urbanismo
       - Aquisição de Terrenos
           . PARQUE URBANO DO CASAL DOS GALEGOS 

Relativamente ao assunto em epígrafe e na sequência do solicitado por V. Exa., foi
apreciado  e  feito  o  enquadramento  legal  relativamente  à  situação  dos  prédios,
reproduzido na seguinte informação jurídica:
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A aquisição do imóvel  –  Prédio Rústico, composto de terreno para cultura, sito em
“Ribeiro da Cabeça Gorda”, na freguesia de Granja do Ulmeiro e concelho de Soure,
inscrito na respectiva matriz sob o  artigo n.º 141, com a área total de 14.200m2,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Soure sob o número 475 / Granja do
Ulmeiro,  com  registo  de  aquisição  a  favor  de  SICOINVESTE  –  Sociedade  de
Empreendimentos Imobiliários Lda;

Pela  análise  da  Certidão  do  Registo  Predial  obtida  via  internet  em  02/12/2019,
verifica-se que o prédio atrás descrito encontra-se, livre de ónus e encargos, pelo
que pode ser alvo da transmissão pretendida por este Município. 

A eventual aquisição pretendida por este Município, do prédio em apreço, destina-se à
construção de um Parque Urbano do Casal dos Galegos, a integrar o domínio privado do
Município de Soure.

Após avaliação pela técnica do Gabinete Técnico Florestal, Engª Cremilde (Documento em
Anexo 1), o valor presumível do terreno apurado pela avaliação, é de 5.418,00€ - cinco
mil quatrocentos e dezoito euros.

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

A informação relativa ao cabimento para o presente encargo está previsto conforme a
informação técnica, que junto se anexa (Documento em Anexo 2).

Face ao exposto, somos de opinião que:

O Executivo Municipal aprecie a proposta de aquisição, relativa ao prédio rústico
constante  desta  informação,  considerando  as  informações  técnicas  dos  serviços  em
anexo:

Aquisição do PRÉDIO Rústico acima melhor identificado, inscrito na respectiva matriz
sob o  artigo n.º 141, descrito na Conservatória do Registo Predial de Soure sob o
número  475  /  Granja  do  Ulmeiro -  propriedade  da  Sicoinveste  –  Sociedade  de
Empreendimentos Imobiliários Lda, pelo de valor de 5.418,00€,  a pagar no ato do
Documento Particular Autenticado, destinando-se à construção de um Parque Urbano do
Casal dos Galegos, integrando assim o domínio privado do Município de Soure.

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

À superior consideração,
Paços do Município de Soure, 18 de dezembro de 2019
A Técnica Superior,
(Célia Cordeiro, Dra.)

e

Assunto:   Aquisição de terreno
                        Avaliação do terreno, com o artigo nº 141 
                 Área Certidão de Teor  -   14 200 m2

      

    Na sequência do assunto em epígrafe, vimos informar o seguinte:

1. DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS PARCELAS
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1.2. IDENTIFICAÇÃO DAS PARCELAS

A parcela objeto da presente avaliação é composta pelo prédio rústico nº 141, designado Ribeiro da Cabeça Gorda
situado na freguesia da Granja do Ulmeiro, concelho de Soure.

1.3. CARACTERIZAÇÃO DAS PARCELAS

A caracterização das parcelas foi efetuada através de visita ao local e também através de análise de cartografia
diversa. O prédio onde se integra a parcela sujeita a avaliação está inserido num local onde predominam pastagens
e cultura de milho.

Em termos de características intrínsecas, trata-se de um prédio praticamente plano, confrontando com caminho
rural e linha de linha de água. Está inserido em zona de máxima infiltração e reserva agrícola.

O terreno está sujeito a algumas restrições na sua utilização, no âmbito da Portaria n.º 15-A/2018, de 12 de janeiro,
para ações de arborização e de rearborização, deverá respeitar uma faixa de proteção à linha de água de 10 metros.
O Terreno encontra-se com vegetação muito densa, o que irá aumentar os custos de produção.

2. AVALIAÇÃO

O cálculo do valor desta área teve em consideração o seu rendimento potencial de acordo com as potencialidades 
climáticas e restrições aplicáveis.

Assim, atendendo à aptidão do solo, à orografia do terreno e condições a que fica sujeito o solo no inverno optou-
se  por  considerar  o  cultivo  de  milho,  como  a  utilização  potencial  da  parcela  que  melhor  resultado  poderia
proporcionar, tendo em conta a sua rendibilidade e possível utilização sazonal primavera – verão.

Sendo uma cultura que gera rendimentos anuais, perpétuos e constantes, a fórmula aceite para a sua capitalização

é a seguinte:

V=R/T

Sendo que:

V= Valor do solo;

R= Rendimento Fundiário anual:

T = valor da taxa de atualização.

A taxa de atualização que se considerou mais adequada para o caso em apreço foi de

4,00 %.

O cálculo do Rendimento Fundiário da cultura do milho teve por base os seguintes pressupostos e cálculos, segundo

restrições e as aptidões do terreno:

Cultura: Milho

Área de produção: 1, 29 ha

Produtividade 14 000 Kg\ha (Tabelas IFAP)

Proveitos da produção (RB) 2 380,00 €/há

Custos de produção (CP) 2 212,00€/ha

Rendimento Fundiário (RB-CP) 168,00 €/ha
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Aplicando a fórmula de capitalização deste rendimento, tendo em consideração a área em questão, obtemos o valor

do solo:

V = 168,00 € /  ha   x 1,2900   ha = 5 418,00 €

                       0,04

3. CONCLUSÃO

Atendendo aos cálculos e metodologias atrás referidos, o valor presumível do terreno é de 5 418,00€,
com base no cálculo efetuado.

À Consideração Superior,
Gabinete Técnico Florestal 
A Técnica     
Cremilde Pimentel, Eng.ª
13.12.2019

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes,  referiu  que:  “duas  situações  que
andamos a tentar resolver há vários anos, nomeadamente este do prédio rústico 141, que é
numa zona urbana, junto a uma urbanização construída no Casal dos Galegos. Acontece
que esta parte ficou privada, a parte remanescente do prédio total da urbanização, encaixado
entre a ribeira do Casal dos Galegos e a urbanização. Não tem qualquer interesse para a
empresa  que  é  dona  destes  14.200  metros;  tem  um  interesse  urbanístico  porque  tem
potencial  para  criar  um parque  verde  urbano,  uma zona  de  lazer  e  a  própria  Junta  de
Freguesia  tem  tido  empenhamento  em  fazer  lá  algumas  obras.  Nós  próprios  fizemos
recentemente a limpeza daquela vala e uma pequena ponte para poder fazer manutenção, só
que coloca-se aqui uma questão: um litígio permanente com o proprietário, por causa dos
afastamentos, limpeza, plano de proteção de defesa da floresta contra incêndios, embora
não seja um espaço florestal, é um espaço urbano e, portanto, chegámos a um acordo e pelo
valor de 5.418,00 euros, estamos a falar de um valor que andará perto dos 0,40 euros, pouco
mais o valor da matriz já considerado para valores de IMT e, portanto, a proposta é por este
valor, para potenciar um futuro parque verde e serve de proteção, temos legitimidade para,
sem ser em litígio com o proprietário, fazer essa manutenção de faixa de combustível.”-------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  aquisição  do  imóvel  -  prédio  rústico,
composto de terreno para cultura, sito em “Ribeiro da Cabeça Gorda”, na Freguesia
de Granja do Ulmeiro e Concelho de Soure, inscrito na respetiva matriz sob o artigo
n.º 141, com a área total de 14.200m2, descrito na Conservatória do Registo Predial
de  Soure  sob  o  número  475/Granja  do  Ulmeiro,  propriedade  da  Sicoinveste  -
Sociedade de Empreendimentos Imobiliários Lda, pelo valor de 5.418,00 , a pagar€
no ato do Documento Particular Autenticado, destinando-se à construção de um
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Parque Urbano do Casal  dos  Galegos,  integrando assim o domínio  privado do
Município de Soure, conforme decorre das informações técnicas dos serviços. ----------

14.2. Parque Verde da Granja do Ulmeiro

Foi presente a seguinte informação:

Assunto:♦Urbanização e Urbanismo
          - Aquisição de Terrenos
          . PARQUE VERDE DA GRANJA DO ULMEIRO

Relativamente ao assunto em epígrafe, no seguimento do impulso da Junta de Freguesia
de Granja do Ulmeiro, e na sequência do solicitado por V. Exa., foi apreciado e feito
o enquadramento legal relativamente à situação dos prédios, reproduzido na seguinte
informação jurídica:

A aquisição dos imóveis:

Prédio 1 – Rústico, composto de terreno de cultura de milho, sito em Ribeira de Cima,
na freguesia de Granja do Ulmeiro e concelho de Soure, inscrito na respectiva matriz
sob o  artigo n.º 518, com a área total de 21.000m2, descrito na Conservatória do
Registo  Predial  de  Soure  sob  o  número  476  –  Granja  do  Ulmeiro,  com  registo  de
aquisição a favor de Fundação Maria Eduarda Vasques da Cunha de Eça e com registo de
Hipoteca Legal a favor de Marieta da Soledade Perfeito, casada no regime da comunhão
geral com Manuel Maria da Piedade;

Prédio 2 – Rústico, composto de terreno de cultura de milho, sito em Ribeira da Cabeça
Gorda ou Ribeira de Gabrielos, na freguesia de Granja do Ulmeiro e concelho de Soure,
inscrito na respectiva  matriz sob o  artigo n.º 150,  com a área total de 2.470m2,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Soure sob o número 1417, com registo
de aquisição a favor de Fundação Maria Eduarda Vasques da Cuinha de Eça e com registo
de  Hipoteca Legal  a favor  de Marieta  da Soledade  Perfeito, casada  no regime  da
comunhão geral com Manuel Maria da Piedade;

Pela análise das Certidões do Registo Predial obtida via internet em 21/10/2019,
verifica-se  que  os  prédios  atrás  descritos  estão  onerados  com  o  registo  de  uma
Hipoteca Legal a favor de Marieta da Soledade Perfeito, pelo que embora possa ser
efetuada a transmissão pretendida por este Município, este ficaria também com o ónus
da  Hipoteca  que  tem  por  fundamento  uma  pensão  vitalícia  no  montante  de  400,00€
(quatrocentos euros) mensais, a atualizar anualmente em função o índice de inflação. 

Uma vez que a manifestação de interesse na aquisição dos terrenos em apreço partiu da
Junta  de  Freguesia  de  Granja  do  Ulmeiro,  esta  estabeleceu  contato  com  o  atual
proprietário, a Fundação Maria Eduarda Vasques da Cuinha de Eça, que acordou em
desonerar os prédios das referidas Hipotecas tendo em vista a venda dos mesmos a este
Município.

Assim, 
 
A  eventual  aquisição  pretendida  por  este  Município,  dos  prédios  acima  melhor
identificados, destina-se à construção de um Parque Verde da Granja do Ulmeiro, a
integrar o domínio privado do Município de Soure.

Após avaliação pela técnica do Gabinete Técnico Florestal, Engª Cremilde (Documentos
em Anexo), o valor presumível dos terrenos apurados pela avaliação, é de 10.500,00€ -
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dez mil e quinhentos euros - para o prédio 1 (Anexo 1), e de 2.000,00€ - dois mil
euros – para o prédio 2 (Anexo 2).

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

Considerando que:

O pedido de levantamento da Hipoteca juntos dos Serviços do IRN – Instituto dos
Registos e Notariado ainda não foi sequer solicitado, e que estes tem um prazo para
efetuar os registos apresentados, e para mais nos encontramos numa época festiva, em
que os serviços são subtraídos de meios humanos por força de férias e tolerância de
ponto, prevê-se que esta aquisição não seja exequível este ano de 2019, prevendo-se
que apenas se possa formalizar no próximo ano de 2020.

A informação relativa ao cabimento para o presente encargo está previsto conforme a
informação técnica, que junto se anexa (Documento em Anexo 3).

Face ao exposto, somos de opinião que:

O Executivo Municipal aprecie a proposta de aquisição, relativa aos prédios rústicos
constantes desta informação, considerando as informações técnicas dos serviços em
anexo, a efetivar no ano 2020:

Aquisição dos dois PRÉDIOS Rústicos acima melhor identificado, inscrito na respectiva
matriz sob o artigo n.º 518 e 150, descritos na Conservatória do Registo Predial de
Soure sob os números 476 e 1417 / Granja do Ulmeiro - propriedade da Fundação Maria
Eduarda Vasques da Cuinha de Eça, pelo de valor global de 12.500,00€, a pagar no ato
do Documento Particular Autenticado, destinando-se à construção de um Parque Verde da
Granja do Ulmeiro, integrando assim o domínio privado do Município de Soure,  sob a
condição deste ser transmitido Livre de ónus e encargos, assim entenda-se desonerado
da referida Hipoteca Legal. 

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

À superior consideração,
Paços do Município de Soure, 18 de dezembro de 2019
A Técnica Superior,
(Célia Cordeiro, Dra.)

e

Assunto: Aquisição de terreno
                     Avaliação do terreno, com o artigo nº 518
                 Área Certidão de Teor  -   2 1.000 m2

Na sequência do assunto em epígrafe, vimos informar o seguinte:

1. DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS PARCELAS

1.2. IDENTIFICAÇÃO DAS PARCELAS

A parcela objeto da presente avaliação é composta pelo prédio rústico nº 150, designado Ribeira da Cabeça Gorda
situado na freguesia da Granja do Ulmeiro, concelho de Soure.
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1.3. CARACTERIZAÇÃO DAS PARCELAS

A caracterização das parcelas foi efetuada através de visita ao local e também através de análise de cartografia
diversa. O prédio onde se integra a parcela sujeita a avaliação está inserido num local onde predominam pastagens
e cultura de milho.

Em termos de características intrínsecas, trata-se de um prédio praticamente plano, confrontando com estrada de
asfalto e linha de linha de água. Está inserido em zona de reserva agrícola.

O terreno está sujeito a algumas restrições na sua utilização, no âmbito da Portaria n.º 15-A/2018, de 12 de janeiro,
para ações de arborização e de rearborização, deverá respeitar uma faixa de proteção à linha de água de 10 metros.
 
2. AVALIAÇÃO

O cálculo do valor desta área teve em consideração o seu rendimento potencial de acordo com as potencialidades 
climáticas e restrições aplicáveis.

Assim, atendendo à sua localização, aptidão do solo, à orografia do terreno e condições a que fica sujeito o solo
optou-se por considerar o cultivo de milho, como a utilização potencial da parcela que melhor resultado poderia
proporcionar.

Sendo uma cultura que gera rendimentos anuais, perpétuos e constantes, a fórmula aceite para a sua capitalização
é a seguinte:
V=R/T

Sendo que:

V= Valor do solo;

R= Rendimento Fundiário anual:

T = valor da taxa de atualização.

A taxa de atualização que se considerou mais adequada para o caso em apreço foi de

4,00 %.

O cálculo do Rendimento Fundiário da cultura do milho teve por base os seguintes pressupostos e cálculos, segundo
restrições e as aptidões do terreno:

Cultura: Milho

Área de produção: 2,1 ha

Produtividade 14 000 Kg\ha (Tabelas IFAP)

Proveitos da produção (RB) 2 380,00 €/há

Custos de produção (CP) 2 180,00€/ha

Rendimento Fundiário (RB-CP) 200,00 €/ha

Aplicando a fórmula de capitalização deste rendimento, tendo em consideração a área em questão, obtemos o valor
do solo:
V = 200,00 € /  ha   x 2,1  ha = 10.500,00 €

                       0,04
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3. CONCLUSÃO

Atendendo aos cálculos e metodologias atrás referidos, o valor presumível do terreno é de 10 500,00€,
com base no cálculo efetuado.
 
 À Consideração Superior,
Gabinete Técnico Florestal       
A Técnica     
(Cremilde Pimentel, Eng.ª)
13.12.2019

e

Assunto:  Aquisição de terreno
                          Avaliação do terreno, com o artigo nº 150 
                Área Certidão de Teor  -   2 470 m2

Na sequência do assunto em epígrafe, vimos informar o seguinte:

1. DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS PARCELAS

1.2. IDENTIFICAÇÃO DAS PARCELAS

A parcela objeto da presente avaliação é composta pelo prédio rústico nº 150, designado Ribeira da Cabeça Gorda
situado na freguesia da Granja do Ulmeiro, concelho de Soure.

1.3. CARACTERIZAÇÃO DAS PARCELAS

A caracterização das parcelas foi efetuada através de visita ao local e também através de análise de cartografia
diversa. O prédio onde se integra a parcela sujeita a avaliação está inserido num local onde predominam pastagens
e cultura de milho.

Em termos de características intrínsecas, trata-se de um prédio praticamente plano, confrontando com estrada de
asfalto e linha de linha de água. Está inserido em zona de reserva agrícola.

O terreno está sujeito a algumas restrições na sua utilização, no âmbito da Portaria n.º 15-A/2018, de 12 de janeiro,
para ações de arborização e de rearborização, deverá respeitar uma faixa de proteção à linha de água de 10 metros.

2. AVALIAÇÃO

O cálculo do valor desta área teve em consideração o seu rendimento potencial de acordo com as potencialidades 
climáticas e restrições aplicáveis.
Assim, atendendo à sua localização, aptidão do solo, à orografia do terreno e condições a que fica sujeito o solo
optou-se por considerar o cultivo de milho, como a utilização potencial da parcela que melhor resultado poderia
proporcionar.
Sendo uma cultura que gera rendimentos anuais, perpétuos e constantes, a fórmula aceite para a sua capitalização
é a seguinte:
V=R/T
Sendo que:
V= Valor do solo;
R= Rendimento Fundiário anual:
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T = valor da taxa de atualização.
A taxa de atualização que se considerou mais adequada para o caso em apreço foi de
4,00 %.
O cálculo do Rendimento Fundiário da cultura do milho teve por base os seguintes pressupostos e cálculos, segundo
restrições e as aptidões do terreno:
Cultura: Milho

Área de produção: 0, 247 ha

Produtividade 14 000 Kg\ha (Tabelas IFAP)

Proveitos da produção (RB) 2 380,00 €/há

Custos de produção (CP) 2 056,00€/ha

Rendimento Fundiário (RB-CP) 324,00 €/ha

Aplicando a fórmula de capitalização deste rendimento, tendo em consideração a área em questão, obtemos o valor
do solo:

V = 324,00 € /  ha   x 0,247   ha = 2 000,00 €

                       0,04

3. CONCLUSÃO

Atendendo aos cálculos e metodologias atrás referidos, o valor presumível do terreno é de 2 000,00€,
com base no cálculo efetuado.

 À Consideração Superior,
Gabinete Técnico Florestal   
 A Técnica                 
(Cremilde Pimentel, Eng.ª)
13.12.2019

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “é um outro prédio, que
são dois, para adquirir à Fundação da Viscondessa de Maiorca, com a área de 21.000 metros,
é o espaço que ficou entre as duas estradas: a estrada velha, onde existiu uma lixeira há uns
anos atrás e a parte nova entre as duas rotundas na ligação Granja/Condeixa e, portanto,
todo aquele vale está num estado de abandono, é reserva ecológica quase todo mas tem
umas faixas junto à estrada antiga que não o é. Também aqui, a Junta de Freguesia nos
pressiona e nos pede para intervirmos e este terreno tem um potencial diverso, da seguinte
forma: tem uma parte que pode ser ocupada para equipamentos públicos e ganharemos uma
legitimidade sobre o acesso, sobre as condicionantes porque, no futuro, se podem querer
fazer.
Este prédio tem uma hipoteca a favor de uma pensão, a favor da secretária da D. Maria
Eduarda e que a Fundação, se libertar esta hipoteca, procederemos à aquisição.”---------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a aquisição de dois imóveis: 
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- prédio 1  – rústico, composto de terreno de cultura de milho, sito em Ribeira de
Cima, na Freguesia de Granja do Ulmeiro e Concelho de Soure, inscrito na respetiva
matriz  sob  o  artigo  n.º  518,  com  a  área  total  de  21.000m2,  descrito  na
Conservatória do Registo Predial de Soure sob o número 476/Granja do Ulmeiro;
- prédio 2 – rústico, composto de terreno de cultura de milho, sito na Ribeira da
Cabeça  Gorda ou Ribeira  de  Gabrielos,  na  Freguesia  de  Granja  do  Ulmeiro  e
Concelho de Soure, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 150, com a área total
de 2.470m2, descrito na Conservatória  do Registo Predial de Soure sob o número
1417;
propriedade da Fundação Maria Eduarda Vasques da Cunha de Eça, pelo valor
global  de  12.500,00 ,  a  pagar  no  ato  do  Documento  Particular  Autenticado,€
destinando-se à construção de um Parque Verde da Granja do Ulmeiro, integrando
assim  o  domínio  privado  do  Município  de  Soure,  sob  a  condição  deste  ser
transmitido  livre  de  ónus  e  encargos,  assim  entenda-se  desonerado  da  referida
Hipoteca Legal, conforme decorre das informações técnicas dos serviços. ---------------

Ponto 15. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – HIGIENE PÚBLICA
              . CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO DE LAVADOUROS

                 . Lavadouro dos Casalinhos
                 - Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – HIGIENE PÚBLICA

   CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO DE LAVADOUROS

LAVADOURO DOS CASALINHOS

ADJUDICAÇÃO

Por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 28.11.2019, foi decidido recorrer à figura de consulta prévia, nos termos da
alínea  c)  do  artigo  19º,  Código  dos  Contratos  Públicos,  aprovado  pelo  D.L.  n.º  111-B/2017,  de  31  de  agosto,  como
procedimento prévio à adjudicação da empreitada acima mencionada.

Durante o  período de audiência  prévia,  realizada nos termos no n.º  1 do artigo 123.º  do CCP, não foram apresentadas
observações  ou  pedidos  de  esclarecimento  por  parte  de  nenhum  dos  concorrentes.  Foi  elaborado  o  relatório  final,  em
observância do disposto no artigo 124.º do CCP, em anexo à presente informação, que inclui a ordem de preferência das
propostas não excluídas e a correspondente proposta de adjudicação.

Ordem de preferência das propostas não excluídas:

EMPRESA VALOR PRAZO
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ARESTA GARRIDA, LDª 7.497,50 € 90 DIAS

CONSTRUTORA GUARDADO & OLIVEIRA, LDª 7.970,16 € 90 DIAS

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

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

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

Conclusão:

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

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

2. A adjudicação da presente empreitada à empresa ARESTA GARRIDA, LDª.;

3. Autorização para a realização da despesa no valor de 7.497,50 euros, acrescido de IVA.

À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
13.12.2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a designação como gestor de contrato o
Senhor Eng.º Mauro António Pereira Alegre; a adjudicação da presente empreitada
à empresa Aresta Garrida Lda e a autorização para a realização da despesa no valor
de 7.497,50 euros, acrescido de IVA, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.-----------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 16. ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS

               . Cobrança de Faturas 
                 - Apoio

Foi presente a seguinte informação:

PROPOSTA

ASSUNTO: ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS
             COBRANÇA DE FATURAS
               APOIO      
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O Município de Soure tem implementado, há alguns anos a esta parte, um sistema da cobrança das faturas de água,
saneamento e taxas de recolha – RSU que assenta, para além das transferências bancárias, na cobrança por agentes
em diversas localidades do Concelho.

Estes “agentes de cobrança” são normalmente comerciantes dos ramos da atividade de restauração, bebidas,
minimercados, mercearias e ainda Juntas de Freguesia e IPSS, sendo, no seu conjunto, cerca de 40 agentes.

Existem, no entanto, localidades onde, por falta deste tipo de operadores, algumas coletividades locais sem
fins  lucrativos têm-se  voluntária  e  gratuitamente  disposto,  com a  responsabilidade  e  colaboração  dos  seus
dirigentes, a realizar tal tarefa em prol da comodidade e bom serviço aos seus conterrâneos e associados.

