
04.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 21 de fevereiro de 2020, pelas 14,30 horas

   ATA 

--- No dia vinte e um de fevereiro do ano de dois mil e vinte, pelas catorze horas e trinta
minutos, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, reuniu a Câmara Municipal
de  Soure,  convocada  nos  termos  do  Regimento  para  a  sua  quarta  Reunião  Ordinária,
estando presentes o Senhor Presidente da Câmara, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes,
eleito pelo PS, e os Senhores Vereadores: Dra. Nádia Filipa Antunes Madeira Gouveia, eleita
pelo  PS;  Eng.º  Agostinho  José  Jordão  Gonçalves,  eleito  pelo  PPD/PSD-CDS/PP-PPM;
Américo Ferreira Nogueira, eleito pelo PS; Dr. Gil António Contente Soares, eleito pelo PS;
Dra. Maria Manuela Lucas de Oliveira Santos, eleita pela CDU e Ana Patrícia Alves Pereira,
eleita pelo PS.-------------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Presidente declarou aberta a reunião, com a seguinte Ordem de Trabalhos:---------

ORDEM DE TRABALHOS

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

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

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

Ponto 4. Apreciação das Propostas de Ata
        4.1. - 12.06.2019
        4.2. - 18.06.2019

Ponto 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2020
                                . Apreciação de Propostas de Alteração - 2ª/2ª -  Para Conhecimento

Ponto 6. Processo nº 01/2016/34 - Construção de Moradia e Muros em Soure
            .  Requerente – Ricardo Filipe Conde Carvalho e Outra
              - Declaração de Caducidade da Licença de Construção com Dispensa da Audiência

Prévia

Ponto 7. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
             . The Evolution of  Fire (Baile) – Banda de Soure
                  - Dias 22 e 23 fevereiro de 2020 – Para Ratificação
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Ponto 8. EDUCAÇÃO 
             . ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 
                . Programa EPIS – Mediadores para o Sucesso Escolar
                    - Apresentação de Resultados - 1.º Período - 2019/2020 – Para Conhecimento

Ponto 9. EDUCAÇÃO 
             . ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 
                 . Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure
                    - Protocolo de Cooperação – Para Ratificação

Ponto 10. CULTURA 
             . AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA 
                 . Programa Integrado de Promoção da Leitura 
                    - Exposição “Scriptorium Medieval” – Para Conhecimento

Ponto 11. DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
              . EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS 
                 . Conservação/Reparação Piscina Municipal Coberta de Vila Nova de Anços
                    - Eficiência Energética 
                       . Adjudicação

Ponto 12. AÇÃO SOCIAL 
               . AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL

                    - Programa “Cegonhas”
         12.1. Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à Família – Prorrogação
         12.2. Relançamento
       
Ponto 13. SAÚDE 
                . AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE 
                   . PROGRAMA PARA UM ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL 
                      - Administração Regional de Saúde do Centro, IP
                      - Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC)
                             . Protocolo 

Ponto 14. ORDENAMENTO, INFRAESTR. E ESPAÇOS PÚBLICOS
                . INFRAESTRUTURAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

                   . CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 
                    - Antiga Escola Secundária
                      . Escolha de Procedimento Prévio
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Ponto 15. ORDENAMENTO, INFRAESTR. E ESPAÇOS PÚBLICOS
                . INFRAESTRUTURAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

            . CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS – FREGUESIAS DE SOURE, ALFARELOS E GRANJA DO ULMEIRO

                      - Escolha de Procedimento Prévio

Ponto 16. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO

            - Concessão da Casa do Moinho (Rua Delfim Pinheiro, Soure) para Fins de
Animação Turística

        16.1. Não Adjudicação
        16.2. Abertura de Novo Procedimento

Ponto 17. PROTEÇÃO CIVIL 
                . PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 
                    - MANUTENÇÃO DAS FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL 
                      - Pedido de Prorrogação do Prazo – Para Ratificação

 Ponto 18. RECURSOS HUMANOS

                . Acordo Coletivo de Empregador Público 
                      - SINTAP

Ponto 19. RECURSOS HUMANOS
               - Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Qualidade, Auditoria e Contencioso

        - Divisão de Cultura, Desporto, Tempos Livres e Promoção Turística
        - Divisão de Assuntos Sociais e Educação
        - Divisão do Meio Ambiente, Energia e Tecnologia
        - Unidade Orgânica de Planeamento, Estratégia e Financiamento (3.º grau)
        - Unidade Orgânica de Ação Social e Saúde (4.º grau)
        - Unidade Orgânica de Ambiente (4.º grau)
        - Unidade Orgânica de Obras Públicas e Municipais (4.º grau)
       - Unidade Orgânica de Contratação Pública e Aprovisionamento (5.º grau)

              - Unidade Orgânica de Expediente Geral, Atendimento, Taxas e Licenças e Espaço
do Cidadão (5.º grau).

      19.1. Abertura de Procedimentos Concursais para Dirigentes Intermédios
   19.2.  Designação dos Membros do Júri  pela  Assembleia  Municipal,  sob proposta da

Câmara Municipal

Ponto 20. RECURSOS HUMANOS
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                . Acionamento da Reserva de Recrutamento  
         . Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho em Funções

Públicas por Tempo Indeterminado para Preenchimento de um Posto de Trabalho
na  Carreira  e  Categoria  de  Assistente  Operacional  (Motorista  de  Transportes
Coletivos) 

Ponto 21. RECURSOS HUMANOS

                 . Tolerância de Ponto 
                    - Dia de Carnaval 

 Ponto 22. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL
               .  Empréstimo a Médio/Longo Prazo
               - Financiamento para “Conservação/Reparação da Piscina Municipal Coberta de

Vila Nova de Anços – Eficiência Energética”
                     - Aditamento ao Contrato – Aprovação de Minuta

 Ponto 23. COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL DE 1974
                      - Proposta de Comissão Organizadora    

 Ponto 24. ABMG – ÁGUAS DO BAIXO MONDEGO E GÂNDARA, E.I.M., S.A.
                    - Tarifários
           
Ponto 25. ABMG – ÁGUAS DO BAIXO MONDEGO E GÂNDARA, E.I.M., S.A.
                   - Contrato de Gestão Delegada – Para Conhecimento

Ponto 26. SANEAMENTO E SALUBRIDADE

              . RESÍDUOS
- AVISO POSEUR-112019-29 – VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS.

. “SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA DE BIORRESÍDUOS” 
                            - Aprovação de Cadernos de Encargos 

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

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “acabei de distribuir uma
proposta de Voto de Pesar e Declaração de Luto Municipal que, nos termos em que está
redigida, “a Câmara Municipal de Soure expressa as mais Sentidas Condolências à família e Amigos de
João Ataíde das Neves, falecido esta madrugada, em Coimbra, aos 61 anos de idade. João Ataíde das
Neves desempenhou, entre outras, as funções de Juiz Desembargador do Tribunal da Relação de Coimbra,
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foi Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Presidente da Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra e Secretário de Estado do Ambiente, sendo que era atualmente Deputado à Assembleia
da  República.  O  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Soure,  Mário  Jorge  Nunes,  destaca  a  sua
honestidade,  verticalidade  e  dedicação  à causa pública  deste  amigo  de  Soure,  pelo  que  propõe  que  seja
aprovado um Voto de Pesar pelo seu falecimento, bem como o acolhimento de um dia de Luto Municipal em
sua memória”. A razão do Dia de Luto Municipal não se prende com a amizade que existia,
mas sim porque se trata de um membro de um órgão de soberania, eleito pelo Distrito de
Coimbra; também porque foi um autarca, há menos de um ano, e que acumulou com as
funções de Presidente da CIM RC, e porque o Estado não declarou nenhum dia de luto
nacional, sei que a Assembleia da República o declarou, o Município da Figueira da Foz
declarou dois dias, não sei como estão a fazer os outros municípios, a minha proposta é que,
adicionado ao nosso Voto de Pesar, sejam colocadas as bandeiras a meia haste até ao final
do dia de amanhã.”------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “em meu nome, e certamente
do PSD, expressar os meus sentimentos à família. Foi uma surpresa para mim, portanto
expressar os meus sentimentos e condolências à família do Dr. João Ataíde das Neves.”------

O Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário Jorge  Nunes,  referiu  que:  “tivemos a visita  e  o
intercâmbio de alunos do Programa Erasmus+, entre o Agrupamento de Escolas de Soure e
quatro outros estabelecimentos de outros países, nomeadamente Polónia, Turquia, Itália e
Espanha, com cerca de 24 alunos juntamente com 2 professores de cada um desses países.
Fizeram visita  a  Soure,  conviveram com famílias  sourenses.  Saudar  o  Agrupamento  de
Escolas Martinho Árias por estas iniciativas e agradecer às famílias que receberam esses
jovens, independentemente das expetativas dos seus educandos participarem ou não neste
intercâmbio a nível europeu.
Dar-vos nota que também reuni com os dois únicos pais, um pai e uma mãe, de alunos do
Jardim de Infância de Samuel, que vieram solicitar o maior empenho do Município para que
o Jardim de Infância não feche. Aquilo que transmiti a esses pais foi que, obviamente, o
Município tem seguido um princípio de manter todos os serviços de proximidade, quer seja
na área  da Educação,  quer  seja  na área da Saúde,  Ação Social  e  das próprias Juntas de
Freguesia, com a maior proximidade possível de quem necessita deles e, portanto, aquilo que
vou recomendar, quer aos serviços da área da educação, quer à própria comunidade, que
deve divulgar e deve promover as atividades deste estabelecimento, que pretendemos que
continue aberto,  mas também é necessário a  colaboração dos professores  deste  tipo de
estabelecimento.  Ainda hoje verificámos que o Centro Escolar  de Samuel,  quer  as  duas
turmas de 1. Ciclo, quer do Jardim de Infância, não vieram ao Desfile de Carnaval, uma
atividade municipal para a qual o Município, há dois anos a esta parte, contribui com um
apoio  financeiro  e  disponibilizámos  os  transportes,  aquilo  que  surgiu  na  porta  do
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estabelecimento é uma carta de insinuação dos professores que não vinham arriscar um
transporte onde podiam ser multados, à semelhança do que aconteceu com o Jardim de
Infância  de Coimbra,  porque a responsabilidade é  dos professores  e  dos vigilantes,  não
levarem as cadeiras para as crianças. Mas aquilo que sei e confirmado pelos serviços, todos
os nossos autocarros,  todo o transporte que fazemos,  todos os nossos autocarros estão
equipados com os bancos adequados ao tamanho das crianças que frequentam esses nossos
autocarros, portanto não era motivo. Os 4,00 euros/aluno que aprovámos aqui em reunião
de  Câmara  para  apoio  a  todos  os  estabelecimentos  de  ensino,  incluindo  o  Particular  e
Cooperativo que participa, é uma módica quantia, de facto, mas ajuda no esforço que as
famílias têm que fazer, portanto, esta atividade só faz sentido, que tem carácter pedagógico,
se a comunidade se envolver, os professores, os profissionais e os próprios pais dos alunos,
sempre foi assim. Ainda à pouco, em declarações à imprensa sobre o evento, declarei que
não sei contabilizar quantas edições já existem deste Desfile de Carnaval, mas de certeza
mais de 16, e sempre foi uns anos com mais participação outros com menos, com grande
empenhamento  das  famílias  e  da  comunidade  escolar.  Portanto,  se  as  famílias  e  a
comunidade  escolar  também  não  se  envolverem,  de  facto,  não  se  pode  querer  uma
diferenciação positiva  para  um lado e  depois  não haver  um esforço para  participar  nas
atividades do Município. De modo que, em concreto, esta reunião que tive com os pais do
Jardim de  Infância  de  Samuel,  pedir  o  empenho  para  que  mais  crianças  frequentem o
estabelecimento, uma afirmação, do ponto de vista pessoal, que transformarei institucional,
na altura própria, de que mesmo com duas crianças, este ano, se deva manter aberto, não
haja qualquer dúvida que a vontade do Município é de manter o estabelecimento aberto,
ainda que com duas crianças. Se passar a uma criança ou a zero, as condições terão que ser
revistas.  Também  considerar  que  estas  duas  crianças,  que  frequentam  este  ano,  e  que
pretendem voltar  a  frequentar  no  próximo ano  letivo,  uma  é  da  Freguesia,  da  área  de
referência  da  escola  e  outra  é  de  Paleão,  mas  como  a  mãe  trabalha  dentro  do
estabelecimento pretende aproveitar a oportunidade que tem para levar o filho para o local
de trabalho e, portanto, enquanto trabalhar lá tem direito, naquilo que é a nossa filosofia de
trabalho com estabelecimentos de ensino, a levar o seu filho.
Deu-se início, no passado fim de semana, ao Filarmonias 2020. Foi a vez da Banda de Soure
abrir e abriu em Vila Nova de Anços, no sábado e na Vinha da Rainha, no domingo. Dois
bons concertos, como não podia deixar de ser.
A atividade das Águas do Baixo Mondego e Gândara, neste período transitório, tem vindo a
ter uma preocupação acrescida na revisão dos projetos que estão aprovados, no caso de
Soure, o projeto de Figueirinha/Simões em termos de saneamento. Estamos a corrigir o
projeto, manter o mesmo volume de investimento mas com uma alteração significativa, ou
seja,  algumas casas  da Figueirinha estavam incluídas  no projeto,  a  ERSAR não nos deu
parecer favorável ao financiamento dessas casas porque elas estão no Concelho de Pombal e,
portanto,  não  nos  dá  financiamento.  Cria-nos  alguns  constrangimentos  em  termos  de
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candidatura  e  a  própria  ERSAR  não  pretende  ver  mantida  esta  questão.  Elas  têm
abastecimento  de  água  pelo  Município  de  Soure,  porque  Pombal  não  chega  lá  naquela
distribuição, temos, porventura, que fazer o que já fazemos noutras áreas do Concelho, se
passar a ser o Município de Pombal a ser o fornecedor legal do serviço, ainda que tenha que
comprar  a  água  a  Soure  e  essas  moradias  não  serão  contempladas,  nesta  fase,  com
protocolos aprovados entre o Município de Soure e Pombal, à posteriori, é que se pode
questionar esse investimento, como está o projeto, está a ser corrigido. Com a compensação
da anulação desse troço iremos tentar introduzir já na primeira fase, acrescentar o que estaria
para a segunda, na zona do Casal do Justo e na zona dos Casais da Misericórdia, no outro
lado da Freguesia de Soure.
Dar nota que em termos da candidatura de Samuel, será abrangido por duas candidaturas:
uma na área do saneamento e outra no controle de percas,  aproveitará para substituir a
conduta de água e Brunhós para o controle de percas.”----------------------------------------------

O  Senhor  Vice-Presidente  Américo  Nogueira,  referiu  que:  “apenas  saudar  a  excelente
iniciativa que foi o Desfile de Carnaval. Saudar todos aqueles que se empenharam para que
fosse mais um êxito. Para que tudo corra bem é necessária uma excelente organização e
penso que ela se manifestou a todos os níveis, a começar pelo Serviço de Transportes. Mais
uma vez saudar o excelente trabalho que foi feito e, a terminar, destacar a limpeza pela
equipa de higiene e limpeza, que também está habituada a fazer este trabalho, garantindo
que as ruas de Soure já estejam completamente limpas. Uma saudação especial não só a
quem organizou, mas a todas as pessoas que participaram e a todos os funcionários.
Só uma sugestão, Senhor Presidente. Temos muitos eventos em Soure que têm muita falta
de divulgação. Entendo que não há muita comunicação. Este evento merecia outro tipo de
divulgação do que aquela que foi feita. Com certeza, teria muito mais gente aqui em Soure e
se nós quisermos trazer pessoas para a Vila de Soure, teremos que começar a também a
fazer uma divulgação maior às pessoas, não só da Vila de Soure, mas também das Freguesias
mais distantes, como Figueiró do Campo, Granja do Ulmeiro e a zona da Serra, são aquelas
onde a comunicação não se faz sentir e eu noto, uma vez que frequento com assiduidade
estas freguesias.
Saudar  mais  um  programa  das  Filarmonias  e,  também  aqui,  fazer  uma  sugestão.
Concordando com tudo o que foi dito e é feito, mas tenho alguma dificuldade em perceber
que se faça no sábado em Vila Nova de Anços e, no domingo, na Vinha da Rainha. É um
programa direcionado para um tipo de pessoas e aqueles que querem assistir a todos os
concertos têm alguma dificuldade em estarem disponíveis no sábado e no domingo. Para
estas Filarmonias podia-se estudar um modelo em que se fizesse durante todo o ano e não
em pacote, porque às vezes dá a impressão que estamos a fazer pacotes, a descarregar. São
sugestões no bom sentido, no sentido de melhorar e não só para dizer o que corre bem.
Além de estar a correr bem, penso que poderá correr ainda melhor, uma vez que eu senti
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isso neste fim de semana. Algumas pessoas chamaram-me à atenção que gostariam de ir ver
os dois concertos mas, dado que é um a seguir ao outro, tiveram alguma dificuldade. Uma
nota para o Senhor Vereador que tem esta organização: em termos futuros, se puder, fazer
uma distância maior entre um e outro concerto. Também sei que é complicado por causa do
programa das Bandas, uma vez que durante o verão têm sempre uma maior ocupação, mas
penso que com algum trabalho e com alguma organização, e o Senhor Vereador também já
tem dado mostras, conseguem conciliar estas duas situações.
Em termos  de  Proteção  Civil,  já  começámos  a  limpeza  de  alguns  caminhos  florestais.
Portanto, a época de fogos, neste momento, parece que está aí e bem forte e nós estamos
atentos e a a preparar o dispositivo e, como tem sido nos últimos anos, os fogos têm fugido
de Soure. Esperamos que assim continue!”-------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “saudar esta iniciativa que trouxe
hoje  a  Soure  tanta  criança,  tanta  gente,  tanta  família.  Saudar  todas  as  escolas,  todos  os
funcionários do Município, todos os grupos musicais,  todos os funcionários das escolas,
todas  as  famílias  mas,  fundamentalmente,  as  crianças  porque  tiveram  um  dia  feliz,
divertiram-se, estavam felizes e trabalhamos para isto, para as tornar felizes e, portanto, foi
uma iniciativa, mais uma vez, conseguida, que atingiu os seus objetivos.
Um assunto diferente que gostaria de aqui levantar,  está relacionado com a situação das
pedreiras, já aqui abordada por nós. Não é uma situação nova e refiro-me à situação das
pedreiras existentes no Concelho,  quer em Tapéus,  quer no Pinheiro, que têm merecido
intervenção  da  nossa  parte,  quer  na  Câmara  Municipal,  quer  na  Assembleia  Municipal,
mostrando a nossa preocupação sobre o estado de perigo em que se encontram alguns
troços da estrada que lhes são confinantes. Esta preocupação foi reforçada pelo relatório
com o título “Pedreiras em Situação Crítica”, que especificamente falava sobre a necessidade
de colocação de sinalética específica a fim de prevenir alguns acidentes em determinados
pontos das estradas e pela recomendação constante neste mesmo relatório da necessidade
de realização urgente de estudos de estabilidade, mas também pelo que é possível ver a olho
nu a todos aqueles que passam nesta estrada. A tragédia de Borba e a responsabilização
criminal  atribuída  pelo  Tribunal,  conhecida  esta  semana,  a  algumas pessoas  e  entidades,
entre as quais alguns responsáveis políticos autárquicos, vem reforçar a nossa preocupação
com este assunto. Senhor Presidente, lembro que neste órgão já foi discutido e deliberado
solicitar às entidades que tutelam esta atividade, informação sobre o grau de segurança em
que elas se encontram, o que é que pode dizer hoje sobre as diligências que o seu Executivo
tem feito sobre este assunto. Existe novo relatório ou tem desenvolvimentos?!”----------------