Estas coletividades locais têm desempenhado tal tarefa gastando energia elétrica, desgaste das instalações e
utilização de utensílios e bens de desgaste administrativo sem que o Município lhes faça qualquer retribuição
pecuniária ou outra como contrapartida de tal tarefa.

A Câmara Municipal na sua reunião de 09/04/2019 deliberou atribuir um apoio financeiro a 6 coletividades no
valor global de €1.425,00, para fazer face à necessidade de conservação das suas instalações ou para aquisição
de algum equipamento e material administrativo.

Os Serviços de Águas elaboraram uma informação, incidindo sobre o período de abril a novembro de 2019,
em que se constata o número de recibos cobrados por estas coletividades e o valor indicativo a pagar pelo
município pelo serviço por elas prestado.

Da  análise  atual,  deparamo-nos  que  continua  a  ser  importante  e  com  relevância  social  para  algumas
populações que estas coletividades continuem a colaborar com o Município na prestação desta tarefa,  dado
que para algumas pessoas é este o único ou o mais adequado meio para procederem ao pagamento das suas
faturas.

Por outro lado, o Município não pode deixar de reconhecer que esta colaboração tem custos materiais e exige
a disponibilidade de espaços e respetivos dirigentes,  pelo que se nos afigura premente a  concessão de um
apoio financeiro, para estas Coletividades realizarem pequenas obras de manutenção / conservação, bem como
o  de  poderem  adquirir  material  consumível  para  fins  administrativos,  de  acordo  com  as  necessidades
identificadas pelas mesmas.

Constitui  atribuição  do  Município  a  promoção  e  salvaguarda  dos  interesses  próprios  das  respetivas
populações, nos termos do n.º 1 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. De acordo com a alínea
o) do n.º  1 do artigo 33.º  do atrás  aludido diploma legal,  compete à Câmara Municipal  deliberar sobre as
formas  de apoio  a  entidades  e  organismos  legalmente  existentes,  nomeadamente  com vista  á  execução  de
obras ou à realização de eventos para o interesse do município, bem como à defesa dos direitos dos cidadãos.

Face  ao  atrás  exposto,  propomos  que  a  Câmara  Municipal  aprove  a  concessão  de  um apoio  financeiro,  nos
montantes e às Coletividades abaixo descriminados.

Coletividade Valor

1 Centro Recreativo do Casconho €50,00

2 Moto Clube de Santo Isidro €50,00
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3 Associação Recreativa e Cultural da Pouca Pena €150,00

4 Centro Social Recreativo do Sabugueiro €100,00

5 Centro Social 17 de Agosto (Espírito Santo) €200,00

6 Fábrica da Igreja de Soure ( Cavaleiros ) €125,00

7 Centro Social Alencarce Cima, Cascão e Vale de Oliveira €175,00

O Vereador
(Gil Soares, Dr.)
18/12/2019

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “anualmente, fazemos um
apanhado  das  coletividades  que  colaboram  com  o  Município,  disponibilizando  as  suas
instalações e o voluntariado dos seus dirigentes para fazer a cobrança da água, não que isto
seja um serviço comercial importante para o Município, mas é uma forma de os sócios e
algumas  pessoas  que  preferem  fazer  o  pagamento  em  dinheiro  recorrerem  a  esta
proximidade das coletividades e é fundamental para estas instituições que haja este incentivo
e, como tal, como podem ver, os valores vão desde os 50,00 euros aos 200,00 euros. Assim,
proponho que se aprove este incentivo até porque dentro de meses,  porventura,  já  não
somos nós, Município, a gerir esta situação comercial.
Também dizer que um dos processos de inquérito crime contra o Presidente da Câmara,
contra o Presidente da Câmara sendo participados o Presidente da Câmara, o agente público
Gil António Contente Soares, o agente público Mauro Alegre, o Senhor Empresário Mário
Cardoso  Pereira  e  a  Empresa  Aresta  Garrida,  Lda.  Decorre  um  processo  crime  neste
contexto porque esta empresa tem um conjunto de obras adjudicadas pela Câmara e, como
tal, os agentes públicos que acabei de referir são suspeitos de envolvimento em negócio e
corrupção com esta  empresa.  Como tal,  se  há  um inquérito  de  processo  crime  vamos
esperar que chegue ao fim. Como tal, não participo na escolha de empresas, também não
participo  na  sua  exclusão,  portanto,  os  técnicos  é  que  têm  que  sugerir  a  escolha  das
empresas ou a sua exclusão e penso, no meu entender, que tanto é crime escolher uma
empresa no intuito de a favorecer como é crime excluir qualquer empresa que esteja no
mercado só porque sim e, como tal, não me tenho oposto, não o fiz até agora, a que a
empresa A ou B seja escolhida para convites para procedimentos de contratação pública do
Município,  no  entanto,  ao  contrário  daquele  ponto  dos  transportes,  foi  detetado  que
algumas das empresas que estavam a ser convidadas tinham ligações entre si,  como tal,
apenas se escolhe uma desse universo. Aqui, esta empresa foi convidada, a par de outras,
esta respondeu, o júri entende que tem condições… também ouvimos agora, da boca da

 37



24.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 23 de dezembro de 2019, pelas 9,30 horas

Senhora Vereadora, que não é do conhecimento dela que o seu pai, Mário Cardoso Pereira,
tenha qualquer ligação a esta empresa, portanto, assim fica registado.”----------------------------

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “já que o meu nome foi mencionado, e
tendo conhecimento público… escuso-me, a partir deste momento, a participar em qualquer
deliberação e qualquer ato que envolva esta empresa em particular e qualquer empresa que
seja do meu conhecimento, que pertença ou que tenha alguma ligação ao Senhor Mário
Cardoso Pereira, até o processo estar esclarecido.”----------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a concessão de um apoio financeiro, nos
montantes às seguintes Coletividades:
- Centro Recreativo do Casconho - 50,00 euros;
- Moto Clube de Santo Isidro - 50,00 euros;
- Associação Recreativa e Cultural da Pouca Pena - 150,00 euros;
- Centro Social Recreativo do Sabugueiro - 100,00 euros;
- Centro Social 17 de Agosto (Espírito Santo) - 200,00 euros;
- Fábrica da Igreja de Soure (Cavaleiros) - 125,00 euros;
- Centro Social de Alencarce de Cima, Cascão e Vale de Oliveira - 175,00 euros,
conforme decorre da proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.-----------------------

Ponto 17. PROTEÇÃO CIVIL 
               . PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS - PMDFCI
                  . Construção e Manutenção da Rede de Infraestruturas 
                   - Manutenção das Faixas de Gestão de Combustível 
                      . Adjudicação – Para Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: PROTEÇÃO CIVIL 
        PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS - PMDFCI
         CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INFRAESTRUTURAS 
         - MANUTENÇÃO DAS FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL 
           . ADJUDICAÇÃO – PARA CONHECIMENTO

Por Deliberação de 14.10.2019, foi decidido recorrer à figura da consulta prévia, como procedimento prévio à
adjudicação do serviço acima mencionado.

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

Calado & Duarte, Lda 9.750,00 €

João Gonçalves Marques, Unipessoal, Lda 9.990,00 €

Durante a  fase  de audiência  prévia,  efetuada nos  termos do artigo  123.º  do Código dos  Contratos  Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01 e alterado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31/08, nenhum
dos concorrentes notificados se pronunciou sobre o Relatório Preliminar.

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

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 Cremilde Pimentel
Engª.

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A homologação do relatório final;

2. A adjudicação do presente serviço à entidade “Calado & Duarte, Lda”;

3. Autorização para a realização da despesa no valor de 9.750,00 euros ao qual acresce IVA à taxa legal em

vigor;

4. Sugere-se, para gestor do contrato, Cremilde Pimentel.

À consideração superior,
O Técnico Superior
(Fernando Cavacas, Dr.)
06.12.2019

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

Ponto 18. PROTEÇÃO CIVIL 
               . Proteção e Reabilitação de Povoamentos Florestais 
                  . Limpeza de Terrenos
                  - Regulamento Municipal do Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos 
                       . Adjudicação – Para Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: PROTEÇÃO CIVIL
        PROTEÇÃO E REABILITAÇÃO DE POVOAMENTOS FLORESTAIS
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 LIMPEZA DE TERRENOS
         REGULAMENTO MUNICIPAL DO USO DO FOGO E LIMPEZA DE TERRENOS
          - ADJUDICAÇÃO

      
Por Deliberação de 14.10.2019, foi decidido recorrer à figura da consulta prévia, como procedimento prévio à
adjudicação do serviço acima mencionado.

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

EMPRESA VALOR

Calado & Duarte, Lda 9.750,00 €

João Gonçalves Marques, Unipessoal, Lda 9.990,00 €

Durante a  fase  de audiência  prévia,  efetuada nos  termos do artigo  123.º  do Código dos  Contratos  Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01 e alterado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31/08, nenhum
dos concorrentes notificados se pronunciou sobre o Relatório Preliminar.

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

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 Cremilde Pimentel
Engª.

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A homologação do relatório final;

2. A adjudicação do presente serviço à entidade “Calado & Duarte, Lda”;

3. Autorização para a realização da despesa no valor de 9.750,00 euros ao qual acresce IVA à taxa legal em

vigor;

4. Sugere-se, para gestor do contrato, Cremilde Pimentel.

À consideração superior,
O Técnico Superior
(Fernando Cavacas, Dr.)
06.12.2019

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

Ponto 19. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
               . PROJETOS 
                  . Beneficiação de Ligação Pouca Pena – Vila Nova de Anços 
                 - Adjudicação – Para Conhecimento
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Foi presente a seguinte informação:

Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES
           REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
           PROJETOS
           - BENEFICIAÇÃO DA LIGAÇÃO POUCA PENA - VILA NOVA DE ANÇOS

    - ADJUDICAÇÃO
      

Por Deliberação da Câmara Municipal, de 14.10.2019, foi decidido recorrer à figura da consulta prévia, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

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

EMPRESA VALOR

José Carlos Cardoso Ferreira 12.500,00 €

Proengel – Projetos de Engenharia e Arquitetura, Lda 19.800,00 €

Durante a  fase  de audiência  prévia,  efetuada nos  termos do artigo  123.º  do Código dos  Contratos  Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01 e alterado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31/08, nenhum
dos concorrentes notificados se pronunciou sobre o Relatório Preliminar.

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 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 Mário Monteiro.

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A homologação do relatório final;

2. A aprovação da minuta do contrato;

3. A adjudicação do presente serviço à entidade “José Carlos Cardoso Ferreira”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 12.500,00 euros ao qual acresce IVA à taxa legal em

vigor;

5. Sugere-se, para gestor do contrato, Mário Monteiro.

À consideração superior,
O Técnico Superior
(Fernando Cavacas, Dr.)
28.11.2019

Foi tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------------
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Ponto 20. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES 
                . Acordo de Supressão da Passagem de Nível (PN)
                  - Contrato de Promessa de Permuta de Bens Imóveis

Foi presente a seguinte proposta:
PROPOSTA

COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES
- Acordo de Supressão da Passagem de Nível (PN)
- Contrato de Promessa de Permuta de Bens Imóveis

No âmbito do Programa de investimento Ferrovia 2020, a IP – infraestruturas de Portugal pretende realizar obras de modernização
no Ramal de Alfarelos, revelando-se oportuno promover a supressão da PN ao pk 219+597 em Alfarelos.

Atento a que esta PN, pela sua utilização e perigosidade, tem enquadramento no artigo 2.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 568/99, de 23
de dezembro, resulta claro que a construção de uma passagem superior ao Ramal de Alfarelos e de uma passagem inferior à
linha do Norte, aumentam as condições de segurança do Ramal de Alfarelos, melhora as condições de mobilidade e tem especial
interesse para a população, uma vez que procedem ao desnivelamento da PN atrás referida, hoje existente no referido ramal.

Verifica-se, ainda, que tal supressão constitui uma aspiração do Município de Soure, que nela tem interesse, tanto assim que
pretende, na sequência desta supressão, apresentar um projeto que constitua uma alternativa de mobilidade para a localidade.

A supressão determina e inclui:

a) A construção de uma passagem superior ao ramal de Alfarelos;

b) A construção de uma passagem inferior à Linha do Norte.

Considerando que:

- O Município de Soure é dono e legítimo proprietário do prédio inscrito na matriz urbana, sob o artigo 1.125 da freguesia de
Alfarelos, concelho de Soure, com a área de 6.644,48 m2 e que se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial de Soure
sob o n.º 613, com registo de aquisição a favor do Município de Soure;

- O prédio identificado foi adquirido, tendo em vista a implementação de uma estação de tratamento de águas residuais das
freguesias de Alfarelos e Granja do Ulmeiro, que cessou o seu funcionamento a partir de 25 de junho de 2019;

- Em Reunião de Câmara de 22 de agosto de 2019 e Reunião de Assembleia Municipal de 26 de agosto de 2019, foi deliberado a
desafetação do domínio público municipal, passando a integrar o domínio privado municipal, nos termos e condições previstos na
Lei;

- Para a realização das obras referidas há a necessidade de ocupar uma parcela de terreno, propriedade da Empresa ELM/TMIP,
com a área de 12.264.72 m2, que faz parte do prédio inscrito na matriz predial sob o art.º 1362.

Proponho:

 a aprovação de um Contrato de Promessa de Permuta de Bens Imóveis, que se regerá nos termos e pelas cláusulas
nele descritas, entre o Município de Soure e a Empresa ELM/TMIP.
    

O Vice-Presidente
(Américo Ferreira Nogueira)

Anexos:

1. Contrato de Promessa de Permuta de Bens Imóveis;

2. Informação Técnica do Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas Municipais;

3. Acordo de Colaboração com a Empresa Infraestruturas de Portugal (IP);

4. Mapa dos Terrenos a Permutar;

5. Relatório de Avaliação Imobiliária;
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                      6. Parecer jurídico – Dr.ª Arménia Coimbra

10/12/2019

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes,  referiu  que:  “como  sabem,  foi
aprovado em reunião de Câmara de agosto e Assembleia Municipal, desafetar do domínio
público o espaço da antiga ETAR de Alfarelos, passou para o domínio privativo municipal,
portanto, é um bem do nosso ativo tangível, como tal, usado para os fins que o Município
entender por bem.
A proposta do Senhor Vice-Presidente é que se use este terreno para permutar com a TMIP,
na zona da passagem superior, para o projeto que está a ser desenvolvido em parceria com
as Infraestruturas de Portugal.”---------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “esta obra é importante e deve
ser feita, aliás já veio aqui a consulta prévia para os projetos e queria perguntar como estão.
Há um ano que foi aprovada a consulta prévia e queria saber se os projetos já estão em
andamento ou não. Também foi aprovado os estudos geotécnicos, não sei se estão a andar
se não. Estas coisas levam o seu tempo mas já lá vai um ano e tal.
Relativamente à proposta de permuta, vai ser necessário construir a passagem superior ao
ramal de Alfarelos, na interseção entre a 1.º de Maio e o ramal de Alfarelos e depois a
passagem inferior à linha do norte. O que diz na proposta é que o Município dá um terreno
com 6.655 m2 e recebe em troca, da empresa, 12.265 m2, igual valor e fica tudo ok. Há uma
questão que não percebi e certamente haverá uma explicação para isso e gostaria que o
Senhor Presidente desse explicação. O terreno da empresa tem 24.400 metros e a Câmara só
vai precisar de 12.265. A questão que se coloca é que já no mapa aparecem duas parcelas
distintas e como é que se vai fazer a separação de 12.265 de 24.400 uma vez que, tanto ao
que parece, o terreno é terreno rústico. Certamente já está pensado mas como não está
explicado, gostaria que explicasse se fosse possível.
Também já falei aqui anteriormente, quando há negócios de terrenos há duas coisas que
depois esperamos que sejam apresentadas aos Vereadores, que é a localização dos terrenos,
neste caso é feito, mas também a certidão do registo predial porque diz quem são os donos,
diz  o  terreno  e,  neste  caso,  não  é  apresentado nem a  caderneta  predial  urbana  nem a
certidão do registo predial do prédio que é posse da empresa, mas o da Câmara sim. A
Câmara cumpriu o seu dever, além de localizar os prédios na informação geográfica também
apresentou as  certidões  prediais.  Isto  é  a  questão  da  permuta,  que penso que deve ser
explicada. 
Em relação ao acordo com a IP, o objeto é a supressão da passagem de nível e para isso vai
ser preciso construir a passagem superior e a passagem inferior mas o acordo feito com a IP
não é de execução da obra, o que aparece é só o projeto e a IP só vai colaborar com 1/3 do
custo dos projetos, no máximo 50.000,00 euros, portanto, é preciso dizer que o acordo com
a IP é só para o projeto, não é nada para a obra.”-----------------------------------------------------
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O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira, referiu que: “fez muitas questões mas, no
fundo, espremido… até porque o Senhor é técnico, é engenheiro, devia perceber muito mais
disto do que eu… Portanto, sabe que para se fazer uma obra, primeiro temos que ter o
terreno, ponto final e também sabe, porque penso que já visitou o terminal. Penso até que
nas últimas eleições legislativas os candidatos a deputados do PSD visitaram o terminal, até
manifestaram, em reunião de Câmara, o apoio na ajuda ao terminal e não é só quando há
eleições  que  devemos  estar  do  lado… não  devemos  só  visitar  as  obras  quando  temos
interesse em visitar, dizendo por outras palavras, quando há eleições.
O que  está  aqui  em causa  não é  as  suas  dúvidas,  o  que  está  aqui  em causa  é  que  as
infraestruturas ferroviárias, são eles que fazem as obras, não é o Município. Não vê nenhum
Município fazer uma passagem superior e uma passagem inferior, comparticipa nas obras e
o que está em causa é que há um acordo entre o Município de Soure e o IP, que estamos a
cumprir. Para se poder fazer o projeto e se poder fazer a obra é preciso disponibilizar os
terrenos e sobre isso não há nenhuma dúvida, não são só os terrenos da TMIP, são os
terrenos desde a EN342, tem a ver com a Mármores do Centro, tem a ver com um terreno
que já foi comprado e tem a ver com outros proprietários e nós estamos a comprá-los
faseados e isso é uma das exigências do IP porque o IP não vai lançar um concurso público
para construir uma passagem inferior e uma passagem superior sem sermos proprietários
dos terrenos e é esse o acordo que existe entre o Município e o IP. Depois, para lançamento
do projeto, foi feito um acordo que o Senhor já viu, portanto, tenho algumas dificuldades
em perceber as suas dúvidas porque não podemos dizer, quando nos dá jeito, que não há
investimento  e  quando há  investimento,  estamos  a  complicar… nem percebo  qual  é  a
complicação.
De qualquer das maneiras, dizer que o projeto, neste momento, está na sua fase terminal,
atrasou porque, também já informei aqui e não sei se o Senhor Vereador não estava mas fica
em ata e tenho o hábito de ler as atas quando tenho alguma dúvida sobre qualquer matéria,
isto para lhe dizer que é exigência da própria IP, que vai duplicar a linha entre Alfarelos e
Verride e portanto, o vão do projeto inicial foi alargado e o projetista teve que atrasar os
cálculos daquilo que tinha feito. Neste momento, estamos na fase dos estudos geológicos
porque a passagem inferior na linha do norte vai ser feita, em termos técnicos, em push e
tudo isso leva tempo. Está tudo a decorrer normalmente mas para estas coisas avançarem
normalmente é necessário termos os terrenos e, das duas uma, ou permutamos um terreno
ou temos que o comprar, temos que o adquirir porque senão nem há passagem inferior,
nem há passagem superior. Nunca vi ninguém construir uma casa sem terreno, aliás, a lei
obriga que o terreno seja propriedade dessa pessoa, portanto aqui é exatamente a mesma
coisa só que o terreno não é particular, é público e para se realizar este projeto, para se
realizar a obra é preciso o Município disponibilizar os terrenos e é isso que está a fazer, é
isso que está em causa, não tem nada a ver com a TMIP e nem com mais nada, é só com
isto.
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Se quiser, para o poder esclarecer melhor, diga-me, concretamente, quais são as suas dúvidas
que eu não ainda não percebi.”---------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “falou tudo menos das questões
que coloquei. O que coloquei não foi nada sobre… o que disse foi, é necessária a permuta
para construir a passagem superior do ramal de Alfarelos e a passagem inferior da linha do
norte. O Município de Soure dá uma parcela com 6.645 metros e recebe uma parte de uma
parcela  com  12.265  m2,  de  igual  valor,  feita  uma  avaliação  por  perito  externo.  O que
coloquei não foi nada disso, foi um problema jurídico ou administrativo, como é que vai
fracionar um terreno rústico para subtrair 12.265 a um terreno com 24.400 metros. Fui claro
ou não fui claro?! Depois digo que o acordo com a IP, para o objeto com a IP, é supressão
da passagem de nível do ramal de Alfarelos, vulgo interseção da 1.º de Maio com o ramal.
Para isso, vai ser preciso construir uma passagem superior ao ramal e a passagem inferior da
linha do norte e o acordo que está feito é só para o projeto, 50.000,00 euros, não é para a
obra. Agora pergunto, respondeu a alguma coisa daquilo que perguntei?! Não misture as
coisas e diga coisas que eu não disse. Fiz perguntas concretas mas já não é a primeira vez
que utiliza isto para ganhar alguma coisa com isto. Comigo não há hipótese, as coisas são
claras. Fiz uma pergunta, se quiser responder responda, se não quiser ficamos amigos na
mesma.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “já percebi a pergunta do
Senhor Vereador e também percebi  as respostas óbvias do Senhor Vice-Presidente,  que
acompanha esta matéria.
Aquilo  que  me  parece  claro,  até  porque  este  assunto  para  nós  não  é  novo,  são  fases
diferentes e, portanto, nós temos aqui a ETAR, que tinha um acesso ao domínio público e
um acesso da  conduta.  O que é  que se  pretende?  Esta  nossa  propriedade,  entregá-la  à
empresa  que  gere  o  terminal  e  obter  em sua  troca  uma faixa  de  terreno,  que  será  na
passagem inferior à linha do norte; o projeto contempla uma rotunda, que fará o acesso ao
terminal e fará o acesso às casas e à passagem superior que, depois,  se desenvolve para
nascente. Esta empresa tem aqui vinte e tal mil metros quadrados, ao qual serão, na forma
tradicional,  subtraídos… estamos  a  falar  de  espaço  que  passa  para  o  domínio  público
porque serão estradas e, como tal, a lei prevê, não é a primeira vez nem será a última, onde
parcelas de terreno rústico e até urbano passam para infraestruturas públicas, neste caso
estradas,  autoestradas,  condutas  de  gás… nós  já  comprámos  um terreno,  não  sei  se  é
suficiente se não, falta fazer uma permuta, mais tarde, com os Mármores do Centro porque
eles vão dar um bocado de um terreno e nós vamos dar-lhes um bocado na zona em frente.
Haverá uma rotunda, na estrada que liga a rotunda dos mármores à Granja do Ulmeiro,
portanto na  reta  que vai  ter  à  EPAC; a  passagem inferior  à  linha do norte;  uma outra
rotunda,  que é  o  acesso  ao  terminal,  o  acesso  a  Alfarelos  e,  depois,  começa  a  subir  a
passagem superior até à antiga estrada marginal ao rio e, portanto, há aqui um espaço que é
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propriedade  do  terminal  e  há  um outro  espaço  e  nós  temos  que  entregar  ao  projeto,
entregar à IP, a disponibilização deste terreno, já comprámos um, viremos a adquirir outro
por permuta, iremos adquirir ainda outro também por permuta e falta comprar um outro
que é de outros proprietários. 
O projeto, segundo a última reunião que tivemos com a presidência da IP, está numa fase
em que está aprovada a arquitetura, portanto o estudo prévio, a dimensão das faixas, qual a
tecnologia a usar para fazer a passagem inferior, que é por inputs de vãos de betão, parte em
viaduto e outra parte em aterro a fazer a passagem. O que o Senhor Vice-Presidente disse
foi que nos foi comunicado que é intenção da IP alargar para mais uma via até Verride, não
sabemos quando, mas fica já o viaduto preparado para levar, não uma linha mas linha dupla,
que é a linha da Figueira da Foz, e terá que ficar o vão para receber duas linhas, o que
encarece o projeto.
Eu não sei se o Eng. Agostinho estava cá quando fizemos o protocolo com a IP, mas o
protocolo está anexo a esta informação, estão as certidões da conservatória e o protocolo
tem data de 11 de junho de 2018, mas pode ter sido negociado em 2017. O protocolo versa
só  o  projeto,  estimado  em  150.000,00  euros;  fizemos  um  concurso  público  para  os
projetistas e, portanto, estamos a cumprir a nossa parte do protocolo, que é… o Senhor
Vereador tem razão, neste momento, o que temos protocolado com a IP é o projeto mas
sabemos o que está subjacente a este protocolo, é a IP apresentar esta obra nas candidaturas
da  Ferrovia  2020,  um projeto  europeu  para  a  ferrovia,  que  implica  a  supressão  destas
passagem superiores, construção deste tipo de infraestruturas, que são candidaturas que as
entidades nacionais têm perante a União Europeia e esta obra tem que ter uma velocidade
que encaixe naquilo que está a ser feito em termos de plano ferroviário nacional e, portanto,
nós cumprimos uma parte do protocolo, que foi mandar adjudicar os projetos; ter os ⅔
para realizar esse projeto; receber , até 50.000,00 euros, da parte do IP. Neste momento, o⅓
projeto já nos diz o que é que precisamos e, portanto, é essa a permuta que estamos a fazer
e também tem sido objeto de indicação que não haverá tornas, ou seja, não haverá dinheiro
em troca  nesta  permuta.  Recebemos  12.000  metros  e  entregamos 6,  sabemos e  é  fácil
perceber  porquê.  Porque  também  interessa  ao  dono  do  terminal  que  esta  situação  se
concretize, portanto, não está aqui a ser generoso… o valor do terreno é equivalente. Ao
contrário, se fosse o Município a dar mais área para receber menos, podia ser questionável,
aqui não. Nós damos 6.000 metros e vamos buscar, outra vez para o domínio público, o
interessante  deste  harmónico  é  que  volta  a  vir,  vamos  entregar  um  bem  privativo  do
Município, que não tem aqui objetivamente interesse nenhum, depois deste investimento, o
desígnio deste prédio de 6.000 metros é afetá-lo ao desenvolvimento económico. Portanto,
aquilo que andámos aqui a discutir, previamente, e os fundamentos da informação e aquilo
que foi invocado, quer na reunião de Câmara onde foi esta questão, quer na Assembleia
Municipal, uma certa conclusão e algum preconceito, há alguma dúvida que este terreno,
propriedade privativa do Município, sirva para outra coisa que não só o desenvolvimento do
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terminal?! Politicamente, não assumo outra coisa que não seja este terreno é importante para
o desenvolvimento do terminal rodoferroviário de Alfarelos/Granja do Ulmeiro.
Segunda questão, se não precisássemos deste terreno podíamos estar aqui hoje a discutir a
disponibilização,  a  um preço justo,  deste  terreno ao terminal.  Vamos imaginar  que não
estava em causa a construção de nenhuma acessibilidade importante como estamos a referir,
então estaríamos aqui hoje a discutir a cedência deste terreno para o terminal.  Qual é a
dúvida?! Qual é o problema?! Mandava-se avaliar e vendia-se. Como os terrenos que vamos
comprar, como os terrenos que a Câmara, infelizmente poucos, nos últimos anos poderia
comprar para disponibilizar para o desenvolvimento empresarial, portanto, estamos a ceder
a um preço, pelo menos de grosso modo, do dobro daquilo que vamos receber porque se
vamos entregar 6.000 metros e vamos receber 12.000… é fácil fazer as contas. Não me
oferece dúvida nenhuma política.
Questões  jurídicas  temos deixado para  os  juristas,  por  isso  nos  aparece  um parecer  de
conforto, de uma conceituada jurista da praça,  de Coimbra.  A análise é feita pela nossa
solicitadora,  que tem formação superior  e  capacidade para  acompanhar  o processo e  o
próprio registo das propriedades, até porque entretanto foi registada a propriedade que saiu
do domínio  público  para  o domínio  privado,  já  adquiriu  esse  estatuto,  é  acompanhado,
como os  Senhores  Vereadores  sabem,  por entidades  de tutela,  o  Instituto de  Registo  e
Notariado, portanto, o Ministério da Justiça que tem tutela sobre e dá forma legal às coisas e
agora a operação, no fim de autorizada por este órgão executivo, que é quem tem poder para
esta decisão, isso nem sequer necessita do conforto da tutela da Assembleia Municipal, é
uma competência nossa, permutar este terreno, nestas condições, com esta entidade, como
tínhamos competência  para  o  vender  se  fosse  esse  o caso porque ele  já  é  do domínio
público privativo do Município.
Portanto,  às  duas  questões  do Senhor Vereador Eng.  Agostinho Gonçalves,  na  falta  de
outras dúvidas, há condições jurídicas para permutar estas duas propriedades privadas, uma
do Município e outra de uma terceira entidade; a afetação do bem que vamos receber é para
o domínio público, portanto, é destacável da parcela rústica dessa terceira entidade, para este
fim e o protocolo que temos com o IP é só para o projeto no pressuposto que o IP fará
com o projeto, candidatura à Ferrovia 2020, da União Europeia, para executar a obra. O
compromisso que temos, e que ainda não sabemos o que é que vai acontecer, portanto, é
esta informação, que ficará em ata, decorre da última reunião que tive com o Presidente do
IP, que é,  assumimos,  no início,  uma posição de que o Município estava em condições,
concretizando-se  a  obra,  de  assumir  obras  de  cariz  rodoviário,  ou  seja,  os  acessos  à
passagem inferior e à passagem superior, o Município, como quer que a obra seja feita,
assumirá e a expetativa, neste momento, é que porventura a candidatura da Ferrovia 2020
vai incluir quer a rotunda, quer os acessos rodoviários e se isso acontecer será bom para nós
ainda que possa ser desenvolvido um protocolo que se prende com isto: como sabemos, a
administração central não tem verbas para a componente nacional e, portanto, se isto for
financiado a 85% e o Senhor Ministro das Finanças não quiser disponibilizar dinheiro para
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os 15%, acho que o Município deve assumir politicamente o protocolo com o IP no sentido
dos 15%. Estamos a falar de uma obra de 5.000.000,00 euros mas esta obra é fundamental
para o desenvolvimento do norte do Concelho de Soure, não por causa do terminal em si,
mas porque será o início, o seguimento da ligação entre a margem esquerda e a margem
direita e do acesso no contexto transversal, mais de fundo, entre o norte do Concelho e a
zona  sul  e,  portanto,  ultrapassando  esta  questão,  estamos  a  falar  de  uma  obra  que
ultrapassará os 5.000.000,00 euros, 10% são 500.000,00 euros, 15% são 750.000,00 euros, o
Município deve assumir os 15%. Esta é a minha posição política sobre esta questão.
O protocolo com o IP, ou só fazemos as rotundas e os acessos de betuminoso ou podemos
vir a ter que assumir os 15%, que é a componente nacional do projeto e, de uma forma ou
outra, defendo politicamente que o Município deve assumir.
Quanto à permuta, que é por isso que estamos aqui, é uma questão jurídica e legal, uma
decisão deste órgão, que tem competência própria e não delegável para outro, é este órgão
que tem que se pronunciar… as questões jurídicas estão salvaguardadas e daqui até à data da
escritura,  ainda  outros  intérpretes  da  legalidade  hão-de  intervir  e  dizer  o  que  é  que
pretendem. A decisão tem que se tomar primeiro e depois entrarão em cena os diversos
intérpretes legais para poder realizar a permuta.”------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Contrato de Promessa de Permuta de Bens
Imóveis, que se regerá nos termos e pelas cláusulas nele descritas, entre o Município
de Soure e a Empresa ELM/TMIP, conforme proposta do Senhor Vice-Presidente
Américo Nogueira.----------------------------------------------------------------------------