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “na questão da educação e do problema em
concreto do Jardim de Infância de Samuel, que já não é um assunto novo, ainda no mês
passado tive uma reunião com a Direção do Agrupamento de Escolas, onde esses mesmos
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pais se dirigiram à Direção do Agrupamento, a manifestar as suas preocupações e aquilo que
o Senhor Presidente disse a esses dois representantes de si próprios, porque são os dois
únicos  pais,  foi  aquilo  que  eu  disse  na  Direção  do  Agrupamento,  o  compromisso  do
Município é, por princípio, manter todos os serviços públicos de proximidade que temos,
não só na educação, mas noutros domínios e aquilo que fazemos, relativamente ao Jardim de
Infância de Samuel, aquilo que garantimos é aquilo que garantimos relativamente a todos os
outros estabelecimentos de ensino do Concelho. Como se viu, há uns meses, na questão que
foi  aqui  trazida,  na  abertura  da  terceira  sala  em Soure,  onde  essa  mesma representante
colocou  uma  questão  de  suposto  favorecimento  ou  política  municipal  de  trazer  um
determinado  aluno para  o  Jardim de  Infância  de  Soure  em detrimento  de  Samuel,  que
acabou por se verificar que não foi nada disso que se passou e, portanto, a criança veio para
Soure, única e exclusivamente, porque os pais assim o entenderam e, portanto, a questão da
comunicação e da divulgação dos serviços prestados no Jardim de Infância de Samuel são
aqueles que nós fazemos relativamente aos outros. Agora, é evidente, como disse o Senhor
Presidente, os fatores de atratividade para os Jardins de Infância ou para as Escolas do 1.º
Ciclo tem muito a ver também com a oferta pedagógica que é dada e aí os professores têm
um papel  essencial  e,  portanto,  não é  não vindo ou não participando em determinadas
iniciativas, não foi só a questão do cortejo de carnaval, não serão com certeza fatores de
motivação e de atratividade para os pais colocarem os filhos nesse estabelecimento escolar.
Relativamente ao Carnaval não é altura para um balanço mais quantitativo daquilo que se
passou hoje, apenas posso dizer que em termos de participantes tivemos 1314 crianças a
participar hoje no cortejo, sensivelmente mais do que o ano passado porque se, de facto, não
participaram este  ano duas escolas  -  o  Centro Escolar  de Samuel  e  a  Escola Básica  de
Alfarelos -, também o ano passado não tinha participado a Escola Básica de Figueiró do
Campo e este  ano participou  e  o ano passado não tinha  participado o  Instituto  Pedro
Hispano e este ano participou com todos os seus ciclos, portanto, é da vida, são opções que
as escolas fazem. Não compete, e falo por mim, Vereador com a área da Educação, impor
ou querer impingir qualquer obrigatoriedade de vir. Era com muito gosto que cá teríamos as
pessoas, muitos pais me abordaram, nomeadamente de Samuel, quais seriam as razões para
não participarem no  Desfile  de  Carnaval,  como facilmente  é  desmontável,  não foi  por
qualquer questão que dependesse da Câmara que os alunos não estiveram presentes porque,
não temos ainda essa confirmação mas iremos com certeza apurar, se foi dito por alguma
professora ou por algum pai que a questão de não virem ao cortejo de carnaval deveu-se a
questões de autocarros e cadeiras, é curioso porque a comunicação de não participação no
desfile de carnaval foi muito antes dessa notícia desse caso em Coimbra e,  portanto,  só
podia ser uma desculpa, por antecipação, prevendo que em Coimbra iria ocorrer um caso
desses. Portanto, não se verificou.
Tivemos, a semana passada, porque isto criou, junto dos professores, algumas dúvidas, um
trabalho  muito  positivo  por  parte  do  serviço  de  transportes  que  acautelaram todas  as
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situações com os nossos autocarros e dos 9 autocarros que alugámos a uma empresa, a
mesma garantiu, naturalmente, como não podia deixar de ser, a legalidade do transporte das
crianças e, como se viu, tudo correu bem.
Agradecer o empenho de dezenas de nossos colaboradores dos diversos serviços, diversas
áreas, os transportes coordenados pelo Senhor Vice-Presidente, como da Vereadora Ana
Patrícia  na  questão  de  Higiene  e  Limpeza,  como  os  serviços  da  Cultura,  Educação,
Biblioteca,  todos  os  que  se  envolveram  nesta  iniciativa,  naturalmente  as  escolas,  os
professores,  a  Direção  do  Agrupamento,  o  Instituto  Pedro  Hispano,  as  IPSS  que  se
associaram, portanto, todos estão de parabéns e, principalmente, as crianças que passaram
uma manhã agradável. Este ano foi assim, para o ano será, esperamos, melhor, uns virão
outros não virão, faz parte das opções de cada um.
Na  questão  das  Filarmonias,  como  o  Senhor  Presidente  já  disse,  realizaram-se  dois
concertos.  Este  fim de  semana,  pela  questão  do  Carnaval,  não  se  irá  realizar  nenhum,
retomam no fim de semana seguinte, dois concertos da Banda do Cercal, em Figueiró do
Campo e na Granja do Ulmeiro. Relativamente à comunicação queria dizer o seguinte: tanto
na questão das  Filarmonias,  como na questão do Cortejo de Carnaval,  saiu publicidade
alusiva a estas duas iniciativas em todos os jornais de distribuição no Concelho de Soure.
Para além disso, naturalmente nas redes sociais foram amplamente divulgados. Este ano,
como não aconteceu o ano passado porque não tínhamos, temos uma agenda municipal que
todos os meses é distribuída no Concelho, com todos os eventos do Município e com todos
os  eventos  de  Coletividades  e  Associações  que  queiram  associar  os  eventos  à  agenda
municipal.  Portanto,  não  estamos  na  situação  ideal,  se  calhar  nunca  estaremos  mas
comparado com o ano passado, em termos de divulgação, fizemos muito mais do que tinha
acontecido. Depois, a filosofia do Filarmonias e a filosofia do Ciclo de Teatro, que virá, este
ano, em outubro/novembro, entendemos que os concertos das Filarmonias terão que ser
realizados sequencialmente em época baixa, fevereiro/março, são épocas de menor atividade
das  Bandas  Filarmónicas  e,  portanto,  sendo  ciclos,  como  é  o  Ciclo  de  Teatro  e  o
Filarmonias,  entendemos  que  faz  sentido  se  houver  uma  sequência,  se  houver  uma
continuidade, é o modelo que aprovámos aqui em reunião de Câmara.
Folgo saber no Concelho de Soure que há pessoas que querem ver dois concertos, o mesmo
concerto duas vezes seguidas. É bom sinal, é sinal que a nossa aposta na Cultura está a ter
frutos e como se viu no último fim de semana, nos dois concertos, as salas cheias, mais
gente, é sinal que estamos no bom caminho.
Por último, destacar que se iniciaram os trabalhos da Equipa para a Igualdade na Vida Local.
No dia 19 de fevereiro tiveram a sua primeira reunião com os membros que fazem parte da
equipa e, portanto, estão a trabalhar na elaboração do Plano da Igualdade, que irá aqui ser
apresentado  na  reunião  de  Câmara  e  depois  aprovado,  esperamos  nós,  em Assembleia
Municipal.”----------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “com todo o respeito por
todas as  outras  observações,  apenas me vou pronunciar  sobre a  questão levantada pela
Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, sobre o assunto das pedreiras. É um assunto que,
obviamente, nos preocupa a todos, com o devido respeito pela posição de vossas excelências
mas preocupa-me mais a mim, ainda por cima porque foi notícia de ontem a constituição,
como principais arguidos, o Presidente da Câmara de Borba e, como devem compreender,
não tenho interesse nenhum por esse facto, espero que não, é sinal que não houve desgraças.
Os dados dos diversos relatórios, e que são dois, um que foi apresentado em novembro e
outro que saiu entretanto e que está para análise dos serviços técnicos. Já numa fase agora
de fevereiro, entreguei à Eng.ª Maria José, porque é ela que acompanha esta área, dão nota
do desenvolvimento das ações recomendadas pelo primeiro relatório no caso das Pedreiras
de Soure, sendo certo que neste último relatório, por isso é que está em avaliação, continua a
haver um não assumir por parte de quem os escreve, que nos iliba em termos de estradas
municipais,  porque é disso que se trata,  qualquer responsabilidade sobre eventual perigo
para  essa  estrada.  Ainda  hoje  de  manhã  estive  reunido  com o  Presidente  da  Junta  de
Freguesia de Tapéus, onde o coloquei ao corrente das minhas preocupações e de possíveis
desenvolvimentos, a curto prazo, porque no próximo dia 10 estarei com o Ministério do
Ambiente para voltar a analisar esta matéria. Não tenho a expetativa de que a Administração
Central,  que tutela a exploração das pedreiras -  leia-se Ministério do Ambiente, Direção
Geral de Energia e Geologia - altere qualquer posição nos relatórios dos seus técnicos e
também não vejo como viável  que para reforço da nossa segurança enquanto decisores
políticos, que o caminho seja encerrar, a expensas do Município, essas duas estradas porque
nenhuma delas é passível de qualquer solução geograficamente útil ou tecnicamente viável
de poder substitui-las por estradas muito mais seguras, por isso, o Estado terá que assumir
aqui uma posição de facto e de direito porque não basta encomendar relatórios. Quem os
faz com a segurança do douto parecer e, portanto, se há lá uma estrada, o melhor é fechá-
la…  isto  não  é  resposta.  O  que  nos  parece,  é  apenas  o  que  nos  parece,  é  que  as
recomendações tidas no primeiro relatório foram executadas, portanto, há sinalização, há
vedação,  reforço  dos  taludes.  Esse  trabalho  tem  sido  monitorizado  pela  equipa  onde
participa a Eng.ª Maria José e penso que também o Eng. Mário, tutelados pelo Senhor Vice-
Presidente e, portanto, esses trabalhos preventivos têm sido feitos, o certo é, por escrito,
ninguém  quer  assumir  nada  e,  portanto,  porventura,  a  decisão  política  de  nos
desresponsabilizarmos  por  eventual  dano  futuro,  prevendo  males  maiores,  é  um
regulamento para a área de influência dessas pedreiras. Se não for isso, diria eu, no absurdo,
exequível, implicar o encerramento da atividade e depois é preciso ter a coragem política
suficiente, dos diversos órgãos - Câmara Municipal, Assembleia Municipal -, para ir a uma
decisão de limite, remetendo, no fim de aprovado esse regulamento, usá-lo para providências
cautelares  e  preparar-nos  para  implicações  às  empresas  que tenham direitos  sobre  essas
explorações e isso, pelo menos, trará um conforto a quem está aqui no Executivo. Primeiro,
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aquilo que está colocado na balança é uma posição que nós tenhamos relativamente a este
assunto não é superior ao resto dos interesses do Concelho, ou seja, não é por não termos
uma solução para um problema que não foi criado por nós e que não é criado por nós,
porque não somos nós que autorizamos as pedreiras  a funcionar, é um contrato com o
Estado que essas empresas têm e agora nas consequências termos que ser nós a assumir e,
portanto, eu e os Senhores Vereadores, quando nos candidatámos para este mandato, há
outros assuntos de maior e relevante importância para o Concelho do que este, portanto, o
trabalho do resto do Concelho continua e este assunto terá que ter uma dedicação e uma
causa própria. Aquilo que me parece é que na evolução de um relatório para o segundo e
aquilo que é acompanhado pelas equipas técnicas que têm feito a avaliação, é que a haver
algum risco, esse risco é ínfimo e diminuto, é um risco idêntico a tantos outros como ainda
agora quando foi da intempérie Elsa, tivemos um risco de cheia controlado mas muitos
municípios das nossas beiras - Oliveira do Hospital, Sever do Vouga -, onde houve estradas
que foram arrastadas e foram interrompidas. Isto para dizer que o risco existe sempre, faz
parte de tudo. Aqui,  ele  está escrito e estando escrito condiciona aquilo que vimos que
aconteceu  em Borba.  Portanto,  é  um assunto  que  nas  próximas  semanas  terá  que  ter,
forçosamente, desenvolvimento. Estou à espera, inclusive na próxima Assembleia Municipal,
seja colocada a questão. A minha reunião com o Senhor Presidente de Junta foi para que, ele
próprio, sendo a propriedade em Tapéus da Junta de Freguesia,  que está cedida às duas
empresas que lá operam, perceber se as empresas têm lá sede, como é que está a atividade,
etc.”---------------------------------------------------------------------------------

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 07-02-2020  a  19- 02-2020

19-02-2020

Class.: 01
Ano: 2020
Número: 2122
Dt. Entrada Reqt.: 06-02-2020
Processo: 01/2018/35/0
Requerente: Carlos José Cabral Fernandes 
Tp. Pedido: Emissão Alavará
Tp. Construção: Nova Construção 
Tp. Utilização: Habitação
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Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 07-02-2020
Local Obra: Mocifas de Santo Amaro
Informação: Deferido.
Freguesia: Degracias e Pombalinho

Class.: 01
Ano: 2020
Número: 2243
Dt. Entrada Reqt.: 10-02-2020
Processo: 01/2018/22/0
Requerente: Eva Rocha Guilherme
Tp. Pedido: Junção de Elementos
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Habitação e Muros
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 11-02-2020
Local Obra: Rua Virgílio da Silva Pinheiro
Informação: Deferido
Freguesia: Alfarelos

Class.: 01
Ano: 2019
Número: 19721
Dt. Entrada Reqt.: 23-12-2019
Processo: 01/2019/58/0
Requerente: Alexandra Isabel Coelho Moreira 
Tp. Pedido: Projeto de Arquitetura
Tp. Construção: Alteração/Ampliação
Tp. Utilização: Habitação 
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 13-02-2020
Local Obra: Rua do Alecrim, 2
Informação: Deferido, de acordo com o teor da informação técnica.
Freguesia: Soure

Class.: 01
Ano: 2019
Número: 18587
Dt. Entrada Reqt.: 28-11-2019
Processo: 01/2019/33/0
Requerente: Fábio Andrade Cordeiro 
Tp. Pedido: Projeto de Especialidades
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Habitação 
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 14-02-2020
Local Obra: Rua Principal 
Informação: Deferido, nos termos da informação técnica.
Freguesia: Soure

Class.: 01
Ano: 2019
Número: 11872
Dt. Entrada Reqt.: 31-07-2019
Processo: 01/2016/34/0
Requerente: Ricardo Filipe Conde de Carvalho 
Tp. Pedido: Prorrogação do Prazo
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Habitação 
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 17-02-2020
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Local Obra: Avenida dos Bombeiros Voluntários
Informação: À Reunião de Câmara
Freguesia: Soure

Total: 5

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 das Propostas de Ata
        
4.1. - 12.06.2019        

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

4.2. - 18.06.2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.--------------------
O Senhor  Vereador  Eng.º  Agostinho  Gonçalves  não  participou na  votação,  em
virtude de não ter estado presente na reunião de 18.06.2019.----------------------------

Ponto 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2020
                                . Apreciação de Propostas de Alteração - 2ª/2ª -  Para Conhecimento

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

Ponto 6. Processo nº 01/2016/34 - Construção de Moradia e Muros em Soure
             . Requerente – Ricardo Filipe Conde Carvalho e Outra
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             - Declaração de Caducidade da Licença de Construção com Dispensa da
Audiência Prévia

Foi presente a seguinte informação:

Assunto : Processo nº 01/2016/34- Construção de moradia e muros em Soure
   Requerente – Ricardo Filipe Conde Carvalho e outra
   Declaração de caducidade da licença de construção com dispensa da audiência prévia

Em 10 de agosto de 2016 foi  emitido o alvará de licença de construção nº 24/2016 para construção de uma
moradia e muros na Avenida dos Bombeiros Voluntários, lote nº 6, em Soure, com prazo de validade da licença de
24 meses.

A licença encontra-se caducada ao abrigo do disposto na d) no nº 3 do art. 71 do DL 555/99 com a redação do DL
136/2014, RJUE, porque não concluiu a obra no prazo da licença e das duas prorrogações já concedidas.

Nos termos do nº 5 do artigo 71 do RJUE, as caducidades são declaradas pela Câmara Municipal, com audiência
prévia dos interessados.