Ponto 21. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE 
               . APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA 
                - Plano Estratégico da Área de Localização Empresarial de Alfarelos/Granja do

Ulmeiro
                            (Informação Apresentada em Suporte Informático)

Foi presente a seguinte informação:

Assunto : Desenvolvimento Económico e Defesa do Meio Ambiente
 Apoio à Atividade Económica
  Plano Estratégico da Área de Localização Empresarial de Alfarelos/Granja do Ulmeiro

Por despacho do Sr Presidente de 26 de junho de 2019, foi adjudicado à empresa SE Serviços de Engenharia, Ldª,
pelo valor de 73.980,00€, acrescidos de iva à taxa legal em vigor, a elaboração do Plano Estratégico da Área de
Localização Empresarial de Alfarelos / Granja do Ulmeiro.

Apresenta-se em anexo para conhecimento, o estudo entregue pela empresa.

Maria José O. Carvalhão – Engª
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
18 de dezembro de 2019
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Foi prestada uma breve explicação através do Google Maps.

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “digamos que isto é um plano
prévio  e  que  depois  virá  para  aprovar  formalmente,  numa  próxima  reunião.  Queria  já
pronunciar-me sobre isso e, se entenderem, podem introduzir algumas melhorias. Este é um
plano estratégico e é importante, aliás, eu não quero estar a colher os louros, mas fui eu que
falei nisso, falei nesta situação e o Senhor Presidente aproveitou, e bem, e estou aqui para
isso, para ajudar e, por isso, já valeu a pena passar por aqui. Há aqui alguns assuntos que é
importante reter, com IVA, o plano ficou em quase 90.000,00 euros, o problema sou eu que
trabalho barato e também verifico que foi adjudicado diretamente, sem vir aqui à reunião,
pelo menos que me lembre, portanto é porque havia urgência nessas situações.
Sobre o que li, posso dar-lhe a minha opinião, é um plano que tem muita parra e pouca uva
e o que temo é que este plano vá ficar na gaveta. É que já vi estes planos e tenho um certo
receio sobre os mesmos, é tudo muito bonito no terreno, para andar na campanha, mas
depois, se calhar, em 20 anos, ainda vamos ter isto por fazer, mas vou dar o benefício do
dúvida para essa situação.
Em relação, concretamente ao plano, penso que há situações que partem de dois princípios,
duas premissas, que não estão bem. Diz que o local é servido pelo caminho de ferro e por
uma rodovia de elevada prestação. Queria perguntar onde há… é a EN 341 que é uma via
de elevada prestação?! Aí, há qualquer coisa que, para mim… se falarmos que vai haver um
prolongamento da via de Taveiro até aí, tudo bem, mas agora alta prestação não existe,
portanto, a premissa não… depois, fala de uma coisa que também é a primeira vez que
penso que vi, que é a situação que vai haver uma ligação rápida dessa zona à A1. Não sei se
se pretende melhorar a EN341 e depois a EN 348 ou se é uma coisa nova, portanto, essas
premissas  são  muito  vagas  e  depois  introduz  um  conceito  que…  parque  industrial
ecológico… é um nome bonito mas eu queria dizer ao Senhor Presidente e aos Senhores
Vereadores que não existem parques industriais ecológicos, existem empresas, são coisas
diferentes, portanto, o plano estratégico, quem pensou isto, se calhar, vai aproveitar para
melhorar essa situação. Depois, um plano tem que ter um cronograma, que está cá, e um
financiamento, que já falou que era 1.000.000,00 euros mas, no plano, não está lá esse valor.
Também estranhei,  se  calhar  tem que  ser  melhorado,  que  é  para  um parque  industrial
ecológico, os esgotos da indústria ficam ao critério das empresas… é um parque ecológico e
cada um faz o que quer? Não tem muita lógica. Depois, os perfis da rua, faixas de rodagem
de sete metros. Já em 2006 há uma portaria do Governo a dizer que os parques industriais
têm que ter faixas de rodagem de nove metros… uma situação também a melhorar. Em
termos de apoios, temos cada um salve-se por si, portanto, penso que o plano estratégico
devia ser mais bem elaborado e a minha contribuição, para já, numa breve análise, é esta.”---

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “irei reportar e pedir aos
Senhores Vereador que seria importante até alguns dos contributos que possam ainda ter
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tempo de dar ou perguntas que possam até fazer por escrito porque reencaminharei para os
projetistas.
Depois  de  uma  das  últimas  reuniões  de  Câmara,  duas  ou  três  observações  do  Senhor
Vereador que entendi não corrigir mas hoje volta a ter um lapso desses e vou ter que o
corrigir. A minha ida ao Brasil veio a reunião de Câmara prévia e o Senhor Vereador estava
nessa reunião, em agosto, e o Senhor disse aqui que o tinha informado e não sei quanto.
Segunda questão, pedi-lhe desculpa em plena reunião, porque não tinha a certeza e para não
estarmos os dois a teimar, retirei o que disse e pedi desculpa e tem a ver com a ABMG,
onde o Senhor diz que soube pelos jornais que o Presidente da Câmara de Soure era o
primeiro Presidente da ABMG e que a data de funcionamento, estava lá escrito, era já dia 1
de janeiro de 2020 e eu disse que na minuta estava 2019 mas para não teimar, pedi desculpa
e hoje retiro esse pedido de desculpa porque o Senhor vem aqui dizer que nunca veio à
reunião de Câmara a adjudicação deste trabalho e ele veio a essa reunião de Câmara, o
Senhor  participou  ativamente  na  discussão  dessa  questão,  portanto,  são  três  questões.
Enfim,  também  com  todo  o  respeito,  não  podemos  mais  tarde  dizer  que  não  nos
lembramos mas quando afirmamos as coisas também ter a verdadeira consciência delas.
Portanto, este assunto da escolha desta empresa e a forma de contratação desta empresa
para  este  trabalho e  daquilo que era  o  conceito de plano estratégico  veio a  reunião de
Câmara, foi uma deliberação do Executivo, independentemente do Presidente de Câmara
poder tê-la feito sozinho, como sabem e mesmo que o tivesse feito sozinho tinha dado
conhecimento.
Segunda questão, o plano estratégico tem uma tutela e o plano de pormenor nem sequer é
aprovado, é aprovado em reunião de Câmara uma proposta para a CCDR que é quem tem a
tutela para aprovar planos de pormenor enquanto que, por exemplo, os loteamentos são
tutela do Município. Há necessidade de fundamentar e, porventura, vamos ter mais do que
uma reunião a fundamentar adendas e pareceres e correções porque o plano de pormenor,
por aquilo que eu, pela experiência de autarca, da pouca que tenho, não tenho experiência
profissional nesta área, como é óbvio, leva a que isto tenha um procedimento. Isto é como
se fosse um mini PDM, portanto, o conjunto de recursos a terceiros, a entidades de tutela é
tal que só será aprovado, só se pode intervir, qualquer projeto que se venha a implementar, e
aqui estão as respostas para algumas das suas observações. Obviamente que lhe fica mal
dizer que depois cada empresa faz o que quer aos resíduos, cada empresa vai fazer o que
quer ao saneamento. É óbvio que lhe fica mal dizer isso porque o Senhor sabe que a CCDR,
e  se  não  fosse  a  CCDR  o  Município,  quando  licencia  uma  simples  arrecadação,  uma
garagem, uma habitação ou uma oficina de automóveis, o Município de Soure, até hoje,
basta ver, nos últimos vinte anos, o grau de contencioso que tem com terceiros ou o grau de
aplicação de coimas que há do ponto de vista ambiental. Também é verdade que ouvimos
hoje de manhã, na comunicação social, que o Estado não aplica as coimas dos autos dos
processos  que  levanta…  mas  que  eu  tenha  conhecimento,  o  grau  de  ineficiência  do
Município perante  a  gestão de território no seu PDM, que se mostrou,  não sei  se está
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obsoleto se não, é o mais antigo dos 100 municípios da região centro, 24 anos, no entanto, o
grau de contencioso, quer com o Estado, quer com os Munícipes, não sei se bem se mal, se
calhar era bom sinal termos algum contencioso com isso, era sinal que havia muito mais
atividade, até marginal à lei e, portanto, estou confortável porque sei que as decisões que
têm que ser tomadas em sede de especialidade, obviamente que se a CCDR não aprova o
plano de pormenor sem estarem levantadas questões. Aquilo que foi levantado, por exemplo
nessa questão do saneamento, é o seguinte: à semelhança do que existe na zona industrial de
Soure,  existe  uma  ETAR para  o  tratamento  dos  efluentes  domésticos  da  própria  zona
industrial de Soure e isso é feito em muitas zonas industriais, a não ser zonas industriais
específicas para determinado tipo de fins, por exemplo o parque industrial de Cacia, que
nasceu da antiga Quimigal, e que é um parque tecnológico ligado à química, quem lá vai
sabe que encontra lá determinado tipo de condições e nós aqui explicamos que o nosso
cluster para esta zona é a área logística e a área da indústria ligada para as novas tecnologias,
não é uma indústria pesada, por isso, à semelhança do que aconteceu com a zona industrial
de Soure, que já é maior que esta área, é que se possa ter aqui indústrias leves e cada um, à
semelhança do que acontece na zona industrial de Soure, ter necessidade, por lei, de tratar
efluentes, tem que os tratar em espaço próprio e aí está, uma proposta mais ambiciosa possa
querer um hectare, uma faixa das maiores, terá que encaixar lá a sua estação de tratamento
de resíduos,  sejam eles efluentes,  seja águas residuais ou seja  resíduos sólidos.  Eu estou
descansado com esta matéria porque sei que tenho aqui o rescaldo da CCDR que é quem vai
aprovar ou não o plano de pormenor e só lá pode entrar no fim de enquadrado num plano
estratégico coincidente com o PDM. Estamos a trabalhar 100 hectares mas, para já, a nossa
capacidade de investimento, a nossa capacidade de risco é por aqui. No dia que entregarmos
este plano, temos o plano estratégico para os 100 hectares mas só temos 12 e se não formos
donos  dos  12,  o  plano  de  pormenor  não  entra  na  CCDR,  nós  temos  que  provar  a
legitimidade. 
Por  outro  lado,  também tenho que  fazer  uma observação  política  Senhor  Vereador.  O
Senhor Vereador coloca em causa tudo aquilo que se planeia em sede deste Executivo. Eu
percebo, também está aqui, patrocinado pelos seus eleitores, que lhe confiam uma tarefa de
fazer esse trabalho de oposição mas da pouca experiência política que tenho sobre isto já
tenho visto de tudo mas também da minha experiência na área do planeamento, e tenho
formação académica superior nessa área, em planeamento e desenvolvimento, pelo menos
fazemos uma coisa, primeiro mapeamos, temos que explanar o que queremos, prever o que
queremos, fundamentar e isso é inequívoco. Se na engenharia civil é mais por cálculos do
ferro  e  cimento  e  fórmulas  matemáticas,  no  planeamento,  no  ordenamento  a
fundamentação é importante, portanto, o plano estratégico é necessário para fundamentar.
Podemos achar que ele é fraco? Sim, também muitas vezes mandamos fazer projetos de
engenharia e percebemos que o pedreiro lá da terra fazia a coisa mais bem feita do que
muitos engenheiros projetam.
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Aqui, aquilo que peço é o vosso contributo, o Senhor Vereador já adiantou alguma coisa,
espero que consiga encontrar mais matéria,  com a sua experiência profissional e académica,
para enriquecer o trabalho e que na hora própria, remetendo o máximo de informação ao
projetista, possamos também ter aqui, obviamente que já fui, nas reuniões de trabalho com
o projetista,  muito  critico  relativamente  a  propostas,  no  meu entender,  são  melhoradas
dentro daquilo que é a nossa ambição política. Espero o seu contributo mas também espero
que o faça com espírito construtivo, que não me parece ser o caso da sua intervenção.”-------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “relativamente àqueles pontos
em que  disse  que  eu  me  enganei,  posso-o  ter  feito  e,  desde  já,  peço  desculpa  se  isso
aconteceu, vou verificar e se isso aconteceu, na próxima reunião terei de lhe pedir desculpa. 
Em relação a este ponto, foi-me pedida a contribuição, eu dei mas vou ser claro consigo.
Diz que eu estou contra… eu sou contra as opções que são tomadas, acho que está errado.
A opção é legítima da sua parte mas acho que está errada porque o Senhor Presidente está a
comprar terrenos em vários pontos do Concelho, não vai ter capacidade para fazer isso. É
claro que isso serve para a campanha… este plano que está aqui, isto nunca vai ser feito no
seu tempo, vai andar daqui a 20 anos… espero que sim, mas não acredito nisso e também
não acredito que seja viável estar a comprar terrenos, a gastar milhões, não tem capacidade
para  fazer  isso.  Se  eu  fosse  Presidente  da  Câmara  apostava  diferente,  apostava  tudo na
rodovia, na ligação à autoestrada, é lá que estão as pessoas, é lá que vamos buscar pessoas e
depois sim, fazia ao contrário e não é estar contra si porque tenho a maior consideração por
si, é porque se fosse eu não fazia assim. A opção de fazer aquilo ali não tem viabilidade, não
tem pessoas, quem é que vai para lá se não houver um meio rápido de ir para lá, meia dúzia
de oficinazitas?! Não me leve a mal de pensar assim mas é assim que eu penso.
Em relação à parte dos esgotos eu perguntei porquê?! No plano é bem claro, em relação aos
esgotos domésticos, o que é que é feito mas depois, na parte dos resíduos industriais, nada é
feito, nada é definido. Ora bem, acho que o projetista devia, já nesta fase e uma vez que
explanou, e bem, o que é que ia ser feito aos esgotos domésticos também devia dizer o que
é  que  vai  fazer  aos  esgotos  industriais.  Foi  nesse  plano que apontei  essa  crítica  e  para
melhorar e sabe bem que quando critico é num aspeto construtivo.”------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “está acentuada a diferença
de  conceção  de  prioridades  de  desenvolvimento.  O  Senhor  Vereador  Eng.  Agostinho
defende que se construam as rodovias e depois as empresas instalam-se em lado nenhum
porque estas coisas, como o Senhor disse e bem, demoram anos. Eu não estou preocupado,
depois tenho a certeza absoluta que não vou ser eu Presidente de Câmara a inaugurar este
parque, essa parte é a que mais me tranquiliza mas o futuro projeta-se assim. Nós estamos a
alterar um PDM, se fossemos só a pensar no dia a dia, no imediato… as pessoas confiaram
em mim duas vezes, não sei se vão voltar a confiar se não mas ficam a saber que eu não
estou preocupado com o dia de amanhã, estou preocupado com o dia daqui a 20 anos e,
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portanto, muito daquilo que fazemos hoje, temos esta situação de gerir o dia de hoje e gerir
o dia daqui a 20 anos, esta é a nossa função na política, não estamos numa comissão de
festas para gerir só o hoje, o nosso benefício imediato, o futuro vê-se assim. 
Está acentuada essa diferença e a estratégia é adquirir os terrenos para fazer estas bolsas
empresariais, que ficarão consignadas no PDM, isso está assente, já passou na Assembleia
Municipal… zona norte do Concelho de Soure, para área mais logística e temos aqui essa
âncora; zona sul da freguesia de Soure, criação de uma bolsa para outro tipo de oferta; zona
de Venda Nova, Tapeus para uma oferta parecida com esta, com uma configuração parecida
com esta, cerca de 20 hectares, não há capacidade para mais e amanhã, outro dia, a zona
oeste, aproveitando também alguma zona logística e para diferenciar a oferta do Concelho
tendo em conta  que já  temos Soure  e  Queitide,  onde  andámos a  comprar  terrenos no
mandato anterior, cerca de 8.000 metros. Portanto, numa das próximas reuniões de janeiro,
ordinária ou extraordinária, trarei este ponto para aprofundar a discussão, de preferência na
presença do Gabinete de Projeto para dar as explicações que sejam convenientes.
Uma saudável discussão política, também convém fazermos isto vez em quando, até porque
na próxima Assembleia Municipal este assunto também pode ser objeto, estamos a falar de
um plano de atividades para o próximo ano onde isto se insere.”-----------------------------------

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

Ponto 22. SERVIÇOS MUNICIPAIS

               . Aquisição de Serviços (Avença) na Área Jurídica 
                  - Não Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: SERVIÇOS MUNICIPAIS
                 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (AVENÇA) NA ÁREA JURÍDICA

- NÃO ADJUDICAÇÃO
     

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

Este  procedimento,  que  se  encontra  na  fase  de  esclarecimentos,  tem  como  prazo  do  serviço  o  período  limite  de
dezembro de 2019.