Contudo, a audiência prévia pode ser dispensada nos termos do artigo 124 do CPA.

Atendendo a que o requerente pretende concluir a obra, mas já usou as prorrogações de prazo previstas no RJUE,
para solicitar renovação da licença ao abrigo do art. 72 ou licença especial para conclusão da obra, ao abrigo do
art. 88, é necessário que a Câmara declare previamente a caducidade da licença.

Face ao exposto, sugere-se que a Câmara declare a caducidade da licença para construção de moradia e muros
com dispensa de realização da audiência prévia.

Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
17 de fevereiro de 2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar a caducidade da licença para a construção de
moradia e muros com dispensa de realização da audiência prévia, conforme decorre
da informação técnica dos serviços.----------------------------------------------------------

Ponto 7. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
              . The Evolution of  Fire (Baile) – Banda de Soure
                  - Dias 22 e 23 fevereiro de 2020 – Para Ratificação

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

Ponto 8. EDUCAÇÃO 
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             . ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 
                . Programa EPIS – Mediadores para o Sucesso Escolar
                    - Apresentação de Resultados - 1.º Período - 2019/2020 – Para 

Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

ASSUNTO: EDUCAÇÃO
                  - ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

                  - PROGRAMA EPIS – MEDIADORES PARA O SUCESSO ESCOLAR

                        . APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS – 1.º PERÍODO - 2019/2020

Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:

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

Os Objetivos deste Programa consistem em combater o insucesso e o abandono escolar, através da prevenção e
da remediação de fatores de risco, capacitar os jovens para a realização do seu potencial ao longo da vida, através
da educação, da formação e da inserção profissional.

A metodologia EPIS de capacitação para o sucesso escolar assenta em três aspetos fundamentais:
- Um sistema de sinalização de alunos com fatores de risco de insucesso e abandono escolares, organizado em
quatro eixos de análise: Aluno, Família, Escola e Território;

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

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

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

No passado dia 07 de fevereiro de 2020 decorreu uma reunião de trabalho entre o Agrupamento de Escolas
Martinho Árias de Soure, o Município de Soure e a EPIS, onde foram apresentados os resultados referentes ao 1.º
período do presente ano letivo (2019/2020):

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

1 Aluno
(acompanhado há mais de

um ano)

2 Alunos
(novos alunos)

10 Alunos
(acompanhados há
mais de um ano)

7 Alunos
(novos alunos)

Total = 3 Total = 17
TOTAL GERAL = 20
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Dos resultados apresentados no documento – ANEXO – destacamos os seguintes indicadores:

- Dos 10 alunos acompanhados há mais de um ano no 3.º CEB, no 1.º período do ano transato, 20% desses alunos
encontravam-se em zona de aprovação (alunos que tem no máximo até 2 negativas). No ano corrente verificou-se a
subida da zona de aprovação em 70% (desses 10 alunos), ou seja, existe um delta (uma melhoria) de 50%.

- No 3.º CEB dos alunos acompanhados há mais de um ano, comparando o 1.º período nos dois anos letivos existe
um aumento de 13,6% de notas positivas para o 3.º CEB e 14,6% para o 2.º CEB.

- No 2.º CEB o aluno acompanhado há mais de um ano, no 1.º período de 2018/2019, não se encontrava em zona
aprovação (mais de 2 negativas). Após um ano de intervenção, no 1.º período de 2019/2020, esse mesmo aluno
encontra-se em zona de aprovação, verificando-se uma diminuição de 14,62% do número de negativas.

- De todos os Concelhos com Protocolos com a EPIS, Soure foi o quarto melhor Concelho, a nível nacional, que
teve o maior DELTA no 1.º período do corrente ano no 3.º CEB (50%).

Face ao atrás exposto, sugere-se que a Câmara Municipal:
Tome conhecimento dos Resultados referentes ao 1.º  período (2.º e 3.º Ciclo de Ensino Básico) no âmbito do
Programa EPIS – Empresários pela Inclusão Social.

Dirigente Intermédia de 4.º Grau
Cristina Isabel da Costa Marta
18.02.2020

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

Ponto 9. EDUCAÇÃO 
              . ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 
                 . Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure
                    - Protocolo de Cooperação – Para Ratificação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: EDUCAÇÃO
               - ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARTINHO ÁRIAS DE SOURE 
- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO

    

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:

O Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure vem propor ao Município de Soure a celebração de
um Protocolo de Cooperação para implementação de medidas disciplinares da realização de tarefas e
atividades de integração na comunidade, previstas no seu Regulamento Interno.

Esta  parceria  engloba também a Associação Humanitária  dos Bombeiros Voluntários de Soure e  a
Comissão  de  Proteção  de  Crianças  e  Jovens  de  Soure  e  traduz-se,  por  parte  do  Município,  na
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integração  de  alguns  alunos  do  Agrupamento  em  contexto  laboral,  bem  como  indicação  de  um
responsável pelo acompanhamento do aluno no local, onde se desenvolvem as atividades. 

Proposta:
Face ao exposto, sugerimos:
A aceitação do Protocolo de Cooperação em anexo.

À consideração superior,
Chefe Divisão de Assuntos Sociais e Educação em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
11-02-2020

DESPACHO
De acordo. 
À Reunião de Câmara, para Ratificação.
11.02.2020
O Vereador*
(Gil Soares, Dr.)
* Competências Delegadas e Subdelegadas
por Despacho de 23-10-2017

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

Ponto 10. CULTURA 
                . AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA 
                   . Programa Integrado de Promoção da Leitura 
                    - Exposição “Scriptorium Medieval” – Para Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: Cultura
                     Ações no Âmbito da Cultura
                     Programa Integrado de Promoção da Leitura
               Exposição “Scriptorium Medieval”

A temática “No Tempo de Martinho Árias, (séc. XII)” dará  inicio à ação de promoção de leitura na
Biblioteca Municipal com o objetivo de promover o conhecimento da figura e da época histórica.

O tema faz parte da articulação curricular existente no âmbito do grupo de trabalho das bibliotecas do
concelho de Soure e, naturalmente, dos serviços educativos da biblioteca.

Neste sentido, foi solicitada a cedência da exposição Scriptorium Medieval, à guarda da Santa Casa
da Misericórdia de Coimbra, cujo pedido foi autorizado pelo Exmo. Senhor Provedor, José Manuel de
Sousa Vieira,  através  do e-mail  datado de dia  10 de Fevereiro,  cuja  cedência  é  gratuita,  com única
condição  “que  deverá  constar  da  vossa  Exposição  a  origem  deste  Scriptorium  a  sua  Assessoria
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Científica e a cedência por parte da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra, assim como envio de
fotográficos e/ou outras imagens do evento”.

Esta exposição consiste num conjunto de móveis que compõem o Scriptorium Medieval que esteve
integrado na exposição “Santa Cruz de Coimbra - A Cultura Portuguesa aberta à Europa
na Idade Média”, pertença da Câmara Municipal do Porto e sob a  Assessoria Científica da
Professora  Doutora  Maria  José  Azevedo  Santos.  e  com  concretização  do  projeto  da
responsabilidade do gabinete do arquiteto Fernando Távora.

O seguro e transporte e acondicionamento da exposição é da responsabilidade da autarquia

A exposição estará em Soure entre 1 de fevereiro a 31 de maio, tendo em conta o tempo necessário para o
desenvolvimento e a dinâmica que envolve a recriação histórica prevista para o mês de maio.

À consideração superior,
Mário João Gomes
(Chefe da Divisão R/S)
18/02/2020

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

Ponto 11. DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
               . EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS 
                  . Conservação/Reparação Piscina Municipal Coberta de Vila Nova de Anços
                    - Eficiência Energética 
                       . Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE VILA NOVA DE ANÇOS

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

ADJUDICAÇÃO

Por deliberação de Câmara de 23.12.2019 foi decidido recorrer à figura de  Concurso Público,  nos termos da
alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de
agosto, como procedimento prévio à adjudicação da empreitada acima mencionada.

Ordem de preferência das propostas não excluídas:

EMPRESA VALOR PRAZO (DIAS)

SISFOZ – MONTAGENS ELECTRICAS, LDª 770.945,07 € 365

Analisadas  as  propostas  e  elaborado  o  relatório  final,  que  se  anexa,  é  proposta  a  adjudicação  da  presente
empreitada à empresa SISFOZ – MONTAGENS ELECTRICAS, LDª.
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Face ao disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 95.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de
agosto, é exigida a redução a escrito, do contrato de empreitada, estando o mesmo sujeito à fiscalização prévia do
Tribunal de Contas, uma vez que o valor contratual ultrapassa o limite estabelecido no n.º 1, do art.º 255.º da Lei n.º
71/2018, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2019 (350.000,00 €), em cumprimento do
D.L. n.º 176/2019, de 27/12, que prova o regime transitório de execução orçamental.   

Durante o período de audiência prévia, realizada nos termos no n.º 1 do artigo 123.º do CCP, por força do disposto
no artigo 147.º do mesmo diploma legal, não foram apresentadas observações ou pedidos de esclarecimento por
parte dos concorrentes.

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

Deverá o concorrente ser notificado da decisão de adjudicação, para apresentar, no prazo de 10 dias, todos os
documentos de habilitação, bem como a respetiva caução – cfr. art. 77.º do CCP e Programa de Procedimento.
Deve o adjudicatário pronunciar-se, no prazo de 5 dias, sobre a minuta do contrato – cfr. art. 98.º e segs. do CCP-. 

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

1. Homologação do relatório final de análise das propostas;

2. A adjudicação da presente empreitada à empresa SISFOZ – MONTAGENS ELECTRICAS LDª.;

3. Notificar a empresa adjudicatária, nos termos do art. 77.º do CCP, para, no prazo do estabelecido no programa
de procedimento, apresentar os documentos de habilitação, bem como a respetiva caução;

4. Aprovação da minuta do contrato, nos termos do n.º 1, do artigo 98.º do CCP;

5. Autorização para a realização da despesa no valor de 770.945.07 euros, acrescido de IVA.

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

À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
17.02.2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a homologação do relatório final de análise
das propostas; a adjudicação da presente empreitada à empresa Sisfoz – Montagens
Eléctricas Lda; notificar a empresa adjudicatária, nos termos do art. 77.º do CCP,
para,  no  prazo  do  estabelecido  no  programa  de  procedimento,  apresentar  os
documentos de habilitação, bem como a respetiva caução; a minuta do contrato, nos
termos do n.º 1, do artigo 98.º do CCP; a autorização para a realização da despesa
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no valor  de  770.945,07 euros,  acrescido  de  IVA;  a  designação,  como gestor  do
contrato,  do Senhor Eng.º  Mário Fernando Rodrigues  Monteiro,  nos termos do
disposto no artigo 290.º-A do CCP, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.-----------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 12. AÇÃO SOCIAL 
               . AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL

                    - Programa “Cegonhas”
 