Desta forma, tendo em conta que o prazo previsto para a execução do contrato se encontra desajustado, a Câmara
Municipal pode decidir pela não adjudicação nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 79.º do CCP.

Assim, caso seja decidida a não adjudicação, determina o n.º 1 do artigo 80º do CCP que a decisão de contratar este
serviço seja revogada.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio,
(Ivo Costa, Dr.)
05.12.2019
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a não adjudicação,  conforme decorre da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------------

Ponto 23. RECURSOS HUMANOS

               . Estágios Curriculares
        23.1. Agrupamento de Escolas de Soure
                 - Curso de Manutenção Industrial /Eletromecânica – Para Conhecimento

Assunto: Estágio Curricular – Curso de manutenção industrial/eletromecânica
           
De acordo, com o assunto em epígrafe, cumpre-nos informar:

O Agrupamento de Escolas de Soure solicitou a este Município a integração de um forman-
do, em estágio curricular, no período de 6 de janeiro a 10 de março de 2020, num total
de 315 horas.

O estágio em causa não acarretará qualquer tipo de encargos para o Município, sendo to-
talmente suportado pelo Agrupamento.

Nestes termos, somos da opinião que o estágio poderá ser concedido, promovendo-se desta
forma o ensino qualificado dos jovens dentro das suas áreas, dando-lhes a possibilidade de
manterem um contacto direto com a realidade do Município, preparando-os assim, a ní-
vel profissional, para a entrada no mercado de trabalho.

À Consideração Superior,
A Técnica Superior,
Carla Maria Godinho Madeira
18/12/2019

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

23.2. Instituto D. João V 
        - Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos – Para Conhecimento

Assunto: Estágio Curricular – Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos

De acordo, com o assunto em epígrafe, cumpre-nos informar:

O Instituto D. João V solicitou a este Município a integração de três formandos, em estágio
curricular, no período de 6 de abril a 6 de julho de 2020, num total de 420 horas.

O estágio em causa não acarretará qualquer tipo de encargos para o Município, sendo to-
talmente suportado pelo Instituto.

Nestes termos, somos da opinião que o estágio poderá ser concedido, promovendo-se desta
forma o ensino qualificado dos jovens dentro das suas áreas, dando-lhes a possibilidade de
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manterem um contacto direto com a realidade do Município, preparando-os assim, a ní-
vel profissional, para a entrada no mercado de trabalho.

À Consideração Superior,
A Técnica Superior,
Carla Maria Godinho Madeira
13/12/2019

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

Ponto 24. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INTERMUNICIPAL ENTRE O MUNICÍPIO DE

SOURE, O MUNICÍPIO DE MIRA E O MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-VELHO,
DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, SANEAMENTO DE

ÁGUAS RESIDUAIS E OUTROS SERVIÇOS 
         24.1. Contrato de Gestão Delegada 
                  - Aprovação da Minuta de Adenda ao Contrato de Gestão Delegada

Foi presente a seguinte proposta:
PROPOSTA

Assunto:

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

-Contrato de Gestão Delegada
- Aprovação da Minuta de Adenda ao Contrato de Gestão Delegada

Considerando,

- A aprovação do Contrato de Gestão Delegada na sua última versão (Relatório Técnico 7-A - Minuta do Contrato de Gestão
Delegada com anexos – V.agosto19 (composto por 160 páginas) nas reuniões da Câmara e da Assembleia Municipal de
22/08/2019 e 26/08/2019, respetivamente;

-  A constituição da empresa ABMG – Águas do Baixo Mondego e Gândara,  E.I.M.,  S.A. (escritura  pública  celebrada em
17/10/2019 e registo comercial de 24/10/2019);

-A necessidade do estabelecimento de um período de transição  para  que a ABMG se  apetreche dos meios  materiais  e
humanos necessários à realização das atividades a delegar através do Contrato gestão Delegada;

-O parecer informal da ERSAR de 5/12/2019

-A aprovação na reunião de 18/12/2019 do Conselho de Administração da ABMG da Minuta de Adenda ao Contrato de Gestão
Delegada, que se anexa e faz parte integrante desta proposta;

Proponho,

Que a Câmara delibere aprovar/remeter a Minuta de Adenda ao Contrato de Gestão Delegada, que se anexa, à Assembleia
Municipal para aprovação; e
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Que delibere autorizar o Sr. Presidente de Câmara, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes, a outorgar o documento em
representação da ABMG - Águas do Baixo Mondego e Gândara, E.I.M., S.A..

Soure, 19 de dezembro e 2019
O Presidente da Câmara Municipal de Soure
Mário Jorge Nunes

Minuta de Adenda ao Contrato de Gestão Delegada para a prestação de serviços de abastecimento público de
água para consumo humano e de saneamento de águas residuais urbanas entre os MUNICÍPIOS DE MONTEMOR-O-
VELHO, SOURE E MIRA e a ABMG – ÁGUAS DO BAIXO MONDEGO E GÂNDARA, E.I.M. S.A.

Considerando  o  conteúdo  do  ofício  n.º  0-009031/2019,  de  5-12-2019,  da  Entidade  Reguladora  dos
Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), anexa à presente Adenda, que tem por objecto o Contrato de
Gestão Delegada para a prestação de serviços de abastecimento público de água para consumo humano
e de saneamento de águas residuais urbanas entre os MUNICÍPIOS DE MONTEMOR-O-VELHO, SOURE E MIRA
e  a  ABMG  –  ÁGUAS DO BAIXO MONDEGO E GÂNDARA,  E.I.M.  S.A.,  designadamente
orientação/recomendação relativa ao período de transição do Contrato,

O  Município  de  Montemor-o-Velho,  pessoa  equiparada  a  pessoa  colectiva  com  o  n.º  […],  neste  ato
representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Emílio Torrão,

O Município de Soure, pessoa equiparada a pessoa colectiva com o n.º  […],  neste ato representado pelo
Presidente da Câmara Municipal, Dr. Mário Jorge Nunes,

O Município de Mira, pessoa equiparada a pessoa colectiva com o n.º […], neste ato representado pelo
Presidente da sua Câmara Municipal, Dr. Raul José Rei Soares de Almeida,
 
Acordam entre si proceder à inserção da dita orientação/recomendação da ERSAR na Cláusula 8.ª da
minuta do Contrato (com a epígrafe Início e Duração), passando a dispor-se: 

“Cláusula 8.ª Início e Duração

1. O Contrato tem uma duração mínima de 40 (quarenta) anos e vigora por período indeterminado e
entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2020.

2.   A duração do Contrato compreende um período de transição de seis meses, com início em 1 de
Janeiro de 2020 e renovando-se no final de cada um dos meses, durante o qual os Municípios preparam,
em conjunto, a transferência de responsabilidades para a Entidade Gestora, podendo haver lugar ao
prolongamento do período de transição por prazo a definir pelas Partes”.

Cláusula única

Cada um dos outorgantes  compromete-se a submeter  a  presente Adenda à aprovação das Câmaras
Municipais e das Assembleias Municipais dos Municípios respectivos, de forma a que o contrato de
gestão delegada produza improrrogavelmente efeitos no dia 1 de Janeiro de 2020.

Feito em Montemor – o – Velho aos […] dias do mês de Dezembro de 2019, em triplicado de igual teor e
forma, depois de lido e estar conforme, vai ser assinado pelos outorgantes, ficando cada um na posse de
um exemplar.

Pelo Município de Montemor-o-Velho, 
(Emílio Torrão, Presidente)
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Pelo Município de Soure
(Mário Jorge Nunes, Presidente)

Pelo Município de Mira, 
(Raul José Rei Soares de Almeida, Presidente)

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes,  referiu que:  “esta empresa está  na
eminência de entrar em funcionamento. Aquilo que se propõe, no seguimento daquilo que
foi aprovado na reunião de Câmara de 22 de agosto de 2019 e na Assembleia Municipal de
26 de agosto de 2019, é que na minuta indicava-se, na altura, o dia 1 de janeiro de 2019, que
fique consignado o dia 1 de janeiro de 2020 e que seja criado um período de transição.
Portanto,  daquilo  que é  o  seguimento das  orientações  da  ERSAR, ficou entendido que
haveria um período de transição e é preciso estar sempre aqui presente que nós não estamos
em  presença  de  nenhuma  concessão,  é  a  gestão  delegada,  ou  seja,  nós  delegamos  a
propriedade, os bens, as pessoas, os equipamentos, são propriedade dos três municípios e a
responsabilidade administrativa, autoridade sobre a água, sobre o saneamento continua a ser
dos municípios, delegamos é a gestão nesta empresa que fará a gestão do sistema, sempre na
defesa do superior interesse dos munícipes e, como tal, a responsabilidade primeira é dos
municípios em assegurar um bom serviço, em assegurar a qualidade e respeitar a lei e a lei,
regulada  pela  entidade  reguladora  e  também  pelo  Tribunal  de  Contas  nas  ações,
nomeadamente  contratação pública  que  a  empresa  tenha  que fazer,  aplica-se  essa  lei  e,
portanto,  aquilo que vamos fazer é umprotocolo de colaboração.  Esta adenda é a dizer
quando é que entra em vigor, nomeadamente naquilo que diz respeito à cláusula oitava do
contrato de gestão delegada,  que se renova um período de transição e,  portanto,  até ao
máximo de seis meses vai haver um período de transição, de renovação mensal.
A competência para este tipo de decisões é também da Assembleia Municipal, porque todos
os documentos, como sabemos, têm que ir à Assembleia Municipal. Aquilo que se propõe é
que  esta  minuta  de  adenda  ao contrato  de  gestão  delegada  seja  aprovada  e  remetida  à
Assembleia Municipal.”-------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “o que vem aqui hoje é uma
proposta de adenda à minuta do contrato de gestão delegada e esta adenda aparece pela
necessidade de um período de transição. Este período de transição o que me parece é que ao
fim de cinco anos ser necessário um período de transição… isto começou em 2013… não
sei se nas outras empresas foi necessário este período de transição, agora ao fim de tanto
tempo mais  um período  de  transição?!  Vou explicar  porque  estou  admirado,  não foi  a
ERSAR que indicou o período de transição, a Câmara é que pediu à ERSAR essa situação, a
iniciativa foi da Câmara não foi da ERSAR… é engenhoso até, bastante inteligente da sua
parte, aliás, só podia ser.
A cláusula oito diz que o contrato tem a duração mínima de 40 anos a partir de 1 de janeiro
de 2020 e haverá um período de transição de 6 meses, renováveis, de acordo com os três
mas aqui, este período de transição pode durar 40 anos… ficamos numa situação difusa,
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nebulosa…  um  período  de  transição  de  1  ou  2  anos  ainda  vá…  e  depois  vamos  à
formulação jurídica apresentada, que ainda é mais rebuscada. Vem à  jurisprudência… o
public corporation… uma vertente da corporação vertical e isso é público público e aqui
estamos a falar em público privado porque a empresa municipal é uma empresa de direito
privado regida pela sociedade comercial, não tenho as menores dúvidas. A vantagem é que o
contrato de gestão delegada não vai ao Tribunal Constitucional porque se fosse… a empresa
foi constituída, foi assinado em 17 de outubro de 2018, entretanto o Senhor Presidente foi
nomeado e como está gestão delegada, vai ser a partir de 1 de janeiro de 2020; é referido um
período de transição sem limites e que durante esse período a ABMG recebe o dinheiro das
tarifas das águas e dos esgotos; a Câmara Municipal tem a obrigação de fornecer à ABMG
tudo, pessoal, equipamento, o que for necessário; em troca, a ABMG paga esses serviços e
preços a combinar, ou seja, inverteu-se, e aí é que está a situação engenhosa, inverteu-se o
objeto da coisa… a ABMG presta um serviço ao Município mas afinal é o Município a
prestar  um serviço  à  ABMG,  ou  seja,  inverteu  o  objeto  da  coisa.  Isto  é  uma situação
engenhosa e dou-lhe os parabéns porque livrou-se de um problema político e já não vai
apanhar com ele.”--------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “nós estamos na chamada
contratação in house, na PPP, embora a empresa seja de direito privado mas de capitais
públicos exclusivos e tem que se obedecer às regras da contratação pública. De facto, aquilo
que fica deste período de transição é precisamente para isso, a partir do dia 1 de janeiro de
2020 a responsabilidade da gestão é da empresa e todos os serviços que os municípios
tenham que prestar à empresa é uma prestação de serviços fora da contratação pública
porque são donos da empresa e prestam-nos serviço pelo preço justo, ou seja, é uma forma
de… está excluída da contratação porque é uma relação dentro da própria empresa. Como é
que isso se faz?! Num formulário antigo, e o Senhor já anda nesta vida há muitos anos, na
vida empresarial, é o inverso dos serviços municipalizados, ou seja, a empresa é como se
fosse os serviços municipalizados do Município, figura que em Coimbra existiu até há bem
pouco tempo antes de haver a Empresa Águas de Coimbra. A relação entre o Município de
Coimbra e a Águas de Coimbra é a mesma relação que o Município de Soure vai ter com a
Águas do Baixo Mondego e Gândaras, só que partilha, com dois parceiros, uma questão
que, neste caso, um Município como Coimbra é único e exclusivo. Em termos de análises,
auditoria de contas, tutela sobre a administração local, quer por parte da DGAL, quer pelo
Tribunal  de  Contas,  é  exatamente  a  mesma;  a  consolidação das  contas  da  empresa,  do
Município tem tudo a ver com esta empresa. Daqui para a frente… dar um exemplo: é feito
um rasgo para uma rotura, vai lá a empresa reparar a rotura, a seguir vai o município tapar o
buraco com alcatrão, esse custo é imputado à empresa. Na prática, é o que vai acontecer, ou
seja, a ficha de obra do município que foi lá tapar o buraco e por o alcatrão tem que ser
imputada ao centro de custos, não ao centro de custos das águas que era o que fazíamos
hoje e isso está excluído da contratação pública, é a chamada contratação in house, ou seja, é
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contratado dentro da nossa casa, é um serviço de dentro e tem que ser pelo chamado preço
justo, preço de custo. 
O período de transição pode demorar 40 anos… pode mas a empresa está constituída e
também diz lá, nos estatutos e na minuta de contrato de gestão, como é que é feita até a
saída de algum dos elementos que queira sair. Está previsto como é que se entra e previsto
como é que se sai, ou seja, a empresa também pode não durar 40 anos, pode durar só 4 ou
até  não  durar  nenhum,  portanto,  isso  é  sempre  relativo,  ou  seja,  não  se  trata  de  uma
concessão.  Uma  coisa  era  termos  feito  um  concurso  público  internacional,
concessionávamos, recebíamos uma renda, por antecipação ou prestações mensais e a partir
do dia 1 de janeiro não tínhamos nada a ver. Não se trata de uma concessão, trata-se de um
serviço do município desempenhado por uma empresa que é do município com mais dois
parceiros porque se não tivesse esses dois parceiros não era preciso contratualizar desta
forma mas tinha que haver regulamento interno para fazer essa gestão.”-------------------------

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos a favor do Senhor Presidente da Câmara
e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e CDU, e 1 (uma) abstenção do Senhor
Vereador eleito pelo PPD/PSD - CDS/PP - PPM – Eng. Agostinho Gonçalves -,
aprovar/remeter a Minuta de Adenda ao Contrato de Gestão Delegada à Assembleia
Municipal  e  autorizar  o  Senhor  Presidente  de  Câmara,  Mário  Jorge  da  Costa
Rodrigues Nunes, a outorgar o documento em representação da ABMG - Águas do
Baixo Mondego e Gândara, E.I.M., S.A., conforme decorre da proposta do Senhor
Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes.-------------------------------------------------

24.2. Contrato de Gestão Delegada 
         - Aprovação da Minuta de Protocolo de Execução de Contrato de Gestão Delegada com

a ABMG-Águas do Baixo Mondego e Gândara, E.I.M., S.A.

Foi presente a seguinte proposta:
PROPOSTA

GABINETE DO PRESIDENTE

Assunto:

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

-Contrato de Gestão Delegada
- Aprovação da Minuta de Protocolo de Execução do Contrato de Gestão Delegada com a ABMG-Águas do 

Baixo Mondego e Gândara, E.I.M., S.A.

Considerando,
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- A aprovação do Contrato de Gestão Delegada na sua última versão (Relatório Técnico 7-A - Minuta do Contrato de Gestão
Delegada com anexos – V.agosto19 (composto por 160 páginas) nas reuniões da Câmara e da Assembleia Municipal de
22/08/2019 e 26/08/2019, respetivamente;

-  A constituição da empresa ABMG – Águas do Baixo Mondego e Gândara,  E.I.M.,  S.A. (escritura  pública  celebrada em
17/10/2019 e registo comercial de 24/10/2019);

-A necessidade do estabelecimento de um período de transição  para  que a ABMG se  apetreche dos meios  materiais  e
humanos necessários à realização das atividades a delegar através do Contrato gestão Delegada;
-O parecer informal da ERSAR de 5/12/2019

-A aprovação na reunião de 18/12/2019 do Conselho de Administração da ABMG da Minuta de Protocolo de Execução do
Contrato de Gestão Delegada com a ABMG-Águas do Baixo Mondego e Gândara, E.I.M., que se anexa e faz parte integrante
desta proposta;

Proponho,

Que a Câmara delibere aprovar a Minuta de Protocolo de Execução do Contrato de Gestão Delegada com a ABMG-Águas do
Baixo Mondego e Gândara, E.I.M., S.A., que se anexa; e

Que delibere autorizar  o Sr.  Presidente de Câmara, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes a outorgar o documento em
representação da ABMG - Águas do Baixo Mondego e Gândara, E.I.M., S.A..

Soure, 19 de dezembro e 2019
O Presidente da Câmara Municipal de Soure
Mário Jorge Nunes

MINUTA DE PROTOCOLO

MUNICÍPIOS DE MONTEMOR – O – VELHO, SOURE E MIRA

E

ABMG – ÁGUAS DO BAIXO MONDEGO E GÂNDARA, E.I.M., S.A.

PERÍODO DE TRANSIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

E DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS  

I ENQUADRAMENTO

A transferência das responsabilidades pela gestão da prestação dos serviços de abastecimento público de
água para consumo humano e de saneamento de águas residuais urbanas dos Municípios de Montemor-
o-Velho, de Soure e de Mira para a ABMG – ÁGUAS DO BAIXO MONDEGO E GÂNDARA, E.I.M., S.A.
(doravante,  ABMG)  impõe  a  necessidade  de  definir  os  aspetos  mais  relevantes  dos  termos  dessa
transferência, designadamente durante o período de transição a ter início mo dia 1 de Janeiro de 2020. 

O  acautelamento  de  uma  fase  de  transição  tornou-se  ainda  mais  premente  em  face  da
comunicação/orientação da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), de 5-12-
2019, nos termos da qual a “duração do Contrato (o contrato de gestão delegada) compreende um período de
transição de seis meses, com início na data de assinatura…, durante o qual os Municípios preparam, em conjunto, a
transferência de responsabilidades para a Entidade Gestora…”.

No essencial, está, pois, em causa um conjunto de questões relacionadas com a assunção, pela ABMG, da
prestação de serviços de abastecimento público de água para consumo humano e de saneamento de
águas  residuais  urbanas  nos  Municípios  de  Montemor-o-Velho,  de  Soure  e  de  Mira  (doravante,
Municípios), que decorrerá por força da entrada em vigor do Contrato de Gestão Delegada (doravante,
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Contrato),  outorgado entre os Municípios e a ABMG, que tem por objeto a prestação dos sobreditos
serviços, devendo, desde já, ser esclarecido o enquadramento jurídico que deve observar-se em diversas
variantes e que, aqui, se agregam ou sintetizam em dois segmentos:

i). Introdução na minuta do Contrato de uma nova disposição, sugerida pela  ENTIDADE REGULADORA

DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS (doravante, ERSAR), a respeito da introdução de um período de
transição;

ii) Implementar, a partir da entrada em vigor do Contrato, as operações materiais destinadas a dar-lhe
execução, na medida do necessário e possível no período de transição contratualmente previsto.

II REFERÊNCIA AOS PRESSUPOSTOS JURÍDICOS  

Os aspetos referidos pressupõem uma análise que principie pelas questões jurídico-formais, ou seja e
muito concretamente, pela definição dos instrumentos jurídicos a adotar tendo em vista os objetivos que
os Municípios e a ABMG têm enunciados para o início da atividade conducente à execução do Contrato,
abordando – ou definindo até – o respetivo conteúdo. Para este específico efeito revela-se indispensável
o  apelo  a  considerações  de  direito  material,  designadamente  de  direito  administrativo  organizativo,
moldando o conteúdo dos referidos instrumentos jurídicos.

III ALTERAÇÃO AO CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA 

A alteração à Cláusula 8.ª da minuta do Contrato (com a epígrafe Início e Duração) que vem recomendada
pela ERSAR deve ser sujeita, tal como a minuta do Contrato o foi, à deliberação das Câmaras Municipais
e das Assembleias Municipais dos Municípios outorgantes.

Com efeito, tratando-se de uma orientação da ERSAR que contribui para a boa definição do plano de
execução do Contrato – ao introduzir-lhe  um  período  de  transição –  os Municípios pretendem aceitar
aquela orientação, mas devem sujeitá-la às mesmas formalidades de aprovação que observaram para a
minuta do Contrato, isto é:

i) Aprovação de proposta de alteração pelas respetivas Câmaras Municipais; e

ii)  De  seguida,  apresentação  dessa  proposta  às  respetivas  Assembleias  Municipais,
designadamente nos termos do disposto na alínea n) do n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico
das Autarquias Locais (Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro).

Como o que está em causa é a alteração de uma disposição de uma minuta já previamente aprovada,
entende-se que, por razões práticas para qual não se identifica qualquer obstáculo jurídico, o que deve
ser sujeito a aprovação dos órgãos municipais competentes deverá ser uma Adenda através da qual as
Partes no Contrato acordem na nova redação da Cláusula 8.ª (que passa a ter o conteúdo previsto na
comunicação da ERSAR).

Posteriormente, no momento da outorga do Contrato, além da assinatura do mesmo, proceder-se-á à
outorga de uma Adenda com o conteúdo da modificação aprovada pelos Municípios, de modo que,
efetivando-se a modificação por acordo nenhum ato administrativo adicional será necessário.

  IV OPERACIONALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO, DAS TAREFAS SUBJACENTES AO CUMPRIMENTO DO

CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA 
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A execução de algumas das obrigações que a ABMG passa a assumir ao abrigo do Contrato a partir de
01.01.2020 pressupõe, pelo menos numa fase inicial e como é por todos reconhecido, que os Municípios
que a constituíram - e que nela delegam a gestão dos serviços supra identificados - lhe aportem alguns
meios necessários para aquele efeito.

Essa  necessária  cooperação  está,  aliás,  subjacente  à  alteração  sugerida  pela  ERSAR  ao  Contrato,
assumindo-se que esse período serve para concretizar, na prática, a transferência de responsabilidades
dos Municípios para a ABMG.

A questão,  como já  se  enunciou anteriormente,  é  a de saber  qual  o  modo jurídico-formal  que deve
enformar essa necessária cooperação.