O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “a questão do Programa  “Cegonhas”, que
tem  por  base  um  regulamento  que  concretiza  esta  medida,  que  terminou  em  31  de
dezembro de 2019 e, portanto, num primeiro ponto propomos a prorrogação por mais 2
anos,  sensivelmente  até  final  do  mandato  e  porque  penso  que  é  uma  medida  bastante
positiva e que tem tido impacto no apoio às famílias. Procurei que os serviços refletissem na
informação alguns gráficos, alguns quadros de mais fácil análise e que pudéssemos melhor
concluir  pelo  sucesso  deste  programa.  É  evidente  que  nem todos  os  nascimentos  que
ocorreram no Concelho de Soure foram abrangidos pelo Programa “Cegonhas”. Já falámos,
no passado, sobre isto. Há sempre subjacente uma questão de informação/divulgação que
procurámos  melhorar  mas  há  também,  como  vi  casos  concretos,  pessoas  que,  pura  e
simplesmente,  não  pretendem solicitar  este  apoio  porque,  com base  no  regulamento,  é
necessário a  apresentação de documentos pessoais,  fiscais  que,  naturalmente,  as pessoas
pretendem manter em reserva ou por outro motivo qualquer e, portanto, há aqui também
uma percentagem de opção própria de não participarem, de não solicitarem este apoio, o
que é certo é que estamos a falar já de quase 190.000,00 euros de incremento financeiro de
apoio familiar  e  que,  naturalmente,  numa fase  do nascimento da criança e nos 6 meses
posteriores  tem  significado  e  tem  importância  e,  portanto,  a  nossa  proposta  é  que  o
regulamento seja prorrogado, os seus efeitos, por mais 2 anos.
O  outro  subponto,  temos  marcada  uma  iniciativa  para  o  dia  14,  a  exemplo  de  anos
anteriores, onde servirá também para divulgar mais esta ação e por ser um momento de
convívio perante os 80 beneficiários do último ano, deste programa.
Uma informação complementar, estamos a preparar, conforme consta do Plano de Atividades,
o incremento do Programa “Berço”, que é estender este apoio, que tem como objetivo dar
sinais para a fixação de jovens no Concelho de Soure e apoio à natalidade, à idade de creche. No
âmbito  do  Orçamento  do  Estado  para  2020,  o  Governo  tomou  decisões  nesta  matéria,
designadamente para beneficiários do Escalão A e Escalão B e, portanto, estamos a estudar, a
avaliar qual será a forma que o Município irá apoiar nesta idade. É ponto assente que iremos
fazer  porque  está  em Plano  de  Atividades,  estamos  a  estudar  a  forma  como iremos,  ou
complementar o apoio do Governo, ou criar outro tipo de apoio.”-------------------------------------
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A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “queria saudar este programa. O
relatório  que  aqui  nos  é  apresentado,  os  números  que  vêm  para  nosso  conhecimento
permite afirmar que cumpre os objetivos para que foi criado. Representa, para as famílias,
um  apoio  real  e  muito  valorizado,  principalmente  para  as  famílias  de  mais  baixos
rendimentos. 
Saúdo também a intenção, e o Senhor Vereador acaba de referir esse aspeto, de alargar este
programa  também  ao  Programa  “Berço”,  com  vantagens  consideráveis  para  estas
famílias.”------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.1. Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à Família – Prorrogação
 
Foi presente a seguinte informação:

ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL// AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL
                     - REGULAMENTO DE INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMÍLIA – PROGRAMA CEGONHAS

                           . PRORROGAÇÃO

Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:

O Município de Soure tem vindo desde fevereiro de 2016 a implementar o Programa Cegonhas, tendo para o efeito
aprovado um Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à Família.

Com este Programa pretendeu-se apoiar as famílias, potenciar e intensificar um conjunto de estímulos à fixação e à
atração de pessoas ao Concelho, incentivar a natalidade, bem como apoiar a economia local, uma vez que as des-
pesas comparticipadas só poderão ser efetuadas em estabelecimentos comerciais sedeados na circunscrição terri-
torial concelhia.

A implementação desta medida de Apoio à Família tem se traduzido da seguinte forma:

FREGUESIA

Sexo
TOTAL FREGUESIAS

Sexo Feminino Sexo Masculino

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Alfarelos 1 3 2 1   4 3 4 1 1 7 5 5 1
Gesteira/ 
Brunhós   2   2 2 1 2  2 2 3 2  
Degracias/Pomb
alinho 2 2  2  3 3 1 3  5 5 1 5  
Figueiró do 
Campo 5 4 1    1 1 2 1 5 5 2 2 1
Granja do 
Ulmeiro 2 2 5 3  2 2 1  1 4 4 6 3 1

Samuel 2 1 1    6 4   2 7 5   

Soure 11 19 22 17 1 20 21 24 26 5 31 40 46 43 6
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Tapéus 1 1  2  1     2 1  2  
Vila Nova de 
Anços 1 3 1   1 3  2  2 6 1 2  

Vinha da Rainha 2  5 5  2 3 1 5  4 3 6 10  

TOTAL 27 35 39 30 1 31 45 36 44 8 58 80 75 74 9
TOTAL GERAL 296 296

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

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

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

Fonte: Município de Soure – Setor  de Ação Social e Saúde - 2020
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INVESTIMENTO REALIZADO

ESCALÃO
ANO

2016 2017 2018 2019 2020

1 000,00 € €18 150,00 €28 000,00 €23 000,00 €27 000,00 €6 000,00

   500,00 € €15 000,00 €22 000,00 €18 000,00 €17 500,00 €100,00

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

Total €35 900,00 €51 750,00 €45 000,00 €47 250,00 €7 250,00
TOTAL GERAL €187 150,00

Fonte: Município de Soure – Setor de Ação Social e Saúde - fevereiro de 2020

Fonte: Município de Soure – Setor de Ação Social e Saúde - fevereiro de 2020

Fonte: Instituto Nacional de Estatística – Estimativas Anuais - 2020

Nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do regulamento, conjugado com a deliberação de Câmara Municipal de 12 de de-
zembro de 2017, o mesmo tinha um período de vigência até 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado por
deliberação do órgão executivo.
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Assim, considerando que:
- Se mantem atuais os pressupostos que levaram à criação deste Programa;
- A efetiva repercussão que este apoio representa para as famílias que dele usufruíram;
- As medidas de apoio constantes do Regulamento estão em fase de revisão por parte dos Serviços, tendo em vista
a sua extensão à idade das crianças em creche, numa estratégia de incentivo à Natalidade e Fixação de Jovens;
- O Projeto continua inscrito nas Grandes Opções do Plano PPI – AMR e Orçamento para 2020.

PROPOSTA:

Face ao atrás exposto, propomos que a Câmara Municipal:

1 - Aprecie e aprove a prorrogação do período de vigência do regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à Fa -
mília até 31 de dezembro de 2021, conforme o previsto no artigo 3.º deste dispositivo regulamentar;

2 – A produção de efeitos retroaja ao dia 01 de janeiro de 2020.

À consideração superior,
A Dirigente do Setor de Ação Social e Saúde,
(Cristina Marta, Dra.)
2020.02.18
        
Deliberado, por unanimidade, aprovar a prorrogação do período de vigência do
Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à Família até 31 de dezembro de
2021,  conforme o previsto no artigo 3.º  deste dispositivo regulamentar e  que a
produção de efeitos retroaja ao dia 01 de janeiro de 2020, conforme decorre da
informação  técnica  dos
serviços.--------------------------------------------------------------

12.2. Relançamento

Foi presente a seguinte informação:

ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL// AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL
                     - PROGRAMA CEGONHAS
                           . RELANÇAMENTO

Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:

O Programa Cegonhas está previsto nas Grandes Opções do Plano PPI – AMR e Orçamento para 2020.

Pretende-se realizar, a exemplo do ano anterior, um evento no Edifício dos Paços do Concelho para relançamento
do Programa, que para além de ir ao encontro de um objetivo de informação e divulgação destas Medidas de Apoio,
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também servirá para um encontro de todos os beneficiários do Programa Cegonhas nos últimos 12 meses (cerca
80 crianças).

Assim, sugerimos que este evento decorra no dia 14 de março de 2020 envolvendo crianças e respetivas famílias,
apoiadas desde fevereiro de 2019 até fevereiro de 2020.

Este evento, a iniciar-se pelas 15h30m, tem o seguinte Programa:
15h30m - Receção das crianças e famílias;
15h45m - Animação/Sessão Fotográfica
16h00m – Cerimónia de Boas Vindas, pelo Senhor Presidente da Câmara;
16h15m - Entrega de Prendas alusivas à iniciativa;
16h45m – Beberete Convívio.

Face ao atrás exposto, sugerimos que a Câmara Municipal tome conhecimento deste evento que irá decorrer no
próximo dia 14 de março de 2020, com início às 15h30m.

À consideração superior,
A Dirigente do Setor de Ação Social e Saúde,
(Cristina Marta, Dra.)
2020.02.18
       
Foi tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------------

Ponto 13. SAÚDE 
                . AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE 
                   . PROGRAMA PARA UM ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL 
                      - Administração Regional de Saúde do Centro, IP
                      - Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC)
                             . Protocolo 

Foram presentes as seguintes informações:

ASSUNTO: SAÚDE// AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE
                     .PROGRAMA PARA UM ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL
                        - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, IP
                              - UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE

                                 - PROTOCOLO

Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:

O Município de Soure tem vindo a promover  políticas de ação e desenvolvimento social  visando melhorar  as
condições de vida dos seus munícipes.
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As  transformações  demográficas  originam  fortes  desafios  a  enfrentar  pelas  políticas  públicas,  exigindo  a
preparação  dos  organismos  responsáveis.  O  «envelhecimento  ativo  e  saudável»  surge  como  paradigma  de
intervenção que pode contrariar/inverter as tendências nefastas das novas transformações. Os programas devem
procurar  enfatizar  estilos  de  vida  saudáveis,  alcançar  maior  qualidade  de  vida  e  ter  em  conta  as  situações
socioeconómicas, reforçando a componente reparadora e inclusiva da velhice.

Os últimos dados recolhidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em termos populacionais, o concelho de
Soure possui uma população envelhecida, com um Índice de Envelhecimento com o valor de 280,2% e um Índice
de Longevidade de 54,8%, de salientar que o aumento da longevidade da população concelhia está diretamente
relacionada com a melhoria da qualidade de vida da população idosa.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define Envelhecimento Ativo como o processo de otimização das oportuni-
dades para a saúde, participação e segurança, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que envelhecem. 

Assim, pretende-se que a área temática do Envelhecimento Ativo seja um espaço dinâmico, flexível e de atualiza-
ção permanente, aberto a todos os cidadãos e parceiros institucionais que concorrem para a promoção de uma me-
lhor qualidade de vida da população de 65 e mais anos e das suas famílias. A promoção de um Envelhecimento Ati-
vo visa contribuir para uma imagem positiva das Pessoas Idosas, como agentes indispensáveis de uma sociedade
inclusiva, participativa, ativa e saudável e encarando o aumento da esperança média de vida, com saúde e inde-
pendência, como uma oportunidade e um objetivo a prosseguir.

Este Programa abrange os idosos de uma forma mais direta, através do Serviço Nacional de Saúde (SNS), e de
uma forma indireta, através da família. Considerando que a família constitui, no atual contexto socioeconómico, um
espaço privilegiado de realização pessoal e debate-se com limitações de diversa ordem, constituindo obrigação das
diversas organizações, cooperar, apoiar, incentivar e promover a família.

É pretensão do Município potenciar e intensificar um conjunto de estímulos à fixação das pessoas ao Concelho de
Soure, bem como promover o bem-estar social.

As parcerias com a sociedade civil e sociedades científicas são fundamentais no desenvolvimento das estratégias
de intervenção que podem ser implementadas pelas Autarquias, desempenhando um papel importantíssimo nesta
matéria. Com a celebração deste Protocolo com o Serviço Nacional de Saúde (SNS), em concreto com a UCC, a
Câmara Municipal de Soure procura aumentar a disponibilidade de recursos especializados ao serviço das famílias.

Este mecanismo insere-se numa política de investimento social, pretendendo-se com este Protocolo concretizar
dois objetivos primordiais: o apoio às famílias e a promoção de uma vida ativa e saudável que contribuem para
melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas.

Acresce que o Município de Soure tem como competência apoiar atividades de natureza social, educativa e outras 
de inegável interesse, que contribuem para uma vida saudável.

Assim, tendo em vista a formalização de um compromisso visando envolver o Município de Soure nas estratégias
de intervenção junto da população em articulação com a UCC, designadamente na operacionalização dos projetos
"Prevenção de Quedas", Saber + Sobre Saúde", rastreios e outras atividades que promovam o envelhecimento ati-
vo e a literacia em Saúde.

Sugere-se que a Câmara Municipal:
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Aprove a Minuta de Protocolo de Cooperação a celebrar com a Administração Regional de Saúde do Centro, IP -
(ANEXO) -.