IV.1. A IMPLEMENTAÇÃO DA COOPERAÇÃO VERTICAL

A utilização, pela ABMG, dos meios (humanos ou técnicos) dos Municípios necessários à execução das
tarefas que estes lhe delegaram, remete para a designada public-public cooperation, matéria que – primeiro
na  jurisprudência  do  Tribunal  de  Justiça1,  depois  nas  Diretivas  sobre  contratação  pública  e,  mais
recentemente,  na  revisão  do  Contratos  Públicos  (doravante,  CCP)  –  vem  sendo  regulada  em  dois
diferentes tipos: a cooperação vertical e a horizontal; é a primeira que revela para efeitos das questões que
nos são colocadas.

Esse tipo de cooperação vertical determina a exclusão da aplicação das regras da contratação pública nos
casos em que se verifiquem os denominados requisitos de Teckal2:

i) A entidade adjudicante exerça sobre a entidade em causa um controlo análogo ao que exerce
sobre os seus próprios serviços; e

ii)  Esta  entidade  desenvolva  o  essencial  da  sua  atividade  em  benefício  de  uma  ou  várias
entidades. 

Está  em  causa,  portanto,  permitir  amplamente  –  e,  ao  mesmo  tempo,  reduzir  substancialmente  os
requisitos formais – dos contratos celebrados entre uma entidade adjudicante e um terceiro, o qual seja
apenas formalmente, mas não em substância, independente dessa entidade adjudicante. 

Absolutamente relevante é o facto de a cooperação vertical também se afigurar essencial no contexto
público-público, uma vez que a Lei reconhece que os já aludidos requisitos Teckal podem ser satisfeitos
em conjunto por várias entidades adjudicantes, ou seja e revertendo para o caso: os três Municípios que
asseguram  o  abastecimento  público  de  água  e  saneamento  através  de  uma  Empresa  que  detêm  e
controlam conjuntamente – a ABMG.

Este  tipo  de cooperação diz-se  vertical  ou institucionalizada  por  envolver  entidades  adjudicantes  que
contratam a execução de uma tarefa a uma entidade diferente que detêm e controlam conjuntamente.

1A decisão mais representativa é dada pelo Acórdão Hamburg (de 9.06.2009, Proc. n.º C-480/06). 
2Assim conhecidos por terem sido definidos, pela primeira vez, no Acórdão  Teckal (Proc. C-107/98).
Nesse acórdão, o Tribunal de Justiça concluiu que «[n]o que se refere à existência de um contrato, o juiz
nacional  deve  verificar  se  houve  uma convenção  entre  duas  distintas  pessoas.  A este  respeito,  [...]  basta,  em
princípio, que o contrato tenha sido celebrado entre, por um lado, uma autarquia local ou regional e, por outro, uma
pessoa dela juridicamente distinta. Só pode ser de outro modo na hipótese de, simultaneamente, a autarquia exercer
sobre a pessoa em causa um controlo análogo ao que exerce sobre os seus próprios serviços e de essa pessoa realizar o
essencial da sua atividade com a ou as autarquias que a controlam».
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O CCP enuncia os requisitos para que esta cooperação fique isenta das regras nele previstas. Dispõe o n.º
1 do artigo 5.º-A o seguinte:

1 - A parte ii não é aplicável à formação dos contratos, independentemente do seu objeto, a
celebrar  por  entidades  adjudicantes  com uma outra  entidade,  quando  se  verifiquem,
cumulativamente, as seguintes condições:

a) A entidade adjudicante exerça, direta ou indiretamente, sobre a atividade da outra pessoa
coletiva, isoladamente ou em conjunto com outras entidades adjudicantes, um controlo
análogo ao que exerce sobre os seus próprios serviços;

b) A entidade controlada desenvolva mais de 80 /prct. da sua atividade no desempenho de
funções que lhe foram confiadas pela entidade adjudicante ou entidades adjudicantes que
a  controlam,  ou  por  outra  ou  outras  entidades  controladas  por  aquela  ou  aquelas
entidades adjudicantes, consoante se trate de controlo isolado ou conjunto;

c) Não haja participação direta de capital privado na pessoa coletiva controlada, com exceção
de formas de  participação de  capital  privado sem poderes de controlo e  sem bloqueio
eventualmente exigidas por disposições especiais, em conformidade com os Tratados da
União Europeia, e que não exerçam influência decisiva na pessoa coletiva controlada.

No caso concreto, todos os requisitos legais estão cumpridos:

a)  Os  Municípios,  em  conjunto,  exercem  sobre  a  ABMG  um  controlo  análogo  ao  que
exercem sobre os seus próprios Serviços;

b) A ABMG desenvolverá toda a sua atividade (e, portanto, mais de 80%) tendo em vista o
desempenho das funções que lhe estão contratualmente confiadas pelos Municípios;

c) A ABMG não inclui qualquer participação de capital privado.

Cumpridos  esses  requisitos,  afigura-se  que  a  forma de  assegurar,  no  imediato,  o  cumprimento  das
tarefas delegadas na ABMG passa, necessariamente, pelo estabelecimento de uma cooperação vertical
entre os Municípios e a empresa, ou seja, pela outorga de um Memorando/Protocolo de Cooperação, no
qual se estabeleça:

i) Que os Municípios se comprometem, através dos seus Serviços e da disponibilização de meios
humanos e técnicos, a colaborar com a ABMG, auxiliando-a, desse modo, no cumprimento das
tarefas que lhe são delegadas nos termos do Contrato;

ii) O dever de a ABMG compensar a prestação desses serviços e a disponibilização desses meios
por um preço que corresponda aos custos médios que os Municípios teriam com a execução
direta dessa prestação. 

IV.2. AS FORMALIDADES DA COOPERAÇÃO VERTICAL

Estando a cooperação vertical excluída das formalidades e requisitos previstos na Parte II do CCP, a
verdade é que está ainda em causa o estabelecimento de obrigações e deveres cuja formalização poderia
ser objeto de um contrato autónomo (embora não sujeito a um procedimento de contratação pública
autónomo por força da aplicação do n.º 1 do artigo 5.º-A do CCP).

No entanto, a verdade é que não está verdadeiramente em causa um conteúdo contratual inovatório face
ao contratualizado no Contrato de Gestão Delegada; do que se trata, mais propriamente, é de regular
aspetos da operacionalização e gestão das tarefas cuja realização já foi regulada (e delegada) através do
Contrato.
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Ou  seja,  não  estamos  perante  um  contrato  com  conteúdo  inovador  (face  ao  Contrato  de  Gestão
Delegada),  mas  de  um instrumento  jurídico  que  tem em vista  regular  aspetos  da  execução  de  um
contrato já celebrado e aprovado pelos órgãos autárquicos competentes, de modo que as formalidades
que agora cabe adotar são muito menos exigentes que as que se colocaram para aquele contrato.

Com  efeito,  se  está  apenas  em  causa  regular  aspetos  operacionais,  enquadrados,  em  geral,  numa
cooperação público-público de tipo vertical, o que haverá a fazer é protocolar esses aspetos, para que se tornem
suficientemente precisos, nas suas incidências, para todas as Partes envolvidas. Âmbito que não implica
qualquer alteração ao  Contrato,  uma vez que este não carece de ser  modificado em qualquer das suas
disposições,  mas  antes  e  apenas  executado,  a  começar  pelo  estabelecimento  dos  princípios  que  essa
execução, sobretudo na fase de transição, deve observar.

Nesta sequência, consta em anexo a minuta do Memorando/Protocolo a outorgar.

Em síntese: 

A. A alteração à Cláusula 8.ª da minuta do Contrato (com a epígrafe  Início e Duração), que vem
sugerida pela ERSAR, deve ser sujeita, tal como a minuta do Contrato o foi, à deliberação das
Câmaras Municipais e das Assembleias Municipais dos Municípios outorgantes.

B. O que deve ser sujeito a aprovação dos órgãos municipais competentes deverá ser uma adenda
através da qual as Partes no Contrato acordem na nova redação da Cláusula 8.ª (que passa a ter o
conteúdo  previsto  na  comunicação  da  ERSAR);  posteriormente,  no  momento  da  outorga  do
Contrato, além da assinatura do mesmo, proceder-se-á à outorga de uma Adenda com o conteúdo
da modificação aprovada pelos Municípios, de modo que, efetivando-se a modificação por acordo
nenhum ato administrativo adicional será necessário.

C. A execução das obrigações que a ABMG assume ao abrigo do Contrato, a partir de 01.01.2020,
pressupõe a colaboração dos Municípios que a constituíram e que nela delegaram a realização dos
serviços.

D.  A  situação  enquadra-se  na  designada  public-public  cooperation,  designadamente  na  de  tipo
vertical, o que determina a exclusão da aplicação das regras da contratação pública nos casos em
que,  como  sucede  no  caso,  três  Municípios  asseguram  o  abastecimento  público  de  água  e
saneamento através de uma empresa que detêm e controlam conjuntamente. No caso concreto,
estamos  em  presença  de  uma  cooperação  vertical  ou institucionalizada  por  envolver  entidades
adjudicantes  que contratam a execução de uma tarefa  a uma entidade diferente  que detêm e
controlam conjuntamente.

E. No caso concreto, todos os requisitos legais (artigo 5.º-A, n.º 1 do CCP) estão cumpridos: (i) os
Municípios, em conjunto, exercem sobre a ABMG um controlo análogo ao que exercem sobre os
seus próprios serviços; (ii) a ABMG desenvolverá toda a sua atividade (e, portanto, mais de 80%)
tendo  em  vista  o  desempenho  das  funções  que  lhe  estão  contratualmente  confiadas  pelos
Municípios; (iii) a ABMG não inclui qualquer participação de capital privado.

F. A forma de assegurar, no imediato, o cumprimento das tarefas delegadas na ABMG passa pelo
estabelecimento  de  uma  cooperação  vertical  entre  os  Municípios  e  a  Empresa,  ou  seja,  pela
celebração de um Memorando/Protocolo de Cooperação que estabeleça (i) o compromisso de os
Municípios,  através  dos  seus  serviços  e  da  disponibilização  dos  meios  humanos  e  técnicos,
colaborarem com a ABMG na execução das tarefas delegadas nos termos do Contrato; (ii) dever
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de a ABMG compensar a prestação desses serviços e a disponibilização desses meios por um preço
que corresponda aos custos médios que os Municípios teriam com a prestação. 

 G. A formalização desta cooperação não envolve um contrato com um conteúdo inovador (face ao
Contrato de Gestão Delegada); constitui apenas um instrumento jurídico que tem em vista regular
aspetos de execução, pelo que as formalidades que agora cabe adotar são muito menos exigentes
que as que se colocaram para aquele contrato.

H.  Estando  em  causa regular  aspetos  operacionais,  enquadrados,  em  geral,  numa  cooperação
público-público de tipo vertical,  o que haverá a fazer é  protocolar esses aspetos,  para que se tornem
suficientemente precisos, nas suas incidências, para todas as partes envolvidas.

MINUTA DE PROTOCOLO A OUTORGAR  

ENTRE OS 

MUNICÍPIOS DE MONTEMOR-O-VELHO, DE SOURE E DE MIRA 

E A 
ABMG – ÁGUAS DO BAIXO MONDEGO E GÂNDARA, E.I.M. S.A.

Minuta de Protocolo de Colaboração, com vista à operacionalização do Contrato de Gestão Delegada
(para  a  prestação  de  serviços  de  abastecimento  público  de  água  para  consumo  humano  e  de
saneamento de águas residuais urbanas entre os MUNICÍPIOS DE MONTEMOR-O-VELHO, SOURE E MIRA

e a ABMG – ÁGUAS DO BAIXO MONDEGO E GÂNDARA, E.I.M. S.A.)

O  Município  de  Montemor-o-Velho,  pessoa  equiparada  a  pessoa  coletiva  com  o  n.º  […],  neste  ato
representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Emílio Torrão,

O Município de Soure, pessoa equiparada a pessoa coletiva com o n.º 507103742, neste ato representado
pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Mário Jorge Nunes,

O  Município de Mira, pessoa equiparada a pessoa coletiva com o n.º […],  neste ato representado pelo
Presidente da sua Câmara Municipal, Dr. Raul José Rei Soares de Almeida,

Doravante identificados por Municípios

E a

ABMG – Águas  do  Baixo  Mondego e  Gândara,  E.I.M.  S.A.,  com o  Número de Identificação  de Pessoa
Coletiva n.º  […],  aqui representada pelo Presidente do Conselho de Administração,  Dr. Mário Jorge
Nunes, e do Administrador […],

Doravante identificada por ABMG

Considerando que:

A. A ABMG é uma empresa local, integralmente detida pelos Municípios, regida pela Lei n.º 50/2012, de
31  de  Agosto,  a  quem cumpre,  nos  termos  dos  seus  Estatutos,  a  gestão  dos  serviços  municiais  de
abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais nos Municípios participantes no seu
capital social;
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B. Foi celebrado, entre a ABMG e os Municípios, o Contrato de Gestão Delegada para a prestação de serviços
de abastecimento público de água para consumo humano e de saneamento de águas residuais urbanas  (doravante,
Contrato), que entra em vigor em 01.01.2020;

C. Que o Contrato estabelece um período de transição de seis meses em que, entre outras atividades, as
Partes se obrigaram a adequar a estrutura técnica e de pessoal  da empresa dos meios necessários à
prossecução das suas atribuições, podendo haver lugar ao prolongamento do período de transição por
prazo a definir pelas Partes;

D.  Que,  no  início  da  execução  do  Contrato,  a  ABMG  não  disporá  dos  meios  humanos  e  técnicos
necessários à prossecução das suas atribuições e que, por outro lado, os Municípios mantêm os meios,
técnicos e humanos, que têm permitido a execução das operações necessárias à prestação de serviços de
abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais urbanas;
E. Que é possível, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 5.º-A do Código dos Contratos Públicos, o
estabelecimento de formas de cooperação vertical entre os Municípios e a ABMG;

É celebrado o presente Memorando/Protocolo, que se regerá pelos termos e condições constantes nas
Cláusulas seguintes, que as partes livremente estipulam e reciprocamente aceitam:

Cláusula 1.ª 
(Objeto)

O presente  Memorando/Protocolo visa estabelecer  os aspetos de operacionalização da cooperação a
estabelecer entre os Municípios e a ABMG, tendo em vista o cumprimento, por esta última, das suas
obrigações estatutárias e das obrigações assumidas ao abrigo do Contrato.

Cláusula 2.ª 
(Termos da colaboração)

1 As Partes comprometem-se, ativamente e conjugando esforços, agir da forma mais económica, eficiente
e eficaz para levar a efeito os objetivos preconizados no Contrato, apoiando, especialmente durante do
período de transição, as atividades da ABMG.

2  Sem prejuízo da progressiva dotação da ABMG dos meios necessários ao cumprimento do Contrato,
os Municípios  comprometem-se  a prestar  à ABMG os serviços de que esta careça  e que se revelem
necessários à prossecução das suas atividades, nomeadamente no âmbito da operação, manutenção e
conservação das instalações e equipamentos afetos à prestação dos serviços de abastecimento de água e
serviços de águas residuais, da gestão da cobrança das tarifas devidas pelos utentes e do atendimento de
utentes,  nos  edifícios  municipais  e  espaços  de  atendimento  atualmente  dedicados  aos  serviços  que
incumbe à AMBG prestar.
3 A ABMG, a partir do dia 1 de Janeiro, fica responsável pela leitura dos consumos efetuados a partir
dessa data, revertendo a seu favor toda a faturação a contar dessa data.  

4 Pela prestação, pelos Municípios, dos serviços previstos no número anterior, a ABMG pagará um preço
equivalente ao custo médio dos mesmos, nos termos que vierem a ser calculados/definidos.

5 Constitui obrigação da ABMG, assegurar o pagamento a cada dos Municípios dos montantes devidos
pelos serviços por estes realizados e determinados nos termos do número anterior, no prazo de trinta
dias contados a partir da entrega à ABMG dos pedidos de pagamento.

6 As Partes obrigam-se a fixar, por acordo, no prazo de 10 dias e em documento que fará parte integrante
do presente Memorando/Protocolo, os valores referidos no número anterior.
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7 A ABMG obriga-se a:
a) Comunicar às entidades externas o início das respetivas, por efeitos da delegação operada pelo
Contrato;
b) Comunicar  a  cessão  da  posição  contratual  dos  Municípios  nos  contratos  com  prestadores
externos e outras entidades diretamente implicados na prossecução das atividades da ABMG, incluindo,
sem pretensão de exaustividade:

     EDP Distribuição, S.A.;
     Águas do Centro Litoral, S.A.;
        Entidades Gestoras de quaisquer Programas Operacionais;
        […].
8 Os Municípios asseguram, no âmbito dos procedimentos de contratação atualmente em curso e em que
objeto contratual deva ser assumido pela ABMG, que a entidade contratante será, por força da sucessão
no exercício das competências em causa, a ABMG;
9 Os Municípios colaboram com a ABMG na efetivação de quaisquer instrumentos de mobilidade de
pessoal que, nos termos da Lei, seja possível levar a efeito.
10 Quando a utilização dos instrumentos anteriores não se revele adequada ou possível, os Municípios
asseguram, sob o seu poder de direção, a afetação, permanente ou ocasional, do pessoal que se revele
necessário ao desempenho das tarefas delegadas, ficando a ABMG obrigada a compensar as respetivas
despesas ou custos na parte proporcional dessa afetação. 
11 A afetação a que se refere o número anterior poderá consistir no exercício de tarefas que venham a ser
especificadas ou na continuidade desse exercício em Departamentos, Direções, Secções ou Serviços a que
atualmente se encontram afetas em cada um dos Municípios.      

Artigo 3.º
(Bens e Equipamentos Municipais)

1. Para prossecução das atividades da ABMG, os Municípios deverão ceder à ABMG quaisquer
bens ou equipamentos municipais que sejam necessários,  ficando tais bens exclusivamente afetos ao
Contrato, independentemente dessa afetação ocorrer de forma contínua ou não.
2. A afetação de tais bens é precedida de autorização dos Municípios e formalizada em auto a
subscrever pela ABMG e pelo Município em causa, incluindo a descrição dos bens e equipamentos em
causa e do seu estado de conservação. 
3. A ABMG é total e exclusivamente responsável pelas despesas de conservação, manutenção e
reparação dos bens e equipamentos que lhe sejam afetos, bem como por eventuais danos que resultem
da respetiva utilização.
4. No período a contar da data da assinatura da escritura de constituição da ABMG, até ao fim do
período de transição do Contrato de Gestão Delegada, a Empresa obriga-se a ceder aos Municípios a
utilização de bens, móveis ou imóveis, por ela detidos ou geridos, sem qualquer contrapartida, desde
que a cedência não prejudique a continuidade da prestação dos serviços nela delegados e a finalidade
daquela cedência seja para permitir o regular funcionamento do abastecimento de água e saneamento de
águas residuais aos munícipes.  

Cláusula 4.ª

1. Cada serviço ou bem, móvel ou imóvel, de que a ABMG necessite é requisitado por esta ao Presidente
de  cada  um dos  Municípios,  conforme os  casos,  ou  por  dirigente  em que aquele  delegue,  e  por  si
autorizada.
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2. Cada serviço prestado ou bem utilizado será objeto de registo em formulário disponibilizado para
efeito, do qual constará, no mínimo:

    a) A identificação do local, dia e hora da utilização dos bens ou da prestação dos serviços;
1.

  b)  A  identificação  especificada  e  quantificada  dos  bens,  materiais  e  equipamentos  utilizados,  dos
serviços prestados e dos recursos humanos mobilizados e respetiva categoria e função.  

3. O presente Protocolo constitui título suficiente e plenamente válido para a cedência de bens, móveis
ou imóveis, de direitos e para a prestação de qualquer serviço, dispensando qualquer outra formalidade.

Cláusula 5.º
(Bases de Dados)

Os Municípios transferem para a ABMG as bases de dados necessárias à execução dos serviços nesta
delegados,  obrigando-se  ambas  as  Partes  ao  estrito  cumprimento  das  disposições  que  regulam  o
tratamento de dados pessoais na Administração Pública, incluindo o Regulamento Geral de Proteção de
Dados.

Cláusula 6.º
(Produção de efeitos)

O Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura. 

Feito em Montemor – o - Velho, aos […] dias do mês de Dezembro de 2019, em quadruplicado de igual
teor e forma, depois de lido e estar conforme, vai ser assinado pelos outorgantes, ficando cada um na
posse de um exemplar.

Pelo Município de Montemor-o-Velho, 
(Emílio Torrão, Presidente)

Pelo Município de Soure
(Mário Jorge Nunes, Presidente)

Pelo Município de Mira, 
(Raul José Rei Soares de Almeida, Presidente)

Pela ABMG – Águas do Baixo Mondego e Gândara, E.I.M. S.A., 
(Mário Jorge Nunes, Presidente do Conselho de Administração)
(Raul José Rei Soares de Almeida, o Vice-Presidente)
(O Vogal, Emílio Torrão, Presidente)

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “é um outro instrumento
ligeiramente diferente, é a forma como funciona o acordo de gestão delegada, nas relações
comerciais  que possam haver  entre  a  empresa  e  a  própria  prestação,  onde se  enquadra
também a questão de como é que as coletividades que prestam este serviço o irão fazer. Irão
prestar da mesma forma, pelo menos em Soure porque nos outros municípios isto não
acontece, há várias formas, há municípios que entregaram aos CTT, só têm que ao final do
mês por o dinheiro na conta do município e dizer quem é que não pagou… este período de
transição  leva  que,  mantendo  um  sistema  de  gestão  que  tem  que  evoluir,  que  vai  ter
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alterações senão não era preciso constituir a empresa para mudar aquilo que eu sempre
disse, mudar o paradigma de gestão.”--------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “acho que o Senhor Presidente
não precisa de pedir autorização à Câmara para assinar, pela ABMG, o protocolo com a
Câmara, é ao contrário, precisa de autorização da Câmara para assinar com a ABMG porque
o  Presidente  do Conselho  de  Administração  não precisa  de  pedir-nos  autorização para
assinar, aí essa informação acho que deve ser o contrário.”------------------------------------------

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos a favor do Senhor Presidente da Câmara
e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e CDU, e 1 (uma) abstenção do Senhor
Vereador eleito pelo PPD/PSD - CDS/PP - PPM – Eng. Agostinho Gonçalves -,
aprovar a Minuta de Protocolo de Execução de Contrato de Gestão Delegada com a
ABMG -Águas do Baixo Mondego e Gândara, E.I.M., S.A. e autorizar o Senhor
Presidente  de  Câmara,  Mário  Jorge  da  Costa  Rodrigues  Nunes,  a  outorgar  o
documento em representação da ABMG - Águas do Baixo Mondego e Gândara,
E.I.M., S.A., conforme decorre da proposta do Senhor Presidente da Câmara Mário
Jorge Nunes.-----------------------------------------------------------------------------------

Ponto 25. REPOSIÇÃO DE MARCO E PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – BELIDE 
                 - Reclamação de Elisabete Graça de Oliveira Martins

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  indemnização  no  valor  de  122,50 ,€
correspondente a 10,00 /m2, à reclamante Elisabete Graça de Oliveira Martins,€
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------

Ponto 26. COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA 
                    - AUTORIDADE DE TRANSPORTES 
        26.1. Aditamento ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências entre a

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e o Município de Soure

Foi presente a seguinte proposta:
PROPOSTA

Assunto:
Aditamento ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências entre a Comunidade Intermunicipal da 
Região de Coimbra e o Município de Soure
- Proposta
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Considerando que ,

-  em  2017  foram  celebrados  os  contratos  interadministrativos  de  delegação  de  competências  enquanto  Autoridade  de
Transportes para as linhas de serviço público municipais na CIM RC, entre os municípios e a CIM.

- ao abrigo das competências delegadas, a CIM RC tem realizado o trabalho de preparação de um concurso público tendente à
celebração de um contrato de concessão do serviço público de transporte de passageiros rodoviário, nos termos do disposto
no RJSPTP e no Regulamento (CE) n.º 1370/2007.