À consideração superior,
Dirigente Intermédio de 4.º Grau
Cristina Isabel da Costa Marta Lapo
17/02/2020

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes,  referiu  que:  “o  objetivo  dos
profissionais  de saúde que trabalham no Concelho de Soure,  nesta área da Unidade de
Cuidados na Comunidade, era que o Município apoiasse muito mais aquilo que são as graves
e deficientes condições de trabalho que têm. Obviamente, estamos num processo que era
suposto  ser  de  negociação  entre  o  Município  e  a  ARS para  aceitarmos,  se  bem que  a
próxima já não será uma aceitação voluntária, será imposta pela lei, as competências na área
da Saúde, se a lei não for alterada ou corrigida e, como tal, as condições de trabalho e as
condições em que o Estado Central está a deixar os diversos equipamentos existentes, quer
seja o Centro de Saúde, quer seja onde labora esta Unidade de Cuidados na Comunidade,
leva-nos a também colocar aqui a questão sobre os reais e os verdadeiros interesses dos
Munícipes e, portanto, o Município ao assinar este protocolo, em ações que se nós não
apoiarmos elas não se desenvolvem e que tem a ver com apoio domiciliário e tem a ver com
o apoio de ações dedicadas à melhoria das condições de vida das pessoas mais vulneráveis e
na  atividade  municipal  tem  enquadramento  nas  nossas  atuais  competências  e  não  nos
substituímos àquilo que devem ser as competências, ainda hoje, do Estado, do Ministério da
Saúde e, como tal, é o protocolo possível para que possamos desenvolver estas atividades
inseridas num programa para um envelhecimento ativo e saudável.”------------------------------

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “o Senhor Presidente já disse a questão
essencial. Por uma questão de princípio, não deveríamos estar aqui a propor este protocolo.
Não  aceitámos  as  competências  no  domínio  da  Saúde,  temos  razões  de  estarmos
insatisfeitos com a organização de saúde a nível regional  e nacional  sobre questões que
afetam os nossos Munícipes mas há aqui um princípio que se sobrepõe a tudo isto, que é os
superiores interesses dos nossos Munícipes e numa área, com incidência num tecido que,
infelizmente,  cada  vez  mais  está  envelhecida  e  que  precisa  de  viver  com  qualidade  e,
portanto, quando temos aqui uma unidade de saúde que, embora sendo da saúde, tem a sua
autonomia de gestão e se disponibiliza para, em parceria com o Município, dar melhores
condições de vida aos nossos Munícipes, em termos de visitas domiciliárias, em termos de
ações  de  prevenção,  em  termos,  obviamente,  de  condições  mínimas  de  trabalho  nas
instalações  em  que  estão  que,  neste  momento,  não  têm  e  que,  com  este  protocolo,
pretendemos, de facto, não deixar cair esta parceria, esta disponibilidade, esta vontade destes
profissionais de saúde em trabalharem com a Câmara. Naturalmente que a condição que
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colocámos e que ficou sempre subjacente nas reuniões que tivemos, é que a Câmara não
pode ser um mero prestador de equipamentos, de melhoria de instalações… instalações nem
sequer se coloca mas vamos adquirir equipamento de secagem e lavagem de roupa e alguns
instrumentos necessários para as visitas domiciliárias mas também contrapartida de “serem
integrados” numa equipa de serviço social, numa equipa multidisciplinar em que essas visitas
ao domicílio fossem feitas com técnicos de ação social do Município que, digamos assim,
iriam fazer outro tipo de abordagem, que também temos que fazer, em termos de habitação,
de condições de habitação, de outro tipo de serviços que prestamos. Portanto, não é aqui um
protocolo em que o Município dá. Não, aqui é um protocolo em que o Município e a UCC
estão imbuídos no mesmo espírito, no mesmo princípio de ajudar uma franja significativa na
nossa população, que precisa de cuidados, precisa de qualidade, portanto, é uma parceria que
achamos  muito  importante  e,  por  isso,  “violamos”  o  princípio  de  não  termos  aceite  a
descentralização de competências porque há um princípio superior.”----------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “o Senhor Vereador Dr. Gil Soares
falou num superior interesse,  uma expressão muito interessante,  dos idosos quando nós
usamos muito a expressão do superior interesse da criança ligado à proteção que fazemos
das crianças e dos jovens e isto é uma matéria muito interessante de discutir porque tarda a
medida  de  criação,  a  nível  nacional,  de  comissões  de  proteção  de  idosos.  Se  existem
comissões  de  proteção  de  crianças  e  jovens,  que  é  um  dos  públicos  mais  frágeis  da
sociedade,  também  os  idosos  são  o  outro  público  frágil,  muitas  vezes  abandonado,
esquecido e penso que valeria a pena, com o devido enquadramento jurídico, este Executivo
pensar, refletir numa medida inovadora, que seria a criação de constituição de uma rede de
proteção à semelhança do que existe para as crianças, criarmos para os idosos, no Concelho
de Soure.
Dizer também o seguinte, e falando objetivamente e concretamente sobre este protocolo.
Ele  visa  um  conjunto  de  medidas  que  a  UCC  irá  prestar,  dirigido  a  esta  camada  da
população  envelhecida,  em  troca,  a  Câmara  Municipal  presta  outros  serviços  e  até
aquisições.  Recentemente,  por  razões  pessoais,  frequentei  as  instalações  da  UCC  e  é
escandaloso verificar como é que uma equipa excecional, que trata os utentes com tanto
carinho, com tanto profissionalismo, terem recursos tão maus, tão pobres como aqueles que
existem na UCC. É vergonhoso como é que o Governo de Portugal, o Ministério da Saúde
permite, tem uma falta de investimento a este nível, ao nível da saúde, permitindo que este
setor, que acompanha diretamente todos os utentes que precisam, desta forma. Chegam a
um ponto em que a roupa utilizada vai para Condeixa para ser lavada e depois vem para
Soure. Isto é vergonhoso.
Eu irei aprovar favoravelmente, em nome do interesse deste público tão frágil como são os
idosos.
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Não posso deixar de referir um parágrafo no protocolo, que acho muito interessante, que é
o valor  do índice  de  envelhecimento -  280% -  e  o  índice  de  longevidade  -  54,8% -  e
diz/afirma que isto mostra que o Concelho de Soure é um Concelho que trata bem os seus
idosos. Eu acho que sim, que o Concelho de Soure trata bem os seus idosos e trata bem as
suas crianças e todos aqueles que cá estão e que cá vivem mas isto deve-nos merecer uma
outra reflexão… 280,2% no índice de envelhecimento, quando a região centro tem 196% e
o país tem 157%, permite concluir que em relação ao país, temos um diferencial de 130%. É
verdade que podemos dizer e abordar que tratamos bem os nossos idosos mas parece-me
que eles também são bem tratados em outros pontos do país, mas aquilo que me preocupa é
o número tão reduzido de população até aos 15 anos. Essa é efetivamente a preocupação
que também nos deve merecer reflexão.”---------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta de Protocolo de Cooperação a
celebrar com a Administração Regional de Saúde do Centro, IP, conforme decorre da
informação técnica dos serviços. -------------------------------------------------------------

Ponto 14. ORDENAMENTO, INFRAESTR. E ESPAÇOS PÚBLICOS
                . INFRAESTRUTURAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

                   . CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 
                    - Antiga Escola Secundária
                      . Escolha de Procedimento Prévio

Foram presentes as seguintes informações:

Assunto: ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURAS E ESPAÇO PÚBLICO

INFRAESTRUTURAS E ESPAÇO PÚBLICO 
CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

ANTIGA ESCOLA SECUNDÁRIA

ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

     
Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 13.913,48 euros, inferior ao limite
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º,
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto –.

A competência para a escolha do procedimento a adotar,  bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente
informação, insere-se dentro do âmbito da competência quer do Presidente da Câmara Municipal, quer da Câmara Municipal,
uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros – cf. alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-
Lei 197/99, de 08 de Junho –.
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Os encargos previstos para a presente empreitada tem dotação no orçamento para o presente ano de 2020 pela rubrica
03.03.07.01.03.07 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 08.003 2020/186.

2. PROCESSO

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

3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES

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

● Gadanha 2 Construções, Ldª; 
● António José P. C. Pedroso, Ldª; 
● A. M. Cacho & Brás, Ldª; 
● Global Original – Construção Unipessoal, Ldª; 
● Marques e Panão, Ldª; 
● Construções Cova do Ouro de Justino Fernandes, Ldª;
● Construtora Guardado e Oliveira, Ldª; 
● Isidovias - Investimentos, Ldª; 
● Relvinha Constroi, Ldª; 
● RedeConstruções, Ldª; 

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

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
18/02/2020

e

Assunto: Ordenamento, Infraestrutura e Espaço Público
                Infraestrutura e Espaço Público 
                Construção/Reparação/Aquisição de Edifícios Municipais
               Antiga Escola Secundária

De acordo com indicações superiores e  em relação ao estado das fachadas exteriores do edifício  em
estudo, foi solicitado um levantamento da situação atual da zona a intervencionar.

Deste modo, genericamente, propõe-se:
1. Limpeza e pintura de todas as fachadas;
2. Reparação de caleira e tubos de queda.

Após elaboração do projeto, foi elaborado um orçamento/medições dos trabalhos a realizar, sendo o
valor total dos trabalhos de 13.913,48€ + IVA. 

Sugere-se, assim, o recurso à Consulta Prévia, para a realização dos referidos trabalhos.
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Segue uma lista de possíveis empresas a convidar/selecionar superiormente:
   1. GADANHA2 - Construções, Lda.; 
   2. António José P. C. Pedroso, Lda.;
   3. A.M. Cacho & Brás, Lda.;
   4. Global Original – Construção Unipessoal Lda..;
   5. Marques e Panão, Lda.;
   6. Construções Cova do Ouro;
   7. Construtora Guardado e Oliveira, Lda.;
   8. Isidovias – Investimentos, Lda.;
   9. Relvinha Constroi Lda.;
   10. Rede Construções Lda.

À consideração superior,
O Técnico
(Mauro Alegre, Dirigente Intermédio do Sector)
18-02-2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a adoção da modalidade de consulta prévia;
o projeto, o convite e o caderno de encargos; a consulta às entidades sugeridas e a
dispensa  de  constituição de  júri,  conforme decorre  das  informações  técnicas  dos
serviços.-----------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 15. ORDENAMENTO, INFRAESTR. E ESPAÇOS PÚBLICOS
                . INFRAESTRUTURAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

             . CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS – FREGUESIAS DE SOURE, ALFARELOS E GRANJA DO

ULMEIRO

                      - Escolha de Procedimento Prévio

Foram presentes as seguintes informações:

Assunto: ORDENAMENTO, INFRAESTR. E ESPAÇOS PÚBLICOS

INFRAESTRUTURAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS – FREGUESIAS DE SOURE, ALFARELOS E GRANJA DO ULMEIRO

ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

      
Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 30.820,98 euros, inferior ao limite
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º,
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto –.

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

O  encargo  previsto  para  a  presente  empreitada  tem dotação  no  orçamento  para  o  presente  ano  de  2020  pela  rubrica
03.03.07.01.04.01 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 08.003 2020/189.

2. PROCESSO

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

3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1, do art. 114º do D.L.111-B/2017, às seguintes entidades, a definir superiormente:
● Civibérica, Obras Civis, S.A; 
● Windpark, Ldª; 
● Construções J.J.R. & Filhos, S.A.; 
● Polave – Construções, Ldª; 
● JRSF - Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Ldª; 
● Pavisicó – Pavimentos Sicó, Unipessoal, Ldª; 
● Gadanha Pavimentos, Ldª; 

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

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
28.01.2020

e

Assunto: Ordenamento, Infraestrutura e Espaço Público
                Infraestrutura e Espaço Público 
                Construção de Passeios 
                Freguesias de Soure, Alfarelos e Granja do Ulmeiro

De  acordo  com  indicações  superiores,  foi  solicitado  um  levantamento  da  situação  atual  de  várias
Ruas/Praças em diversas Freguesias (ver anexo) no Concelho de Soure.

Deste modo, genericamente, propõe-se:
                   1. Reparação de passeios em calçada miúda;
                   2. Aplicação de paver

Após elaboração do projeto, foi elaborado um orçamento/medições dos trabalhos a realizar, sendo o
valor total dos trabalhos de 30.820,98€ + IVA. 