- atendendo a que se prevê que o serviço, objeto do contrato de concessão a celebrar na sequência do concurso público a
lançar pela CIM RC, entre em funcionamento efetivo após 3 de dezembro,  existe a necessidade de manter os serviços atuais
de transporte público de passageiros rodoviário até à data de entrada em funcionamento da concessão,  necessários para a
concretização da “manutenção desses serviços”.

- o aditamento aqui em causa prevê que seja o Município a assegurar a mencionada “manutenção do serviço” até ao início da
operação pelo operador selecionado no referido procedimento concursal e desta forma clarificar os processos que até aqui se
verificam.

- para além deste objetivo, o presente aditamento pretende ainda regular a “bolsa de quilómetros” (componente eventual)
prevista no procedimento concursal do Serviço Público de Transporte de Passageiros a lançar pela CIM RC.

Proponho,

Que a Câmara Municipal delibere  aprovar a proposta de Aditamento ao Contrato Interadministrativo de Delegação de
Competências entre a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e remeta o documento à Assembleia Municipal
de Soure, para respetiva deliberação.

Soure, 11 de dezembro de 2019
Mário Jorge Nunes
Presidente da Câmara Municipal de Soure

ADITAMENTO
AO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
ENTRE

A COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA
E

O MUNICÍPIO SOURE
de novembro de 2019

CONSIDERANDO QUE:

A) Através da Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, o legislador português procedeu à renovação do regime jurídico do
serviço  jurídico  de  transporte  de  passageiros  (doravante,  “RJSPTP”),  em  conformidade  com  o  disposto  no
Regulamento (CE) n.º 1370/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2007, e, entre outras
opções  políticas  concretizadas  nessa  intervenção  legislativa,  avulta,  a  nível  organizatório,  a  concretização  dos
princípios da descentralização administrativa e da aproximação da Administração Pública aos cidadãos no domínio
de regulação do serviço de transporte público de passageiros;

B) De acordo com os artigos 4.º a 9.º do RJSPTP, são atualmente autoridades de transportes com competência
originária  de regulação o Estado,  os  municípios,  as comunidades intermunicipais  e  as  áreas  metropolitanas  de
Lisboa e do Porto, cujas competências se encontram delimitadas em função do âmbito geográfico do transporte
público a operar, apesar da inevitável colaboração e interdependência entre elas;
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C) Sem prejuízo desta distribuição originária de competências entre as autoridades de transporte estabelecida nos
referidos artigos  4.º  a  9.º  do RJSPTP,  o  legislador,  tendo em conta  a  necessidade  de  flexibilizar  a  gestão  de
competências das autoridades de transportes consoante o interesse público que se verifica na prática, não deixou de
conceder expressamente, no artigo 10.º, às autoridades de transportes a habilitação legal para efetuarem delegações
e/ou partilhas  de competências noutras  autoridades de transportes  ou noutras  autoridades públicas,  mediante a
celebração de contratos administrativos;

D) Ao abrigo desta habilitação legislativa de delegação, e em conformidade com os artigos 116.º a 123.º e 128.º a
130.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de dezembro e com o regime jurídico de delegação de competências previsto nos
artigos 44.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, o MUNICÍPIO SOURE decidiu delegar as suas
competências  enquanto  autoridade  de  transporte  dos  serviços  públicos  de  passageiros  municipais  na
COMUNIDADE  INTERMUNICIPAL DA REGIÃO  DE  COIMBRA,  celebrando  com  esta,  para  o  efeito,  o
Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências (doravante, “Contrato”);

E) Este Contrato, de acordo com o respetivo clausulado, entrou em vigor no primeiro dia útil após publicação no
sítio da Internet do IMT, I.P., tendo produzido efeitos assim a partir do dia 5 de maio de 2017;

F) Ao abrigo das competências delegadas por força deste Contrato, das competências delegadas da igual forma por
outros  municípios  e  das  competências  próprias  previstas  no  artigo  7.º  do  RJSPTP,  a  COMUNIDADE
INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA tem realizado um trabalho  de  preparação  de  um concurso
público  tendente  à  celebração  de  um  contrato  de  concessão  do  serviço  público  de  transporte  de  passageiros
rodoviário, nos termos do disposto no RJSPTP e no Regulamento (CE) n.º 1370/2007;

G)  Em virtude  da  evolução desses  trabalhos  preparatórios,  tem-se  verificado um conjunto de vicissitudes não
previsto pelas Partes no momento da celebração do Contrato, cujo tratamento implica, entre outros, a necessidade
de ajustamento do Contrato em conformidade;

H) Em primeiro lugar, tendo em conta que, sobretudo por causa da falta de informação estrutural do setor e da
mudança constante da legislação aplicável ao setor de transporte público de passageiros, prevê-se que o serviço
objeto do contrato de concessão a celebrar na sequência do concurso público referido no Considerando F) vá entrar
em funcionamento efetivo depois de 2020 – o que implica a necessidade de manter os serviços atuais de transporte
público de passageiros rodoviário até à data de entrada em funcionamento da concessão;

I) A COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA não dispõe, nem prevê dispor a médio
prazo, dos recursos suficientes e necessários para a concretização da “manutenção desses serviços”, o que exige a
gestão  de  contratos  atualmente  em  vigor  celebrados  pelos  municípios  e  contactos  com  todos  os  operadores
envolvidos;

J) Neste quadro, atendendo a que o novo operador selecionado pela COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA
REGIÃO DE COIMBRA no âmbito de procedimento concursal  referido no Considerando F) não vai  iniciar  a
operação em final deste ano, tal como inicialmente previsto, as Partes aceitam que, mantendo a lógica que sempre
esteve subjacente ao Contrato, seja o Município a assegurar a mencionada “manutenção do serviço” até ao início da
operação pelo operador selecionado no referido procedimento concursal;

K) Em segundo lugar, segundo as opções estratégicas tomadas em relação ao conteúdo do contrato a adjudicar na
sequência do concurso público referido no Considerando F), considera-se conveniente prever logo neste contrato os
termos de aquisição futura, pela COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA no âmbito
deste contrato, dos serviços de transporte de passageiros não abrangidos pela rede de serviços do contrato, por conta
do Município;

L) O Município considera que o enquadramento referido no Considerando anterior poderá afigurar-se vantajoso
para si, tendo em conta que, na sequência da celebração do contrato de serviço público pela CIM no âmbito do
concurso público referido no Considerando F),  o  serviço público de transporte de passageiros  no território da
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA passará previsivelmente a ser prestado por um
único operador – o que poderá limitar a oferta de serviços de transporte de passageiros no território do Município
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com o risco inerente de o preço a propor mais tarde para esse efeito ao Município por esse operador poder vir a ser
superior ao que poderá propor caso os termos e condições associados à prestação desses serviços sejam incluídos no
contrato a celebrar pela COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA para a realização do
serviço público de transporte de passageiros;

M) O presente aditamento não implica aumento da despesa pública global, tendo como consequência o aumento da
eficiência  da  gestão  dos  recursos  pela  COMUNIDADE  INTERMUNICIPAL DA REGIÃO  DE  COIMBRA,
atendendo à mobilização da equipa existente para assuntos da Mobilidade e o associado ganho de eficácia no
exercício das competências pelos órgãos da COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA;

N) O presente aditamento contribui para a promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-regional,
a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos recursos disponíveis;

O) Foram realizados os estudos necessários à demonstração dos requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do
artigo 115.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de dezembro, nos termos e para efeitos do artigo 122.º da mesma lei;

P) O financiamento do exercício das competências delegadas ou autorizadas previstas no Contrato e no presente
Aditamento pelo COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA e no Aditamento consta de
um  acordo  de  financiamento  entre  o  Município  e  a  COMUNIDADE  INTERMUNICIPAL DA REGIÃO  DE
COIMBRA.

A COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA e o Município de Soure (doravante,  as
Partes) deliberam celebrar, ao abrigo e para efeitos dos artigos 10.º da do RJSPTP e dos artigos 116.º a 123.º e 128.º
a 130.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de dezembro, o presente Aditamento ao Contrato Interadministrativo de Delegação
de Competências, celebrado entre as Partes, que se rege pelos termos seguintes:

Cláusula 1.ª

Exercício transitório das competências delegadas pelo Município

1. Até à data de entrada em operação do serviço público de transporte de passageiros rodoviário objeto do contrato
que a Comunidade Intermunicipais da Região de Coimbra celebrará ao abrigo das competências próprias e das
competências delegadas pelo Município nos termos do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências
(doravante, “Contrato Interadministrativo”), constante do Anexo I ao presente Aditamento, o Município continua a
assumir o exercício regular das competências referidas nas Secções II, III e IV do Capítulo II e no Capítulo III deste
Contrato Interadministrativo.

2. Exclui-se do disposto no n.º 1 o exercício das seguintes competências, que continua a caber à Comunidade
Intermunicipal da Região de Coimbra:

a) As competências necessárias à preparação e realização do próprio contrato referido na parte inicial do número
anterior;

b) A competência prevista na Cláusula 11.ª do Contrato Interadministrativo;

c) A competência relacionada com a conceção e implementação de medidas ao abrigo do Programa de Apoio à
Redução Tarifária previsto na lei.

3.  Caso,  durante  o  período  definido  no  n.º  1,  o  princípio  da  prossecução  do  interesse  público  determine  a
conveniência de a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra exercer algumas das competências referidas
no n.º 1, mas não abrangidas pelo n.º 2, a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra pode exercer, na
medida do necessário, essas competências, desde que:

a) A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra comunique ao Município, com a antecedência mínima de
15 (quinze) dias, a pretensão fundamentada relativa ao exercício dessas competências; e

b) O Município não faça oposição expressa à pretensão da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, no
prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de receção da comunicação referida na alínea anterior.
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Cláusula 2.ª
Aquisição de serviços de transporte por conta do Município

1. O Município autoriza a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra a contratar, por conta do Município
(consoante a solução que melhor se afeiçoe ao quadro legal aplicável) e mediante pedido deste especificamente
dirigido para o efeito em função das necessidades futuras do Município, dos serviços de transporte de passageiros
que não integram o objeto da Concessão e que podem abranger circuitos especiais de transporte escolar e serviços
não qualificáveis como “serviço público de transporte de passageiros” conforme definido na alínea n) do artigo 3.º
do RJSPTP.

2.  Os  termos  de  aquisição  dos  serviços  referidos  no  número  anterior  podem ser  incluídos  pela  Comunidade
Intermunicipal da Região de Coimbra no contrato de serviço público a que se refere o n.º 1 da Cláusula 1.ª, nos
termos que esta repute mais adequados ao quadro legal aplicável.

3. Os pagamentos relativos aos serviços referidos no n.º 1 em benefício do Município devem ser realizados por este
à Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra nos termos de acordo celebrado para o efeito.

Cláusula 3.ª
Remissão sistemática

Aplicam-se às delegações previstas nas cláusulas anteriores todas as estipulações contratuais previstas no Contrato
Interadministrativo, com as necessárias adaptações.

Cláusula 4.ª
Entrada em vigor

O presente Aditamento entra em vigor no primeiro útil imediato, após publicitação no sítio da Internet do Instituto da
Mobilidade e Transportes, I.P. (IMT).

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos a favor  do Senhor Presidente da Câmara
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  proposta  de  Aditamento  ao  Contrato  Interadministrativo  de  Delegação  de
Competências entre a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e ainda
remeter à Assembleia Municipal, conforme decorre da proposta do Senhor Presidente
da Câmara Mário Jorge Nunes.-------------------------------------------------------------

26.2. Acordo de Financiamento das Atividades Exercidas ao Abrigo dos Contratos
Interadministrativos  de  Delegação  das  Competências  dos  Municípios
enquanto Autoridades de Transportes

Foi presente a seguinte proposta:
PROPOSTA

Assunto: Acordo de financiamento das Atividades exercidas ao abrigo dos contratos Interadministrativos de delegação das
competências dos municípios enquanto autoridades de transportes. - Proposta

Considerando que ,
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- o contrato interadministrativo celebrado em 2017 relativo à delegação de competência dos serviços municipais na CIM RC,
previa a realização posterior de um acordo que regulasse o modelo de financiamento, conforme artigo 10.º do referido contrato
interadministrativo.

-  as partes optaram por não regular logo as condições de financiamento da  CIM RC para o exercício das competências
delegadas,  diferindo  esta  regulação  para  o  momento  em que  se  encontre  já  suficientemente  concretizado  o  modelo  de
exploração do serviço público de transporte de passageiros em causa.

- devido ao estado de maturação do procedimento concursal a lançar pela CIM RC relativo ao serviço público de transporte de
passageiros, torna-se necessário regular, através do referido acordo, o financiamento entre as Partes, a partir do momento do
início da exploração do serviço público de transporte de passageiros. 

Proponho,

Que a Câmara Municipal delibere aprovar a proposta de Acordo de financiamento das Atividades exercidas ao abrigo
dos  contratos  Interadministrativos  de  delegação  das  competências  dos  municípios  enquanto  autoridades  de
transportes e  remeta o documento à Assembleia Municipal de Soure, para respetiva deliberação.

Soure, 11 de dezembro de 2019
Mário Jorge Nunes
Presidente da Câmara Municipal de Soure

ACORDO DE FINANCIAMENTO 
DAS

ATIVIDADES EXERCIDAS AO ABRIGO DOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DAS

COMPETÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS ENQUANTO AUTORIDADES DE TRANSPORTES 
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA 

 MUNICÍPIOS ASSOCIADOS DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA

[•] de novembro de 2019

CONSIDERANDO QUE:

A) Ao abrigo da habilitação legislativa de delegação consagrada no Regime Jurídico do Serviço Público
de  Transporte  de  Passageiros  (RJSPTP),  aprovado  pela  Lei  n.º  52/2015,  de  9  de  junho,  e  em
conformidade com os artigos 116.º a 123.º e 128.º a 130.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de dezembro, com o
regime  jurídico  de  delegação  de  competências  previsto  nos  artigos  44.º  e  seguintes  do  Código  do
Procedimento Administrativo, os Municípios que integram a COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO

DE COIMBRA decidiram delegar as suas competências enquanto autoridade de transportes dos serviços
públicos  de  passageiros  municipais  (com  exceção  do  Município  de  Coimbra)  na  COMUNIDADE

INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA, celebrando com esta, para o efeito, os Contratos Interad

B) Aquando da celebração destes contratos interadministrativos, as Partes optaram por não regular logo
as condições de financiamento da COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA para o exercício
das  competências  delegadas,  diferindo  esta  regulação  para  o  momento  em  que  se  encontre  já
suficientemente concretizado o modelo de exploração do serviço público de transporte de passageiros
em causa; 

C)  A  COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA é  competente  para  a  exploração  do
mencionado serviço público de transporte de passageiros desde logo nos termos dos artigos 7.º e 8.º do
RJSPTP, no que toca às linhas intermunicipais e às linhas inter-regionais cuja competência haja assumido
na sequência de contrato celebrado com outras comunidades intermunicipais e no que toca às linhas
municipais  dos  Municípios  nos  termos  dos  referidos  Contratos  Interadministrativos  de  Delegação  de
Competências; 
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D) Ao abrigo dos referidos  Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências  e dos respetivos
aditamentos,  foi  também  delegada  na  COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA a
competência dos Municípios de Penacova e de Tábua em matéria de contratação de circuitos especiais de
transporte escolar;
E) As competências (próprias e delegadas) da COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA a
que  se  referem os  Considerandos  anteriores  serão  exercidas  em parte  através  da  celebração de um
contrato de serviço público com um operador privado selecionado através de concurso público (Contrato
de Serviço Público) para a exploração de uma rede de transporte público de passageiros (adiante junta
como Anexo III) que compreende as linhas inter-regionais, linhas intermunicipais e linhas municipais
referidas no Considerando anterior. 

F) A concretização dos termos e condições aplicáveis ao Contrato de Serviço Público encontra-se, no
momento atual, numa fase muito avançada, permitindo antever o tipo de obrigações pecuniárias que,
nesse contexto, a  COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA terá de suportar, em concreto,
quer por força das mencionadas competências próprias, quer por força do exercício das competências
delegadas pelos Municípios;

G) O Contrato de Serviço Público terá uma duração de 5 anos, não prorrogável, e imporá obrigações de
serviço público ao operador;

H)  A  execução  integral  do  Contrato  de  Serviço  Público  implicará  a  atribuição  pela  COMUNIDADE
INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA ao operador de uma compensação por obrigações de serviço
público previstas no Contrato de Serviço Público a atribuir nos termos do RJSPTP e do Regulamento
(CE) n.º 1370/2007, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2007; 

I) Tendo em conta os custos operacionais e os rendimentos inerentes à operação da rede referida no
Considerando E), bem como às atividades acessórias a autorizar no Contrato de Serviço Público, aos
quais se acrescenta uma margem de lucro razoável de acordo com o disposto no Anexo ao Regulamento
(CE) n.º 1370/2007, prevê-se que o valor máximo anual a pagar ao operador, a título de compensação por
obrigações de serviço público, seja de €  2.909.883,79 (dois milhões novecentos e nove mil oitocentos e oitenta e
três euros e setenta e nove cêntimos), sem prejuízo das atualizações anuais previstas no Contrato de Serviço
Público, aplicáveis no segundo ano e seguintes e do IVA à taxa legal aplicável;  

J) Sem prejuízo da rede que o próprio adjudicatário irá propor no âmbito do concurso e relativamente à
qual não será paga qualquer compensação por obrigação de serviço público (Rede Voluntária), a rede de
transporte  público  rodoviário  de  passageiros  que  será  objeto  do  Contrato  de  Serviço  Público  (Rede
Obrigatória constante do Anexo III) abrange uma produção quilométrica anual total da rede (incluindo
linhas  intermunicipais,  linhas  inter-regionais  e  linhas  municipais),  a  qual,  sem  prejuízo  das  suas
eventuais alterações futuras, ascende a 7.551.090 (sete milhões quinhentos e cinquenta e um mil e noventa)
quilómetros;

K) A Rede Obrigatória referida no Considerando J) corresponde maioritariamente à rede que se encontra
em  operação  no  momento  atual  (Rede  Atual),  integrando,  no  entanto,  algumas  linhas  novas
consideradas  necessárias  para  dar  resposta  às  necessidades de  mobilidade  da população em alguns
municípios (Rede Nova) e que se considerou deverem integrar rede a operar no âmbito do Contrato de
Serviço Público;
L) A produção quilométrica anual associada às linhas municipais cuja exploração se encontra delegada
na COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA nos termos dos Contratos Interadministrativos de
Delegação de Competências  e dos respetivos aditamentos e que nessa Rede Obrigatória estão abrangidas
ascende, nos termos do mencionado Anexo III, a 2.040.788 (dois milhões quarenta mil setecentos e oitenta e
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oito)  quilómetros  (os  remanescentes  5.510.302  (cinco  milhões  quinhentos  e  dez  mil  trezentos  e  dois)
quilómetros correspondem a serviços público intermunicipal e inter-regional;

M) Nessa  base,  o  valor  máximo anual  que a  COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA

poderá ter que pagar ao operador por causa do serviço público de transporte rodoviário de passageiros
operado nas linhas municipais e da responsabilidade (delegada) corresponderá à parte da compensação
por obrigações de serviço público associada à operação das linhas municipais – soma essa que, para o
primeiro ano de execução do Contrato, se estima no valor de € 2.303.465,45 (dois milhões trezentos e três
mil quatrocentos e sessenta e cinco euros e quarenta e cinco cêntimos);

N) Na produção quilométrica anual associada às linhas municipais integrantes da Rede Obrigatória,
referida  no  Considerando  L),  está  incluída  a  produção  quilométrica  municipal  da  Rede  Nova  que
ascende a 82.906 (oitenta e dois mil novecentos e seis) quilómetros 

O) O valor máximo anual que a COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA poderá ter que
pagar  ao  operador,  a  título  de  compensação por  obrigação de serviço  público,  por  causa do  serviço
público de transporte rodoviário de passageiros operado nas linhas municipais que integram a Rede
Nova estima-se no valor de € 145.914,38 (cento e quarenta e cinco mil novecentos e catorze euros e trinta e oito
cêntimos);

P) A diferença entre o valor referido no Considerando I) e o valor apurado nos termos do Considerando
M) corresponde à parte da compensação por obrigações de serviço público associada à exploração das
linhas  intermunicipais  e  das  linhas  inter-regionais,  que  será  paga  ao  operador  pela  COMUNIDADE
INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA por  causa  do  exercício  das  suas  próprias  competências  (e  não
delegadas pelos municípios). 

Q)  Para  além,  com  relevância  para  efeitos  do  presente  Acordo,  do  pagamento  ao  operador  pela
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA do valor  a que se refere o Considerando M),
poderão existir outras obrigações pecuniárias da COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA
perante o operador, cuja ocorrência é incerta e eventual, estando dependente de eventuais vicissitudes ao
longo da execução contratual  -  designadamente decorrentes do exercício pelo operador do direito à
reposição  do  equilíbrio  económico-financeiro  e  de  pedidos  de  indemnização  por  incumprimento
contratual –, cujo montante máximo não é possível antecipar no momento atual;

R)  As  obrigações  pecuniárias  a  que  se  refere  o  Considerando  anterior  que  venham  a  ter  que  ser
efetivamente pagas pela COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA ao operador devem ser
suportadas pelos Municípios ao abrigo dos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências, na
medida do peso proporcional das compensações por obrigação de serviço público nas linhas municipais,
que se cifra em 79,16% (setenta e nove unidades e dezasseis centésimas por cento), e pela COMUNIDADE
INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA na medida do peso proporcional da parte das compensações
por obrigação de serviço público das linhas intermunicipais e linhas inter-regionais (correspondente a
20,84%);

S) Acresce que os Municípios transferiram também para a COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE

COIMBRA,  nos termos dos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências e seus Aditamentos,  a
contratação, por conta daqueles, de serviços de transporte que não integram o objeto da concessão ao
operador de serviço do Contrato de Serviço Público, que devem ser remunerados mediante um preço
unitário/km;

T) A capacitação financeira da  COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA para o exercício
das competências delegadas afigura-se, por um lado, imprescindível para a boa execução do contrato de
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serviço público a celebrar com um operador privado e, por outro lado, juridicamente indispensável por
força dos artigos 115.º e 122.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;

U) De acordo com a racionalidade normativa subjacente aos artigos 115.º e 122.º da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, a regulação desta capacitação financeira da  COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE
COIMBRA deve ser concretizada através da celebração de um contrato interadministrativo – configurado,
neste caso concreto, como complementar aos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências e
aos respetivos Aditamentos – que preveja os recursos financeiros necessários e suficientes ao exercício
pela entidade intermunicipal das competências nela delegadas pelos municípios e que faça referência “às
respetivas fontes de financiamento e aos seus modos de afetação”;

Os  MUNICÍPIOS que  integram  a  COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA,  doravante
designados como PRIMEIROS OUTORGANTES, a saber:

a) MUNICÍPIO DE ARGANIL, pessoa coletiva n.º [•], com sede na [•], representado pelo Presidente da
Câmara Municipal, Luís Paulo Costa;

b) MUNICÍPIO DE CANTANHEDE, pessoa coletiva n. [•], com sede [•], representado pela Presidente
da Câmara Municipal, Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira;

c) MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA,  pessoa coletiva n.º [•], com sede na [•], representado pelo
Presidente da Câmara Municipal, Nuno Miguel Martins Rondão Moita Costa;

d) MUNICÍPIO DE FIGUEIRA DA FOZ,  pessoa coletiva  n.º  [•],  com sede na [•],  representado pelo
Presidente da Câmara Municipal, Carlos Ângelo Ferreira Monteiro;

e) MUNICÍPIO DE GÓIS, pessoa coletiva n.º [•], com sede na [•], representado pela Presidente da
Câmara Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira;

f) MUNICÍPIO DE LOUSÃ, pessoa coletiva n.º [•], com sede na [•], representado pelo Presidente da
Câmara Municipal, Luís Miguel Correia Antunes;

g) MUNICÍPIO DE MEALHADA, pessoa coletiva n.º [•], com sede na [•], representado pelo Presidente
da Câmara Municipal, Rui Manuel Leal Marqueiro;

h) MUNICÍPIO DE MIRA, pessoa coletiva n.º [•], com sede na [•], representado pelo Presidente da
Câmara Municipal, Raúl José Reis Soares Almeida;

i) MUNICÍPIO DE MIRANDA DO CORVO, pessoa coletiva n.º [•], com sede na [•], representado pelo
Presidente da Câmara Municipal, António Miguel Costa Baptista;

j) MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-VELHO, pessoa coletiva n.º [•], com sede na [•], representado pelo
Presidente da Câmara Municipal, Emílio Augusto Ferreira Torrão;

k) MUNICÍPIO DE MORTÁGUA, pessoa coletiva n.º [•], com sede na [•], representado pelo Presidente
da Câmara Municipal, José Júlio Henriques Norte;

l) MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL, pessoa coletiva n.º [•], com sede na [•], representado pelo
Presidente da Câmara Municipal, José Carlos Alexandrinho Mendes;

m) MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA, pessoa coletiva n.º [•], com sede na [•], representado pelo
Presidente da Câmara Municipal, José Alberto Pacheco Brito Dias;

n) MUNICÍPIO DE PENACOVA, pessoa coletiva n.º [•], com sede na [•], representado pelo Presidente
da Câmara Municipal, Humberto José Batista Oliveira;

o) MUNICÍPIO DE PENELA, pessoa coletiva n.º [•], com sede na [•], representado pelo Presidente da
Câmara Municipal, Luís Filipe da Silva Lourenço Matias;

p) MUNICÍPIO DE SOURE, pessoa coletiva n.º [•], com sede na [•], representado pelo Presidente da
Câmara Municipal, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes;

q) MUNICÍPIO DE TÁBUA, pessoa coletiva n.º [•], com sede na [•], representado pelo Presidente da
Câmara Municipal, Mário Almeida Loureiro;
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r) MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES, pessoa coletiva n.º [•], com sede na [•], representado pelo
Presidente da Câmara Municipal, João Miguel Sousa Henriques;

e
A COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA,  pessoa coletiva n.º 508 354 617, com sede na
Rua do Brasil n.º 131, 3030-176 Coimbra, representada pelo Presidente do Conselho Intermunicipal, José
Carlos Alexandrino Mendes, adiante designada como SEGUNDA OUTORGANTE,
Celebram de comum acordo o presente Acordo de Financiamento, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Capítulo I
Disposições gerais

Cláusula 1ª
Objeto

1. O presente Acordo tem por objeto principal a definição dos termos do financiamento da SEGUNDA
OUTORGANTE para o exercício da competência de exploração do serviço público de transportes de
passageiros municipal  e  da competência  de exploração do serviço especializado de transporte
escolar,  consoante o caso,  e das competências complementares ou relacionadas,  que lhe foram
delegadas  pelos  PRIMEIROS OUTORGANTES nos  termos  dos  Contratos  Interadministrativos  de
Delegação de Competências dos respetivos Aditamentos, constantes respetivamente dos Anexos I
e II ao presente Acordo; e

2. A  regulação  do  financiamento  previsto  no  número  anterior  está  prevista  no  Capítulo  II  do
presente Acordo.

3. O presente Acordo inclui ainda no seu objeto a regulação de outras matérias relacionadas com o
Contrato de Serviço Público, previstos no Capítulo III.

Cláusula 2ª
Objetivos estratégicos

1. As  Partes  comprometem-se,  na  execução  do  presente  Acordo,  a  promover  a  gestão  e  o  uso
eficiente  dos  recursos  públicos  na  implementação  e  execução  da  contratualização  do  serviço
público de transporte de passageiros.

2. A atuação das Partes deve, ainda, promover a coesão territorial, social e económica, o reforço da
solidariedade intermunicipal,  a  melhoria  da qualidade dos serviços  públicos  de  transporte  de
passageiros prestados à população e, bem assim, a sustentabilidade do mesmo.

Cláusula 3ª
Salvaguarda do não aumento da despesa pública global

1. As Partes obrigam-se a assegurar que a execução do presente Acordo não implica aumento da
despesa pública global.

2. Qualquer ação solicitada ou promovida por qualquer uma das Partes que represente ou possa
representar um aumento da despesa pública global deve ser objeto de regulação ou contratação
específica, respeitando a legislação em vigor aplicável.

Capítulo II
Financiamento do exercício das competências delegadas no âmbito dos Contratos

Interadministrativos de Delegação de Competências

Cláusula 4ª
Disposições gerais
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1. Nos termos do presente Acordo,  e  para efeitos  da alínea a)  do n.º  3  do artigo 68.º  da Lei  n.º
73/2013, de 3 de setembro (Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais)
e da alínea b) do n.º 3 do artigo 34º dos Estatutos da Comunidade Intermunicipal da Região de
Coimbra, os PRIMEIROS OUTORGANTES obrigam-se a garantir que a SEGUNDA OUTORGANTE dispõe,
em cada momento, das condições financeiras necessárias ao exercício das competências delegadas
referidas no n.º 1 da Cláusula 1.ª

2. O financiamento referido no número anterior tem natureza subsidiária e complementar,  sendo
realizado apenas quando as obrigações ou despesas assumidas pela  SEGUNDA OUTORGANTE no
âmbito ou por causa do Contrato de Serviço Público não possam ser totalmente satisfeitas através
dos seguintes recursos financeiros da SEGUNDA OUTORGANTE:

a)  As  transferências  recebidas  pela  SEGUNDA OUTORGANTE diretamente  do  Orçamento  do
Estado, ou de qualquer fundo legalmente constituído, que estejam consignadas ao pagamento
dos custos  assumidos  pelas  autoridades  de  transportes  no  âmbito  da exploração do serviço
público de transporte e/ou associados à imposição de qualquer obrigação de serviço público ao
operador de serviço público, nos termos definidos nos n.ºs 3 e 4; e

B) Qualquer valor pecuniário que a  SEGUNDA OUTORGANTE recebe, regular ou ocasionalmente,
do operador de serviço público nos termos da lei e do referido contrato de serviço público, com
exceção do valor que venha a ficar previsto nesse contrato como contrapartida financeira pelo
direito de exploração de serviços públicos de transporte de passageiros.

3. A alínea a) do número anterior não abrange os recursos financeiros da SEGUNDA OUTORGANTE de
que, nos termos da lei, esta não seja o titular efetivo, nem os recursos financeiros que possam ser
utilizados por esta para cobrir, de modo indiferenciado, quaisquer despesas assumidas por esta na
prossecução das suas atribuições, nem aqueles que estejam legalmente consignados à cobertura de
determinadas  despesas  não diretamente  relacionadas  com a  execução  do  Contrato  de  Serviço
Público.

4.  A utilização pela  SEGUNDA OUTORGANTE das transferências referidas na alínea a) do n.º 2 para
efeitos  da presente  cláusula  deve  respeitar  integralmente  a  legislação  aplicável  a  este  recurso
financeiro, não podendo a SEGUNDA OUTORGANTE ser obrigada a esgotar a totalidade do montante
transferido quando as obrigações ou despesas assumidas pela SEGUNDA OUTORGANTE no âmbito
ou por causa do Contrato de Serviço Público sejam apenas uma das despesas a cuja cobertura a
transferência em causa está consignada.

5. Nos termos e para os efeitos do disposto nos n.ºs 7 e 8 do artigo 7.º do Regulamento do Fundo
para o Serviço Público de Transportes, aprovado pela Portaria n.º 359-A/2017, de 20 de novembro,
os  PRIMEIROS OUTORGANTES,  declaram  autorizar  a  transferência  direta  da  totalidade  da  verba
prevista no Fundo para o Serviço Público de Transportes para a SEGUNDA OUTORGANTE.

Cláusula 5ª
Obrigações pecuniárias da SEGUNDA OUTORGANTE ao abrigo do Contrato de Serviço Público 

1. Sem prejuízo da observância integral da legislação orçamental e financeira aplicável e do disposto
nos  n.ºs  2  e  3  da  CLÁUSULA 4ª,  com  vista  a  dotar  a  SEGUNDA OUTORGANTE das  condições
financeiras  necessárias  ao  pagamento  ao  operador  do  Contrato  de  Serviço  Público  da
compensação por obrigação de serviço público contratualmente prevista, na parte correspondente
às linhas municipais e aos circuitos especiais de transporte escolar, os  PRIMEIROS OUTORGANTES
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obrigam-se a dotar a  SEGUNDA OUTORGANTE dos recursos financeiros necessários nos termos da
presente Cláusula e das Cláusulas 6.ª e 7.ª.

2. Para o primeiro  ano do Contrato de Serviço  Público,  o  montante  máximo anual  dos recursos
financeiros  previstos  no  número  anterior  é  estimado  no  valor  de  €  2.303.465,45  (dois  milhões
trezentos e três mil quatrocentos e sessenta e cinco euros e quarenta e cinco cêntimos), sem prejuízo da sua
correção  em função  dos  dados  reais  e  das  atualizações  contratualizadas  para  os  quatro  anos
seguintes, por referência à Rede Obrigatória.

3. O valor máximo anual estimado referido no número anterior decompõe-se nos seguintes termos:
a) O valor de € 2.157.551,06 (dois milhões cento e cinquenta e sete mil quinhentos e cinquenta e

um euros e seis cêntimos), correspondente à Rede Atual; e 
b) O valor de € 145.914,38 (cento e quarenta e cinco mil novecentos e catorze euros e trinta e oito

cêntimos), correspondente à Rede Nova. 
4. Sem  prejuízo  da  responsabilidade  solidária  dos  PRIMEIROS OUTORGANTES perante  a  SEGUNDA

OUTORGANTE pelo cumprimento da obrigação de transferência prevista na alínea a) do n.º 3, o
valor desta transferência é repartido entre os PRIMEIROS OUTORGANTES nos seguintes termos:

a) Arganil: 3,64%;
b) Cantanhede: 10,97%;
c) Condeixa-a-Nova: 7,11%;
d) Figueira da Foz: 0,30%;
e) Góis: 5,83%;
f) Lousã: 4,45%;
g) Mealhada: 0,21%;
h) Mira: 0%;
i) Miranda do Corvo: 6,24%;
j) Montemor-o-Velho: 2,22%;
k) Mortágua: 2,73%;
l) Oliveira do Hospital: 7,32%;
m) Pampilhosa da Serra: 1,70%;
n) Penacova: 21,65%;
o) Penela: 3,77%;
p) Soure: 11,10%;
q) Tábua: 8,43%; e
r) Vila Nova de Poiares: 2,34%

5. O  valor  da  transferência  previsto  na  alínea  b)  do  n.º  3,  é  repartido  entre  os  PRIMEIROS

OUTORGANTES nos seguintes termos:
a) Arganil: 0%;
b) Cantanhede: 0%;
c) Condeixa-a-Nova: 4,49%;
d) Figueira da Foz: 76,24%;
e) Góis: 0%;
f) Lousã: 0%;
g) Mealhada: 0%;
h) Mira: 0%;
i) Miranda do Corvo: 0%;
j) Montemor-o-Velho: 0,82%;
k) Mortágua: 0%;
l) Oliveira do Hospital: 0%;
m) Pampilhosa da Serra: 0%;
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n) Penacova: 0%;
o) Penela: 0%;
p) Soure: 0%;
q) Tábua: 18,45%; e
r) Vila Nova de Poiares: 0%

Cláusula 6ª
Transferências mensais

1. Em conjunto, os  PRIMEIROS OUTORGANTES transferem para a  SEGUNDA OUTORGANTE,  a cada mês, o
montante  correspondente  a  1/12  (um  doze  avos)  da  compensação  anual  por  obrigação  de  serviço
público  prevista  no  Contrato  de  Serviço  Público,  na  parte  respeitante  exclusivamente  às  linhas
municipais e aos circuitos especiais de transporte escolar.

2.  As transferências  a  realizar  pelos  PRIMEIROS OUTORGANTES devem ter  como fonte  as  receitas  dos
PRIMEIROS OUTORGANTES legalmente utilizáveis para satisfazer as despesas decorrentes do Contrato de
Serviços Público, respeitando as regras legais de consignação, caso aplicáveis.«

3.  Para  o  efeito  de  determinação  do  valor  de  transferência  trimestral  referida  no  n.º  1,  a  SEGUNDA
OUTORGANTE deve ter em conta:

a) A eventual  compensação de créditos da  SEGUNDA OUTORGANTE na sua relação com o
operador do Contrato de Serviço Público (nomeadamente, em função da aplicação de
sanções contratuais pecuniárias); e

b) A aplicação do princípio da subsidiariedade previsto nos n.ºs 2 e 3 da cláusula 4.ª.
4.  Ao apuramento do valor de transferência  mensal  que cada um dos  PRIMEIROS OUTORGANTES deve
transferir à SEGUNDA OUTORGANTE nos termos da presente cláusula aplica-se o disposto nos n.ºs 3 e 4 da
CLÁUSULA 5ª.

5. Para efeitos de recebimento do valor de transferência, a SEGUNDA OUTORGANTE deve, no prazo de 10
(dez) dias a contar da receção das faturas  mensais remetidas pelo operador de serviço, nos termos do
Contrato de Serviço Público, apresentar aos PRIMEIROS OUTORGANTES essas mesmas faturas. 

6.  Em  concretização  da  obrigação  prevista  no  n.º  1, os PRIMEIROS OUTORGANTES transferem,
individualmente, para a SEGUNDA OUTORGANTE o valor apurado nos termos dos números anteriores no
prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da apresentação de faturas pela SEGUNDA OUTORGANTE referida
no número anterior.

7.  A  SEGUNDA OUTORGANTE não pode utilizar  as verbas recebidas dos  PRIMEIROS OUTORGANTES nos
termos da presente cláusula para fins diferentes daqueles legalmente associados à verba em causa nem
para pagamento de outras despesas que não as indicadas no n.º 1.  

Cláusula 7ª
Outros financiamentos 

1. Para além do financiamento das despesas mencionadas nas cláusulas anteriores, e sem prejuízo da
observância do disposto nos n.ºs 2 e 3 da CLÁUSULA 4ª, os PRIMEIROS OUTORGANTES devem ainda
dotar a SEGUNDA OUTORGANTE das condições financeiras necessárias ao cumprimento integral de
outras obrigações pecuniárias assumidas pela  SEGUNDA OUTORGANTE no âmbito do Contrato de
Serviço Público, de ocorrência incerta e cujo valor não é possível antecipar no momento atual.

2. O disposto no número anterior abrange, designadamente, as seguintes obrigações de pagamento e
despesas:
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a) A compensação que possa vir a ser contratualmente devida ao operador de serviço a título
de reposição do equilíbrio económico-financeiro do contrato;

b) Qualquer indemnização devida ao operador de serviço público por outra causa que não
seja  o incumprimento do Contrato de Serviço Público ou da legislação a este aplicável
imputável à SEGUNDA OUTORGANTE. 

3. As  obrigações  pecuniárias  a  que  se  refere  a  presente  cláusula  que  venham  a  ter  que  ser
efetivamente  pagas  pela  SEGUNDA OUTORGANTE ao  operador  devem  ser  suportadas  pelos
PRIMEIROS OUTORGANTES ao abrigo do presente Acordo até ao valor percentual que corresponde
ao  ratio  entre  a  produção  quilométrica  anual  associada  às  linhas  municipais  e  aos  circuitos
especiais de transporte escolar e a produção quilométrica anual associada à Rede Obrigatória do
Contrato de Serviço Público, atualmente estimado no valor de 26,22%.

4. O financiamento, através de transferência, a efetuar pelos  PRIMEIROS OUTORGANTES à  SEGUNDA
OUTORGANTE nos termos da presente cláusula depende da prévia apresentação de um pedido para
o efeito devidamente fundamentado pela SEGUNDA OUTORGANTE, que se realiza antes da assunção
das obrigações de pagamento ou das despesas em causa perante terceiros.

5. A transferência deve ser efetuada no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de apresentação de
requerimento nos termos do número anterior,  sem prejuízo  da possibilidade de os  PRIMEIROS
OUTORGANTES pedirem  esclarecimento  à  SEGUNDA OUTORGANTE,  caso  em  que  o  prazo
mencionado se suspende. 

6. A verba a  transferir  deve ter  como fonte  as  receitas  dos  PRIMEIROS OUTORGANTES legalmente
utilizáveis para satisfazer as despesas em causa, respeitando as regras legais de consignação, caso
aplicáveis.

7. Sem  prejuízo  da  responsabilidade  solidária  dos  PRIMEIROS OUTORGANTES perante  a  SEGUNDA
OUTORGANTE pelo cumprimento da obrigação de transferência referida na presente cláusula, o
montante de transferência é repartido entre os PRIMEIROS OUTORGANTES de acordo com os critérios
previstos nos n.ºs 4 e 5 da Cláusula 5.ª, por referência à Rede Atual e à Rede Nova.

8. Caso  as  despesas  objeto  da  presente  cláusula  tenham  origem  em  variações  da  produção
quilométrica  realizada  pelo  operador  de  serviço  público  associadas  a  novas  linhas  ou  novos
horários,  a  pedido  ou  autorizadas  pela  SEGUNDA OUTORGANTE,  essas  despesas  devem  ser
suportadas pelos  municípios  que delas  beneficiem de acordo com uma chave de repartição a
acordar entre eles. 

9. A SEGUNDA OUTORGANTE não pode utilizar as verbas recebidas dos PRIMEIROS OUTORGANTES nos
termos  da  presente  cláusula  para  satisfazer  despesas  diferentes  daquelas  indicadas  no
correspondente pedido de transferência de verbas.

Capítulo III
REGULAÇÃO ACESSÓRIA

Cláusula 8ª
Obrigações de serviço público e bens municipais

1. Os  PRIMEIROS OUTORGANTES aprovam, designadamente para efeitos do n.º 2 do artigo 10.º dos
contratos interadministrativos constantes do Anexo I ao presente Acordo, as opções constantes do
caderno de encargos do Contrato de Serviço Público (cuja minuta consta do Anexo III ao presente
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Acordo),  sobretudo  no  que  diz  respeito  à  imposição  de  obrigações  de  serviço  público  e  à
atribuição de compensação por obrigações de serviço público.

2. Os  PRIMEIROS OUTORGANTES comprometem  ainda,  perante  a SEGUNDA OUTORGANTE,  a
disponibilização ao operador de serviço público do Contrato de Serviço Público dos bens da sua
titularidade que sejam necessários à exploração dos serviços de transporte de passageiros objeto
do Contrato de Serviço Público, designadamente os terminais,  interfaces rodoviários, abrigos e
postaletes existentes nos seus territórios, garantindo-lhe um acesso não discriminatório nos termos
da legislação aplicável, e a manutenção desses bens.

Cláusula 9ª
Capacitação da SEGUNDA OUTORGANTE para a gestão 

1. Os  PRIMEIROS OUTORGANTES obrigam-se a transferir  para a  SEGUNDA OUTORGANTE os recursos
financeiros necessários à capacitação desta para a gestão, na qualidade de contraente público, do
Contrato de Serviço Público.

2. O critério de repartição entre os PRIMEIROS OUTORGANTES da obrigação de financiamento a que se
refere o número anterior é o seguinte: 

a) Arganil: 6,76%;
b) Cantanhede: 8,21%;
c) Condeixa-a-Nova: 5,50%;
d) Figueira da Foz: 4,04%;
e) Góis: 6,74%;
f) Lousã: 5,66%;
g) Mealhada: 0,16%;
h) Mira: 0%;
i) Miranda do Corvo: 4,63%;
j) Montemor-o-Velho: 2,13%;
k) Mortágua: 3,52%;
l) Oliveira do Hospital: 5,42%;
m) Pampilhosa da Serra: 4,81%;
n) Penacova: 17,46%;
o) Penela: 4,34%;
p) Soure: 8,55%;
q) Tábua: 10,34%; e
r) Vila Nova de Poiares: 1,74%.

Cláusula 10ª
Obrigações relacionadas com a aquisição de serviços de transporte que não integram o objeto da

Concessão  

1. Os  PRIMEIROS OUTORGANTES assumem,  cada  um  individualmente  perante  a  SEGUNDA

OUTORGANTE, a obrigação de transferir, nos termos da lei, para a SEGUNDA OUTORGANTE o valor
correspondente ao preço que esta tem de pagar ao operador de serviço do Contrato de Serviço
Público  pela  aquisição,  nos  termos  pré-definidos  nesse  contrato  e  por  conta  dos  PRIMEIROS

OUTORGANTES nos termos previstos nos Aditamentos constante do Anexo II ao presente Acordo,
dos serviços de transporte de passageiros que não integram o objeto da Concessão e que podem
abranger  circuitos  especiais  de  transporte  escolar  e  serviços  não  qualificáveis  como  “serviço
público de transporte de passageiros” conforme definido na alínea n) do artigo 3.º do RJSPTP.
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2. A obrigação de transferência prevista nesta cláusula deve ter lugar no prazo de 20 (vinte) dias a
contar da data de envio da solicitação de aquisição à SEGUNDA OUTORGANTE.

Cláusula 11ª
Financiamento do serviço intermunicipal e inter-regional

1. A transferência  para  a  SEGUNDA OUTORGANTE dos  recursos  financeiros  necessários  para  o
exercício  das  suas  competências  respeitantes  às  linhas  intermunicipais  e  inter-regionais  será
definida nos termos legais pelo órgão competente da SEGUNDA OUTORGANTE, com observância do
disposto nos n.ºs 2 e 3.

2. Os recursos financeiros a que se refere o número anterior abrangem os necessários para:

a) O pagamento ao operador de serviço público do valor das compensações por obrigações de
serviço  público,  previstas  no  Contrato  de  Serviço  Público,  na  parte  associada  às  linhas
intermunicipais e inter-regionais que integram a Rede Obrigatória,  cujo valor máximo está
atualmente estimado no valor de € 606.418,35 (seiscentos e seis mil quatrocentos e dezoito euros e
trinta e cinco cêntimos), para primeiro ano de execução do Contrato de Serviço Público. 

b) O cumprimento de outras obrigações pecuniárias assumidas pela  SEGUNDA OUTORGANTE no
âmbito  do Contrato  de  Serviço  Público,  de  ocorrência  incerta  e  cujo  valor  não  é  possível
antecipar  no  momento  atual,  até  ao  valor  percentual  que  corresponde  ao  ratio  entre  a
produção  quilométrica  anual  associada  às  linhas  intermunicipais  e  inter-regionais  e  a
produção quilométrica anual associada à Rede Obrigatória do Contrato de Serviço Público,
atualmente estimado no valor de 73,78%.

3. O  critério  que  presidirá  à  repartição  entre  os  PRIMEIROS OUTORGANTES da  obrigação  de
financiamento a que se  refere  a  alínea a)  do  número anterior  –  cujo valor  anual  máximo é €
606.418,35 (seiscentos e seis mil quatrocentos e dezoito euros e trinta e cinco cêntimos) - é o seguinte: 

a) Arganil: 19,49%;
b) Cantanhede: 0,39%;
c) Condeixa-a-Nova: 0%;
d) Figueira da Foz: 0%;
e) Góis: 11,61%;
f) Lousã: 11,34%;
g) Mealhada: 0%;
h) Mira: 0%;
i) Miranda do Corvo: 0%;
j) Montemor-o-Velho: 2,10%;
k) Mortágua: 7,20%;
l) Oliveira do Hospital: 0%;
m) Pampilhosa da Serra: 17,02%;
n) Penacova: 6,77%;
o) Penela: 7,39%;
p) Soure: 1,52%;
q) Tábua: 15,17%; e
r) Vila Nova de Poiares: 0%.