Sugere-se, assim, o recurso à Consulta Prévia, para a realização dos referidos trabalhos.

Segue uma lista de possíveis empresas a convidar/selecionar superiormente:
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● Civibérica, Obras Civis, S.A; 
● Windpark, Ldª; 
● Construções J.J.R. & Filhos, S.A.; 
● Polave – Construções, Ldª; 
● Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Ldª - JRSF;
● Pavisicó – Pavimentos Sicó, Unipessoal, Ldª;
● Gadanha Pavimentos, Ldª; 

À consideração superior,
O Técnico
(Mauro Alegre, Dirigente Intermédio do Sector)
23-01-2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a adoção da modalidade de consulta prévia;
o projeto, o convite e o caderno de encargos; a consulta às entidades sugeridas e a
dispensa  de  constituição de  júri,  conforme decorre  das  informações  técnicas  dos
serviços.-----------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 16. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
                     - Concessão da Casa do Moinho (Rua Delfim Pinheiro, Soure) para Fins

de Animação Turística
        
Foi presente a seguinte informação:   

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
   - CONCESSÃO DA CASA DO MOINHO (FREGUESIA DE SOURE)

                      - NÃO ADJUDICAÇÃO 
                      - ABERTURA DE NOVO PROCEDIMENTO

Por deliberação da Assembleia Municipal de 26.08.2019, sob proposta da Câmara Municipal na sua reunião de
22.08.2019, foi autorizada "a celebração do contrato de concessão da Casa do Moinho (Rua Delfim Pinheiro, Vila
de Soure).

Na sequência do procedimento efetuado, não foram apresentadas propostas. Desta forma, nos termos da alínea a)
do n.º 1 do artigo 79º do Código dos Contratos Públicos (CCP), não há lugar à adjudicação.

Caso seja entendimento da Câmara Municipal manter a decisão de efetuar a referida concessão, deve ser efetuado
novo procedimento, sendo que se sugere, como formas de publicitação, que, além da publicação obrigatória em
diário da república, se publique em jornais regionais e/ou nacionais, no sentido que o mesmo não volte a ficar
"deserto".

À consideração superior,
Os membros do júri
(Mário Monteiro, Eng.)
(Ivo Costa, Dr.)
(Susana Gaspar, Dra.)
18.02.2020
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16.1. Não Adjudicação
  
Deliberado, por unanimidade,  aprovar a não adjudicação,  conforme decorre da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------------

16.2. Abertura de Novo Procedimento

Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura de novo procedimento, sendo que
se sugere, como formas de publicitação, que, além da publicação obrigatória em
diário da república, se publique em jornais regionais e/ou nacionais, no sentido que
o mesmo não volte a ficar “deserto”, conforme decorre da informação técnica dos
serviços. ----------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 17. PROTEÇÃO CIVIL 
                . PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 
                    - MANUTENÇÃO DAS FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL 
                      - Pedido de Prorrogação do Prazo – Para Ratificação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: PROTEÇÃO CIVIL
 . PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS

        . MANUTENÇÃO DAS FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL 
                         - Pedido de Prorrogação do Prazo

Na sequência do assunto em epigrafe  a empresa Ecorede – Engenharia e Serviços S.A. adjudicatária da
prestação do serviço, vem solicitar a V. Exas, em documento anexo com o número E-1857 de 02/02/2020, a
prorrogação do prazo de execução fixado, no processo de contratação pública SO53/2019, por um período de
tempo, de 10 de fevereiro de 2020 a 10 de maio de 2020. 

A empresa justifica que no período definido no contrato para execução do mesmo, verificaram-se condições
meteorológicas adversas (chuva, nevoeiro e vento) e catástrofes naturais (cheias e inundações) não sendo
possível à Entidade executar a prestação de serviço nas datas previstas no mesmo.

O pedido da empresa vem no sentido de ser aceite como pedido gracioso tendo em conta a justificação
apresentada  como  argumentos  as  condições  climatéricas  adversas,  que  dificultaram  a  execução  dos
trabalhos conforme planeado. 

 37



04.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 21 de fevereiro de 2020, pelas 14,30 horas

Face ao exposto, tendo em conta a razoabilidade do pedido e das condicionantes descritas no documento
justificativo sugere-se que  seja  aprovada a  prorrogação ao prazo de execução do serviço por um
período de tempo, de 10 de fevereiro de 2020  a 10 de maio de 2020, a título gracioso.

À consideração superior,
 A Técnica Superior,                 
(Cremilde Pimentel, Eng.ª)
07.02.20200

DESPACHO: 
Concordo.
À reunião de Câmara para ratificação.
O Vice-Presidente
Américo Nogueira
10.02.20200 

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

Ponto 18. RECURSOS HUMANOS
                . Acordo Coletivo de Empregador Público 
                      - SINTAP

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

Ponto 19. RECURSOS HUMANOS

               - Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Qualidade, Auditoria e Contencioso
        - Divisão de Cultura, Desporto, Tempos Livres e Promoção Turística
        - Divisão de Assuntos Sociais e Educação
        - Divisão do Meio Ambiente, Energia e Tecnologia
        - Unidade Orgânica de Planeamento, Estratégia e Financiamento (3.º grau)
        - Unidade Orgânica de Ação Social e Saúde (4.º grau)
        - Unidade Orgânica de Ambiente (4.º grau)
        - Unidade Orgânica de Obras Públicas e Municipais (4.º grau)
       - Unidade Orgânica de Contratação Pública e Aprovisionamento (5.º grau)

             - Unidade Orgânica de Expediente Geral, Atendimento, Taxas e Licenças e
Espaço do Cidadão (5.º grau).

   
Foi presente a seguinte Proposta:

PROPOSTA
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Assunto: Recursos Humanos
               -  Abertura de Procedimentos Concursais para dirigentes intermédios
               - Designação dos membros do júri pela Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara

Municipal

- Proposta de abertura de procedimento concursal para quatro chefes de divisão (cargos de direção
intermédia de 2.º grau)

 Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Qualidade, Auditoria e Contencioso
 Divisão de Cultura, Desporto, Tempos Livres e Promoção Turística
 Divisão de Assuntos Sociais e Educação
 Divisão do Meio Ambiente, Energia e Tecnologia

- Proposta de abertura de procedimento concursal para seis cargos de direção intermédia de 3.º,
4.º e 5.º graus

 Unidade Orgânica de Planeamento, Estratégia e Financiamento (3.º grau)
 Unidade Orgânica de Ação Social e Saúde (4.º grau)
 Unidade Orgânica de Ambiente (4.º grau)
 Unidade Orgânica de Obras Públicas e Municipais (4.º grau)
 Unidade Orgânica de Contratação Pública e Aprovisionamento (5.º grau)
 Unidade Orgânica de Expediente Geral, Atendimento, Taxas e Licenças e Espaço do

Cidadão (5.º grau).

Considerando:
- A publicação no Diário da República, II Série, n.º 21, de 30 de janeiro de 2020 da alteração à Estrutura
Orgânica  e  Regulamento  da  Organização  dos  Serviços  Municipais,  aprovados  por  deliberação  da
Assembleia Municipal, datada de 30 de dezembro de 2019 e deliberações da Câmara Municipal de 31 de
outubro de 2019 e 9 de dezembro de 2019, com produção de efeitos a 1 de janeiro de 2020;
- Os meus Despachos de designação em regime de substituição de 31 de dezembro, de acordo com o
artigo 27.º  da Lei  n.º  2/2004,  de  15 de janeiro,  na sua  atual  redação,  de quatro  cargos  de direção
intermédia  de  2.º  grau e  seis  cargos  de direção  intermédia  de 3.º  grau  e  inferiores,  tendo  em vista
assegurar a gestão e o funcionamento das Divisões/Unidades Orgânicas supra referidas;
- A necessidade de provimento nos cargos de direção intermédia através de procedimento concursal,
considerado  indispensável  para  garantir  o  adequado  cumprimento  e  execução  das  atividades  dos
Serviços.

Proponho a abertura de dez procedimentos concursais para os cargos de Direção Intermédia a seguir
referidos, nos termos dos artigos 12.º e seguintes da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, conjugada com a
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, nas suas atuais redações.
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 Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Qualidade, Auditoria e Contencioso
 Divisão de Cultura, Desporto, Tempos Livres e Promoção Turística
 Divisão de Assuntos Sociais e Educação
 Divisão do Meio Ambiente, Energia e Tecnologia
 Unidade Orgânica de Planeamento, Estratégia e Financiamento (3.º grau)
 Unidade Orgânica de Ação Social e Saúde (4.º grau)
 Unidade Orgânica de Ambiente (4.º grau)
 Unidade Orgânica de Obras Públicas e Municipais (4.º grau)
 Unidade Orgânica de Contratação Pública e Aprovisionamento (5.º grau)
 Unidade Orgânica de Expediente Geral, Atendimento, Taxas e Licenças e Espaço do

Cidadão (5.º grau).

- Designação dos membros do júri pela Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal

 Considerando ainda:
- Que o n.º 1 do art.º 13.º da Lei 49/2012, de 29 de agosto, dispõe que o júri de recrutamento é designado
por  deliberação da  Assembleia  Municipal,  sob proposta  da  Câmara Municipal  e  é  composto  por  um
presidente e dois vogais;

Proponho que a composição do Júri seja a seguinte:

Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Qualidade, Auditoria e Contencioso
- Presidente – Andreia Sofia Marques Lopes dos Santos (Diretora do Departamento de Administração
Geral e Finanças do Município de Montemor-o-Velho, em regime de substituição)
- 1.º Vogal – Ana Sofia Ruivo Canas (Chefe de Divisão de Administração Geral e Recursos Humanos do
Município de Figueira da Foz)
- 2.º Vogal – Emanuel Filipe Sá Alves de Oliveira (Chefe de Divisão de Recursos Humanos do Município
de Ovar)
-  Suplente-  Maria José Oliveira Carvalhão (Chefe de Divisão de Gestão Urbanística,  Planeamento e
Desenvolvimento do Município de Soure)
-  Suplente-  Agostinho António  Gonçalves Lopes (Diretor  do Departamento de Administração Geral  e
Finanças do Município de Ansião)

Divisão de Cultura, Desporto, Tempos Livres e Promoção Turística
- Presidente – Agostinho António Gonçalves Lopes (Diretor do Departamento de Administração Geral e
Finanças do Município de Ansião)
- 1.º Vogal – Mário José Rodrigues Duarte (Chefe de Divisão de Cultura do Município de Penela)
- 2.º Vogal – Cristina Paula Ventura Antunes (Chefe de Divisão Sociocultural e Educativa do Município de
Pampilhosa da Serra)
-  Suplente  – Maria José Oliveira Carvalhão (Chefe de Divisão de Gestão Urbanística, Planeamento e
Desenvolvimento do Município de Soure)
 -  Suplente –  Ana  Sofia  Correia  (Chefe  de  Divisão  de  Planeamento  Urbanístico,  do  Município  de
Condeixa-a-Nova)
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Divisão de Assuntos Sociais e Educação
 Presidente – Luísa Isabel Valente Afonso Pereirinha (Diretora do Agrupamento de Escolas de Soure)
- 1.º Vogal – Paula Cristina da Silva Silvestre (Chefe da Divisão Administrativa e Financeira na Cim RC,
em regime de substituição)
- 2.º Vogal – Alexandre Miguel Gonçalves Nunes (Chefe de Divisão de Educação e Assuntos Sociais do
Município da Figueira da Foz)
-  Suplente – Maria José Oliveira Carvalhão (Chefe de Divisão de Gestão Urbanística, Planeamento e
Desenvolvimento do Município de Soure)
- Suplente – José Alberto Mirra dos Santos Charro (Chefe de Divisão de Educação, Ação Social, Saúde,
Desporto, Cultura e Turismo, do Município de Montemor, em regime de substituição)