4. Sem  prejuízo  do  disposto  no  n.º  5,  o  critério  que  presidirá  à  repartição  entre  os  PRIMEIROS

OUTORGANTES da obrigação de financiamento a que se refere a alínea b) do n.º 2 é o seguinte: 

a) Arganil: 19,49%;
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b) Cantanhede: 0,39%;
c) Condeixa-a-Nova: 0%;
d) Figueira da Foz: 0%;
e) Góis: 11,61%;
f) Lousã: 11,34%;
g) Mealhada: 0%;
h) Mira: 0%;
i) Miranda do Corvo: 0%;
j) Montemor-o-Velho: 2,10%;
k) Mortágua: 7,20%;
l) Oliveira do Hospital: 0%;
m) Pampilhosa da Serra: 17,02%;
n) Penacova: 6,77%;
o) Penela: 7,39%;
p) Soure: 1,52%;
q) Tábua: 15,1%; e
r) Vila Nova de Poiares: 0%.

5. Caso  as  obrigações  pecuniárias  referidas  na  alínea  b)  do  n.º  2  tenham  origem  em  variações  da
produção quilométrica realizada pelo operador de serviço público do Contrato de Serviço Público
associadas  a  novos  horários  ou  a  novas  linhas  intermunicipais  ou  inter-regionais,  a  pedido  ou
autorizadas  pela  SEGUNDA OUTORGANTE,  as  despesas  decorrentes  devem  ser  suportadas  pelos
municípios que delas beneficiem de acordo com uma chave de repartição a acordar entre eles. 

Capítulo IV
Cooperação Institucional

Cláusula 12ª
Prestação de contas

1. A SEGUNDA OUTORGANTE deve apresentar aos PRIMEIROS OUTORGANTES, anualmente, um relatório no
qual se explicitam, de forma analítica:

a) Todos os custos por si efetivamente suportados na execução do Contrato de Serviço Público;

b) Todas transferências por si recebidas diretamente do Orçamento do Estado, ou de qualquer
fundo,  destinadas  a  compensar  os  custos  assumidos  pelas  autoridades  dos  transportes  na
exploração de transporte público e/ou na imposição de qualquer obrigação de serviço público
ao operador de serviço público;

c)  Todas  as  contrapartidas  financeiras  ou  valor  pecuniário  por  si  recebidas,  regular  ou
ocasionalmente,  do  cocontratante  do  Contrato  de  Serviço  Público nos  termos  legais  ou
contratuais;

d)  Todas  as  transferências  recebidas  dos  PRIMEIROS OUTORGANTES nos  termos  do  presente
Acordo destinadas a financiar o exercício das competências delegadas referidas no n.º 1 da
Cláusula 1.ª; e 

e) O modo de afetação efetiva das verbas recebidas ao abrigo do presente Acordo. 

2. A  SEGUNDA OUTORGANTE deve ainda proporcionar aos  PRIMEIROS OUTORGANTES o acesso
aos dados contabilísticos relativos à execução do Contrato de Serviço Público.
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Cláusula 13ª
Cooperação mútua

1. As  Partes  devem  cooperar  no  sentido  da  prestação  de  um  serviço  público  de  transporte  de
passageiros de alta qualidade. 

2. A tomada de qualquer decisão, unilateral ou consensual, nos termos do presente Acordo e da lei,
por  qualquer  das  Partes  deve  ser  norteada  pela  prossecução  do  interesse  público  relativo  à
continuidade, regularidade, estabilidade e sustentabilidade da exploração do serviço público de
transporte de passageiros objeto do Contrato de Serviço Público.

Capítulo V
Disposições finais

Cláusula 14ª
Remissão sistemática

Aplicam-se  ao  presente  Acordo  todas  as  estipulações  contratuais  previstas  nos  Contratos
Interadministrativos de Delegação de Competências constantes do Anexo I, com as necessárias adaptações.

Cláusula 15ª
Invalidade parcial do Contrato

1. Se alguma das disposições do Contrato vier a ser considerada inválida, tal não afeta automaticamente
a validade e eficácia do restante clausulado do mesmo, o qual se mantém plenamente em vigor, salvo
qualquer das Partes consiga provar que sem esta(s) cláusula(s) não celebraria o Contrato ou celebraria
nos termos diferentes.

2. No caso de se verificar uma situação de invalidade parcial nos termos do número anterior, as Partes 
comprometem-se a, de boa fé e pela via amigável, reduzir, converter ou integrar o Contrato, 
nomeadamente através de eliminar a(s) cláusula(s) inválida(s) ou substitui-las por outra(s), caso 
necessário, por forma a salvaguardar a plena validade e eficácia do Contrato.

Cláusula 16ª
Legislação aplicável

Em tudo quanto não se encontre especialmente regulado no presente Acordo aplica-se, nomeadamente,
o Código dos Contratos Públicos, a Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, e o Regime Jurídico do Serviço Público
de Transporte de Passageiros (RJSPTP) por ela aprovado, a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, e a legislação orçamental vigente em cada ano.

Cláusula 17ª
Produção de efeitos

Sem prejuízo das condições de eficácia legalmente previstas, o presente Acordo produz efeitos a partir
das 00h00m do primeiro dia útil seguinte à data da sua publicação no sítio da Internet do Instituto da
Mobilidade e Transportes, I.P. (IMT), nos termos do n.º 8 do artigo 10.º do RJSPTP.

Coimbra, […] de […]
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Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos a favor  do Senhor Presidente da Câmara
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  proposta  Acordo  de  Financiamento  das  Atividades  Exercidas  ao  Abrigo  dos
Contratos  Interadministrativos  de  Delegação  das  Competências  dos  Municípios
enquanto Autoridades de Transportes  e ainda remeter à Assembleia Municipal,
conforme  decorre  da  proposta  do  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge
Nunes.------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 27. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL 
               . Empréstimo a Médio/Longo Prazo 
            . Financiamento para Contrapartida Nacional de Projetos de Investimento

aprovados no âmbito dos Programas Portugal 2020
                       - Projeto Aprovado: Centro Escolar de Soure – Jardim de Infância, 1.º e 2.º Ciclos
                          . Candidatura: Centro-03-5673-FEDER-000148

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: Endividamento Municipal
               Empréstimo a Médio/Longo Prazo 
               Financiamento para Contrapartida Nacional de Projetos de Investimento    
               Aprovados  no Âmbito dos Programas Portugal 2020
               Projeto Aprovado: Centro Escolar de Soure – Jardim Infância, 1 e 2º Ciclos
               Candidatura: CENTRO-03-5673-FEDER-000148

1- NATUREZA, OBJETIVO E ENQUADRAMENTO JURIDICO/NORMATIVO DO EMPRÉSTIMO

Conforme  determinado  pelo  Sr.  Presidente  da  Câmara  Municipal,  elaborou-se  a  proposta  que  visa  a
contratualização de um empréstimo bancário a médio e longo prazo, para financiamento da contrapartida nacional
do  projeto “Centro  Escolar de  Soure –  Jardim Infância,  1  e  2º  Ciclos” aprovado no  âmbito  do  programa
Portugal  2020,  nos  termos  dos  artigos  49º  e  51º  do  Regime  Financeiro  das  Autarquias  Locais  e  Entidade
Intermunicipais, designada de RFALEI, aprovada pela Lei nº 73/2013, de 03 de Setembro.

De salientar que, para além da legislação que rege os empréstimos das autarquias locais em geral (RFALEI), o
financiamento  em questão  regula-se  se  ainda  por  legislação  especial,  nomeadamente  o  artigo  111.º,  n.º  2  do
Decreto-Lei n-º 84/2019, de 28 de junho (Lei de Execução do Orçamento para 2019), segundo o qual «A concessão
de financiamentos no âmbito do empréstimo-quadro contratado entre a República Portuguesa e o Banco Europeu de
Investimento  é  objeto  de  despacho  dos  membros  do  Governo  responsáveis  pelas  áreas  das  finanças  e  pela
coordenação do Portugal 2020 e do QREN, fixando as condições de acesso e de utilização dos financiamentos, a
conceder  pelo  Estado  através  da  Agência,  I.P.,  ou  das  instituições  financeiras  aderentes  à  utilização  desses
financiamentos às entidades beneficiárias do empréstimo-quadro.”

Atendendo ainda ao disposto no Despacho n.°6200/2018, de 15 de junho estabelece as condições de acesso e de
utilização de financiamento no âmbito do EQ Portugal 2020 (PT2020) e ao Despacho n.° 6323-A/2018, de 27 de
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junho,  aprovada  o  “Regulamento  de  Implementação  da  Linha  de  BEI  PT2020  -  Autarquias”,  definindo  os
procedimentos de utilização da referida linha de crédito.

Este  instrumento  de  financiamento,  a  Linha  de  BEI  PT2020  -  Autarquias,  visa  apoiar  o  financiamento  da
contrapartida nacional de operações de investimento aprovadas no âmbito do Portugal 2020, promovidas pelas
autarquias locais e suas associações, entidades intermunicipais e empresas do setor local, com objetivo de criar
melhores condições para acelerar a execução das operações do Portugal 2020, através de uma solução de crédito
com condições mais favoráveis do que as disponíveis no mercado bancário.

Observando o princípio de equilíbrio económico e financeiro do Município e a necessidade de acelerar o grau de
execução de investimentos associados às candidaturas com financiamento comunitários, sem limitar a atuação em
outros investimentos também prioritários.

Considerando ainda, o disposto na alínea a) do nº 5 do artigo 52 da Lei 73/2013 de 3 de Setembro, na sua redação
atual, refere que não é considerado para o limite da divida total do município “o valor dos empréstimos destinados
exclusivamente ao financiamento da contrapartida nacional de projetos com comparticipação dos Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento (FEEI) ou de outros fundos de apoio aos investimentos inscritos no orçamento da
União Europeia”.

No acesso à Linha BEI – Autarquias, podem beneficiar de financiamento para a respetiva contrapartida nacional as
operações que cumulativamente satisfaçam as seguintes condições de elegibilidade:

 .  Tenham sido aprovadas para cofinanciamento pelo FEDER ou Fundo de Coesão no âmbito dos Programas
Operacionais do Portugal 2020;

. Não podem estar concluídas, física e financeiramente, à data de submissão do pedido de financiamento;

. Não beneficiar de outro empréstimo do BEI para a mesma operação;

. As entidades beneficiárias, apresentem situação contributiva e tributária regular bem como não se encontrem em
incumprimento  na  devolução  de  verbas  recebidas  no  âmbito  dos  Fundos  das  Políticas  de  Coesão  ou  outros
empréstimos concedidos pela DGTF;

. Observar os critérios específicos de elegibilidade definidos no contrato de Empréstimo Quadro celebrado entre a
República Portuguesa e o BEI.

Assim, atendendo a ambiência legal e ao facto de o Município de Soure cumprir todos os critérios de elegibilidade
atrás expostos, para obtenção de financiamento da contrapartida nacional até ao montante de 62.244,54€ referente à
empreitada  do  Centro  Escolar de  Soure  –  Jardim Infância,  1  e  2º  Ciclos um investimento  a  realizar  pela
autarquia financiado pelo FEDER, e que corresponde ao montante abaixo discriminado:

Centro Escolar de Soure – Jardim Infância, 1 e 2º Ciclos  

  
Adjudicação/Investim.

Total
Investimento

Elegivel/Comparticipado

Investimento
Elegivel/Não

Comparticipado
Investimento Não

Elegivel
Valores
Pagos

Valor a
solicitar 

  
Valores
c/IVA Valores S/IVA Valores c/IVA

Valores
S/IVA

Valores
c/IVA

Valores
S/IVA

Valores
c/IVA

Valores
S/IVA

Va
lor
es
c/I
V
A

Valor
es

S/IV
A

Emprésti
mo - 15%

(Valor
sem IVA)

Constru
ção 
Diversas
- 
Empreit
ada

Alvape, 
Construç
ão e 
Obras 
Públicas

418 343,42 394 663,60 359 774,67 339 410,07 80 086,75 75 553,53 5 565,00 5 250,00 0,0
0

0,00 59 199,54
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Constru
ção 
Diversas
- 
Revisão 
de 
Preços  21 518,00 20 300,00

0,0
0 0,00 3 045,00

  439 861,42 414 963,60 359 774,67 339 410,07 80 086,75 75 553,53 5 565,00 5 250,00
0,0

0 0,00 62 244,54

*para apuramento do montante a contratualizar considerou-se os montantes já adjudicados da empreitada.

Concretizando, é sugerida uma operação que consista na contratualização de um empréstimo a médio/longo
prazo, até 62.244,54, montante máximo de crédito.

2 – ENQUADRAMENTO ECONÓMICO

O projeto /investimento está previsto no Plano Plurianual de investimento para o ano de 2019 e seguintes.
A justificação desta operação, do ponto de vista técnico e económico são:
 -  Ajustar a dinâmica do investimento à lógica dos mecanismos financeiros adequados,
- Compatibilizar o período de amortização do investimento com a durabilidade dos capitais que o financiam de
forma a dar cumprimento à regra do equilíbrio financeiro
 - Distribuir custos por vários exercícios, de forma equilibrada e cautelar.

3 – BREVE CARATERIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

Finalidade: Investimento - Financiamento para Contrapartida Nacional de Projetos de Investimento Aprovados no
Âmbito dos Programas Portugal 2020

Montante: Até ao montante de 62.244,54€

Prazo do Empréstimo: 15 anos

Período de Carência: até 2 anos a partir da data da primeira utilização

Período de Reembolso: 13 anos

Amortização de Capital e Juros:

-  Amortizações do Capital  efetuadas semestralmente no primeiro  dia útil  do mês após final  do semestre,  não
podendo ser inferior a mil euros.

- Juros pagos semestralmente e postecipadamente, sem período de carência, no primeiro dia útil do mês após final
do semestre.

Taxa de Juro: Taxa de juro variável, correspondente a Euribor a seis meses, acrescida de spread, estabelecida no
contrato, sendo fixada de acordo com a cotação a solicitar pela AD&C à Agência de Gestão da Tesouraria e da
Divida Pública.

Utilização do Empréstimo (tranches): 

 1/3 do empréstimo com a assinatura do contrato.

 1/3 do empréstimo quando o projeto atingir um nível de execução mínimo de 33,3%.

  o restante 1/3 do empréstimo quando o projeto atingir um nível de execução mínimo de 66,6%.

4 – SUGESTÃO/PROPOSTA

Em conclusão, sugere-se a aprovação da contratualização de um empréstimo de médio e longo prazo, com um
montante global até 62.244,54€ com as caraterísticas atrás indicadas, através de candidatura na plataforma Balcão
2020, de acordo com os respetivos normativos legais da Linha BEI PT 2020 – Autarquias, para financiamento de
contrapartida nacional do investimento/projeto Centro Escolar de Soure – Jardim Infância, 1 e 2º Ciclos.
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À consideração superior
A Dirigente do Setor r/s
(Susana Gaspar, Dra)                                             
 19/12/2019

O Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes,  referiu  que:  “estando  aprovada  a
candidatura e a reformulação do Centro Escolar de Soure e tendo feito já a adjudicação do
serviço, sabemos o valor exato da despesa. Aquilo que propomos é que se solicite abertura
de um procedimento de financiamento para a componente nacional  da obra do Centro
Escolar  de  Soure,  entrando na  campanha  do  próprio  Banco Europeu  de  Investimento,
gerida pela CCDR, mas o procedimento, de acordo com a lei 73, tem que ser sempre feito
como  se  fosse  um  endividamento  normal,  ou  seja,  consulta  a  três  bancos  e  tem  um
procedimento administrativo idêntico a um empréstimo normal. Aqui, o objetivo é, até ao
montante de 62.244,00 euros, de acordo com as fórmulas de cálculo das candidaturas do
BEI, fazer a proposta de acesso a este financiamento.”-----------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Contratualização de um Empréstimo a
Médio/Longo  Prazo,  com  um  montante  global  até  62.244,54 ,  através  de€
candidatura na plataforma Balcão 2020, de acordo com os respetivos normativos
legais da Linha BEI PT 2020 – Autarquias, para financiamento de contrapartida
nacional do investimento/Projeto Centro Escolar de Soure – Jardim de Infância, 1.º e
2.º Ciclos, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------

Ponto 28. LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO MUNICÍPIO DE SOURE

                  - CTGA – Centro Tecnológico de Gestão Ambiental
                        . Pedidos de Prorrogação de Prazo
Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: Levantamento Cadastral das Infraestruturas de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas
Residuais do Município de Soure

                     ◦ CTGA – Centro Tecnológico de Gestão Ambiental
                          ◦ Pedido de Prorrogação de Prazo

No âmbito da realização do serviço de “Levantamento Cadastral das Infraestruturas de Abastecimento de Águas e
de Drenagem de Águas Residuais do Município de Soure”, adjudicado, a 26 de abril de 2017, à entidade “CTGA –
Centro Tecnológico de Gestão Ambiental”, por deliberação de Câmara, datada de 27, de dezembro de 2018, foi
aprovada a prorrogação do prazo, para conclusão dos trabalhos, até final de março, de 2019.

 Através do requerimento, O. 191122, de 31 de outubro, vem esta entidade solicitar nova prorrogação de prazo até
final de novembro de 2019, com base nas seguintes justificações:

- Devido à dificuldade na procura e análise de processos antigos em papel, entregou a versão final dos
trabalhos, a 31 de maio de 2019;
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- Por lapso administrativo, procedeu à respetiva faturação a 31 de outubro de 2019.

Face ao exposto e solicitado pela CTGA, fica à consideração da Câmara Municipal, a aceitação da prorrogação do
prazo solicitada.

O Dirigente intermédio do sector, em R/S
(Joaquim Oliveira – Eng. Civil)
21/11/2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de prorrogação do prazo, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------

Ponto 29. REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS A ASSOCIAÇÕES

CULTURAIS, RECREATIVAS E DESPORTIVAS
                    - Reconhecimento do Direito à Isenção

Foi presente a seguinte informação:

Assunto:  REGULAMENTO  DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS F ISCAIS A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS,  RECREATIVAS  E

DESPORTIVAS

       * RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO

No âmbito  do  Regulamento  em epígrafe,  publicado  em Diário  da  República  n.º  205,  de  24/10/2018,  foram
apresentados, após a Reunião da Câmara Municipal de 25.11.2019, os pedidos de isenção do imposto municipal
sobre imóveis que constam na lista anexa.

Conforme o artigo 8.º do Regulamento, o reconhecimento do direito à isenção deste imposto é da competência da
Câmara Municipal.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio,
(Ivo Costa, Dr.)
19.12.2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar os Pedidos de Isenção do Imposto Municipal
sobre Imóveis (IMI), às seguintes entidades:
- Centro Cultural Desportivo e Recreativo do Moinho de Almoxarife;
- Centro Recreativo dos Bonitos, Casal dos Pedros e Casais da Misericórdia, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------

Ponto 30. TARIFÁRIO DO SERVIÇO DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
                  . Ciclo Anual de Revisão de Tarifários – 2020
                        - Proposta
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Deliberado, por unanimidade, aprovar o Tarifário de Serviço de Recolha de Resíduos
Sólidos Urbanos, a vigorar a partir de 1 de fevereiro de 2020, conforme decorre da
informação técnica dos serviços. ------------------------------------------------------------

Ponto 31. ASSOCIAÇÃO INSTRUÇÃO E RECREIO 1.º DE MAIO ALFARELENSE 
               . Rock in Alfarelos 
               . Dias 14 e 15 de dezembro de 2019 
                   - Licença Especial de Ruído – Para Ratificação

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

Ponto 32. AQUISIÇÃO DE TERRENOS 
                   - Reserva para Futuros Equipamentos Municipais

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: AQUISIÇÃO DE TERRENOS
                   - RESERVA PARA FUTUROS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

 1.ENQUADRAMENTO

Por  indicação  superior  foi  feita  a  caracterização  de  uma  parcela  de  terreno  na  freguesia  de  Soure,  para  avaliação  das
possibilidades de ocupação de solo tendo em vista a possibilidade de aquisição por parte do Município, com o objetivo de ali
constituir uma reserva de terreno para instalação de equipamentos municipais.

A mancha avaliada tem uma área total de 10,5ha, localiza-se a sul do núcleo central da vila de Soure e confina com os Estaleiros
Municipais a norte, com o caminho municipal 1119 a Poente e a estrada municipal 589 a Nascente, ambas as vias com inserção
direta na EN348 como se pode ver na planta de enquadramento – ANEXO 1.

2. IGT´s – CLASSIFICAÇÃO ATUAL

1. Mapa de Ordenamento, insere-se em Zona Agrícola e Outras e Zona Florestal (Anexo 2);

2. Reserva Agrícola Nacional (RAN) – parcialmente em RAN. (Anexo 3)

3. Reserva Ecológica Nacional (REN) – parcialmente em REN. (Anexo 4)

  3.PROPOSTA REVISÃO DO PDM

No seguimento da atual proposta de Revisão do PDM, e dos estudos realizados até ao momento, concretamente a Proposta de
Reserva Ecológica Nacional, o Anexo 5 apresenta uma solução para a área em análise.

Mesmo considerando que uma área de aproximadamente 1,7ha permanecerá afetada à ZAC – Zona Ameaçada por Cheias e no
regime mais restritivo de ocupação do solo (REN), a proposta a submeter reclassifica a maioria da área para instalação de
equipamentos.
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  4.CONCLUSÃO

Considerando a localização da parcela, a sua conectividade com outros terrenos públicos (Estaleiros Municipais e Cemitério de
Soure), a sua inserção direta na malha viária de principal acessibilidade à vila, e a urgência do Município em desenvolver
projetos de equipamento municipais que aqui podem ser instalados (ex. Centro de Proteção Animal) sugere-se a sua aquisição
para o domínio municipal.

A Técnica Superior                                                             
 (Luísa Anjo)
 20.12.2019     

Deliberado, por unanimidade, aprovar a autorização no Presidente da Câmara,
Mário Jorge Nunes, para a aquisição de uma parcela de terreno na Freguesia de
Soure  para  reserva  de  futuros  equipamentos  municipais,  conforme  decorre  da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------------

Ponto 33. RECURSOS HUMANOS

               . Procedimentos Concursais 
                  - Ponto de Situação – Para Conhecimento

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

Ponto 34. RECURSOS HUMANOS
               . Procedimento de Mobilidade entre Órgãos na Categoria 
                   - Admissão de um Técnico Superior – Engenheiro Civil

Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento de Mobilidade
entre Órgãos na Categoria para um Técnico Superior - Engenheiro Civil  para a
Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais – Empreitadas, conforme
decorre das informações técnicas dos serviços.----------------------------------------------

Ponto 35. RECURSOS HUMANOS

               . Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL)
                  - Procedimento Concursal Deserto – Para Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (PEPAL) 
               PROCEDIMENTO CONCURSAL DESERTO
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Relativamente  ao  assunto  mencionado  em  epígrafe,  informamos  que  após  o  término  do  período  de
candidaturas às áreas mencionadas no Despacho do Sr. Presidente, de 09 de outubro de 2019, (1ª fase de
candidatura) ficaram desertas as seguintes áreas/licenciaturas:

Assim, procedemos à abertura de novo Procedimento Concursal (2ª fase de candidatura) para preenchimento dessas
vagas. O prazo para as candidaturas decorreu de 21 de novembro a 4 de dezembro, do corrente ano.

Após o término do prazo legal para o efeito, verificamos que ninguém apresentou candidatura ao procedimento,
ficando o mesmo, novamente, deserto.

Deste modo, das 8 vagas atribuídas ao Município de Soure, por Despacho nº 8035/2019, de 11 de setembro, estão a
decorrer 4 procedimentos concursais para preenchimento de 6 vagas.

À superior consideração,
A Técnica Superior,
(Carla Madeira, Dra.)
18.12.2019

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

Ponto 36. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
                . CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 
               . Antigo Jardim de Infância – Granja do Ulmeiro 
                  - Trabalhos Complementares

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

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