Divisão do Meio Ambiente, Energia e Tecnologia
- Presidente  – Isabel de Jesus Maurício Quinteiro (Diretora de Departamento de Obras Municipais e
Urbanismo, do Município de Montemor-o-Velho, em regime de substituição)
- 1.º Vogal – Carmen da Conceição Santos (Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, do Município
de Mira)
- 2.º Vogal – Décio António Tinoco Matias (Diretor Geral da ABMG- Águas do Baixo Mondego e Gândara,
EIM)
- Suplente – Mário Fernando Rodrigues Monteiro (Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e
Municipais do Município de Soure)
 -  Suplente –  Ângelo  Manuel  Morais  Lopes  (Chefe  de  Divisão  de  Proteção  Civil,  Planeamento,
Ordenamento e Ambiente do Município de Mira)

Unidade Orgânica de Planeamento, Estratégia e Financiamento
- Presidente – Jorge Miguel Marques de Brito (Secretário Executivo da Cim RC)
- 1.º Vogal – Agostinho António Gonçalves Lopes (Diretor do Departamento de Administração Geral e
Finanças do Município de Ansião)
-  2.º  Vogal –  José  António  da  Costa  Pinheiro  (Chefe  de  Divisão  de  Edifícios,  Infraestruturas  e
Equipamentos Municipais, Eventos e Apoio às Juntas de Freguesia do Município de Montemor-o-Velho)
- Suplente – Graciete Maria Coelho Raposo Campos (Chefe de Divisão Financeira do Município de Leiria)
- Suplente – Mário Fernando Rodrigues Monteiro (Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e
Municipais do Município de Soure)

Unidade Orgânica de Ação Social e Saúde
- Presidente – Cristina Paula Ventura Antunes (Chefe de Divisão Sociocultural e Educativa do Município
de Pampilhosa da Serra)
- 1.º Vogal – José Alberto Mirra dos Santos Charro (Chefe de Divisão de Educação, Ação Social, Saúde,
Desporto, Cultura e Turismo do Município de Montemor-o-Velho, em regime de substituição)
-  2.º Vogal – Mário João Lourenço Gomes (Chefe de Divisão de Cultura, Desporto, Tempos Livres e
Promoção Turística, do Município de Soure, em regime de substituição)
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- Suplente – Dulce Helena Rocha Vieira (Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Qualidade,
Auditoria e Contencioso, do Município de Soure, em regime de substituição)
- Suplente – Alexandre Miguel Gonçalves Nunes (Chefe de Divisão de Educação e Assuntos Sociais do
Município da Figueira da Foz)

Unidade Orgânica de Ambiente
- Presidente –  Ângelo  Manuel  Morais  Lopes  (Chefe  de  Divisão  de  Proteção  Civil,  Planeamento,
Ordenamento e Ambiente do Município de Mira)
- 1.º Vogal – Maria Edite Rasteiro e Silva (Chefe de Divisão de Planeamento, Reabilitação Urbana e
Urbanismo do Município de Montemor-o-Velho)
- 2.º Vogal – Décio António Tinoco Matias (Diretor Geral da ABMG- Águas do Baixo Mondego e Gândara,
EIM)
-  Suplente – Maria José Oliveira Carvalhão (Chefe de Divisão de Gestão Urbanística, Planeamento e
Desenvolvimento do Município de Soure)
- Suplente – Carmen da Conceição Santos (Chefe de Divisão Administrativa e Financeira do Município de
Mira)

Unidade Orgânica de Obras Públicas e Municipais
- Presidente – Isabel de Jesus Maurício Quinteiro (Diretora do Departamento de Obras Municipais e
Urbanismo do Município de Montemor-o-Velho, em regime de substituição)
- 1.º Vogal – Mário Fernando Rodrigues Monteiro (Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e
Municipais do Município de Soure)
-  2.º  Vogal –  Ângelo  Manuel  Morais  Lopes  (Chefe  de  Divisão  de  Proteção  Civil,  Planeamento,
Ordenamento e Ambiente do Município de Mira)
- Suplente – Paula Cristina da Silva Silvestre (Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, em regime de
substituição, na Cim RC)
-  Suplente –  José  António  da  Costa  Pinheiro  (Chefe  de  Divisão  de  Edifícios,  Infraestruturas  e
Equipamentos Municipais, Eventos e Apoio às Juntas de Freguesia do Município de Montemor-o-Velho)

Unidade Orgânica de Contratação Pública e Aprovisionamento
- Presidente – Graciete Maria Coelho Raposo Campos (Chefe de Divisão Financeira do Município de
Leiria)
- 1.º Vogal – Mário Fernando Rodrigues Monteiro (Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e
Municipais do Município de Soure)
- 2.º Vogal – Cristiano Correia de Santa Rita (Chefe de Divisão Financeira e Património Municipal do
Município de Montemor-o-Velho, em regime de substituição)
-  Suplente  – Mário João Lourenço Gomes (Chefe de Divisão de Cultura, Desporto, Tempos Livres e
Promoção Turística, do Município de Soure, em regime de substituição)
-  Suplente –  Sérgio  Emanuel  Fernandes  (Chefe  de  Divisão  de  Gestão  Financeira  do  Município  de
Condeixa-a-Nova)

Unidade Orgânica de Expediente Geral, Atendimento, Taxas e Licenças e Espaço do Cidadão
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- Presidente – Paula Cristina da Silva Silvestre (Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, em regime
de substituição, na Cim RC)
- 1.º Vogal – Maria Adelaide Montenegro Cardoso Salvador Coelho (Chefe de Divisão Administrativa do
Município de Condeixa-a-Nova)
- 2.º Vogal – Dulce Helena Rocha Vieira (Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Qualidade,
Auditoria e Contencioso, do Município de Soure, em regime de substituição)
-  Suplente – Mário João Lourenço Gomes (Chefe de Divisão de Cultura, Desporto, Tempos Livres e
Promoção Turística, do Município de Soure, em regime de substituição)
-  Suplente  –  Ana  Sofia  Gonçalves  Valente  (Chefe  de  Divisão  de  Assuntos  Sociais  e  Educação  do
Município de Soure, em regime de substituição)

Paços do Município de Soure, 19 de fevereiro de 2020
Presidente de Câmara,
(Mário Jorge Nunes)

19.1. Abertura de Procedimentos Concursais para Dirigentes Intermédios

Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura de dez procedimentos concursais
para os cargos de Direção Intermédia a seguir referidos, nos termos dos artigos 12.º e
seguintes da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, conjugada com a Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, nas suas atuais redações:

- Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Qualidade, Auditoria e Contencioso
- Divisão de Cultura, Desporto, Tempos Livres e Promoção Turística
- Divisão de Assuntos Sociais e Educação
- Divisão do Meio Ambiente, Energia e Tecnologia
- Unidade Orgânica de Planeamento, Estratégia e Financiamento (3.º grau)
- Unidade Orgânica de Ação Social e Saúde (4.º grau)
- Unidade Orgânica de Ambiente (4.º grau)
- Unidade Orgânica de Obras Públicas e Municipais (4.º grau)
- Unidade Orgânica de Contratação Pública e Aprovisionamento (5.º grau)

    - Unidade Orgânica de Expediente Geral, Atendimento, Taxas e Licenças e Espaço
do Cidadão (5.º  grau),  conforme decorre  da proposta do  Senhor Presidente  da
Câmara Mário Jorge Nunes.-------------------------------------------------------------
Esta proposta irá ser submetida à Assembleia Municipal.--------------------------------
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19.2. Designação dos Membros do Júri pela Assembleia Municipal, sob proposta da

Câmara Municipal

Deliberado, por unanimidade, - com sete votos a favor -, após escrutínio secreto, a
provar a composição do Júri: 
Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Qualidade, Auditoria e Contencioso  
- Presidente – Andreia Sofia Marques Lopes dos Santos (Diretora do Departamento
de Administração Geral e Finanças do Município de Montemor-o-Velho, em regime
de substituição)
- 1.º Vogal – Ana Sofia Ruivo Canas (Chefe de Divisão de Administração Geral e
Recursos Humanos do Município de Figueira da Foz)
- 2.º Vogal – Emanuel Filipe Sá Alves de Oliveira (Chefe de Divisão de Recursos
Humanos do Município de Ovar)
- Suplente – Maria José Oliveira Carvalhão (Chefe de Divisão de Gestão Urbanística,
Planeamento e Desenvolvimento do Município de Soure)
-  Suplente – Agostinho António Gonçalves  Lopes  (Diretor do Departamento de
Administração Geral e Finanças do Município de Ansião)

Divisão de Cultura, Desporto, Tempos Livres e Promoção Turística  
- Presidente – Agostinho António Gonçalves Lopes (Diretor do Departamento de
Administração Geral e Finanças do Município de Ansião)
-  1.º  Vogal  –  Mário  José  Rodrigues  Duarte  (Chefe  de  Divisão  de  Cultura  do
Município de Penela)
- 2.º Vogal – Cristina Paula Ventura Antunes (Chefe de Divisão Sociocultural e
Educativa do Município de Pampilhosa da Serra)
- Suplente – Maria José Oliveira Carvalhão (Chefe de Divisão de Gestão Urbanística,
Planeamento e Desenvolvimento do Município de Soure) - Suplente – Ana Sofia
Correia (Chefe de Divisão de Planeamento Urbanístico, do Município de Condeixa-a-
Nova)
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Divisão de Assuntos Sociais e Educação  
 Presidente – Luísa Isabel Valente Afonso Pereirinha (Diretora do Agrupamento de
Escolas de Soure)
- 1.º Vogal – Paula Cristina da Silva Silvestre (Chefe da Divisão Administrativa e
Financeira na Cim RC, em regime de substituição)
- 2.º Vogal – Alexandre Miguel Gonçalves Nunes (Chefe de Divisão de Educação e
Assuntos Sociais do Município da Figueira da Foz)
- Suplente – Maria José Oliveira Carvalhão (Chefe de Divisão de Gestão Urbanística,
Planeamento e Desenvolvimento do Município de Soure)
- Suplente – José Alberto Mirra dos Santos Charro (Chefe de Divisão de Educação,
Ação Social, Saúde, Desporto, Cultura e Turismo, do Município de Montemor, em
regime de substituição)

Divisão do Meio Ambiente, Energia e Tecnologia  
- Presidente – Isabel de Jesus Maurício Quinteiro (Diretora de Departamento de
Obras Municipais e Urbanismo, do Município de Montemor-o-Velho, em regime de
substituição)
-  1.º  Vogal  –  Carmen da Conceição Santos  (Chefe  de  Divisão Administrativa e
Financeira, do Município de Mira)
- 2.º Vogal – Décio António Tinoco Matias (Diretor Geral da ABMG- Águas do
Baixo Mondego e Gândara, EIM)
-  Suplente  –  Mário  Fernando  Rodrigues  Monteiro  (Chefe  de  Divisão  de
Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais do Município de Soure)
 - Suplente – Ângelo Manuel Morais Lopes (Chefe de Divisão de Proteção Civil,
Planeamento, Ordenamento e Ambiente do Município de Mira)

Unidade Orgânica de Planeamento, Estratégia e Financiamento  
- Presidente – Jorge Miguel Marques de Brito (Secretário Executivo da Cim RC)
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- 1.º  Vogal – Agostinho António Gonçalves Lopes (Diretor do Departamento de
Administração Geral e Finanças do Município de Ansião)
-  2.º  Vogal  –  José  António  da  Costa  Pinheiro  (Chefe  de  Divisão  de  Edifícios,
Infraestruturas e Equipamentos Municipais, Eventos e Apoio às Juntas de Freguesia
do Município de Montemor-o-Velho)
- Suplente – Graciete Maria Coelho Raposo Campos (Chefe de Divisão Financeira do
Município de Leiria)
-  Suplente  –  Mário  Fernando  Rodrigues  Monteiro  (Chefe  de  Divisão  de
Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais do Município de Soure)

Unidade Orgânica de Ação Social e Saúde  
- Presidente – Cristina Paula Ventura Antunes (Chefe de Divisão Sociocultural e
Educativa do Município de Pampilhosa da Serra)
- 1.º Vogal – José Alberto Mirra dos Santos Charro (Chefe de Divisão de Educação,
Ação Social, Saúde, Desporto, Cultura e Turismo do Município de Montemor-o-
Velho, em regime de substituição)
- 2.º Vogal – Mário João Lourenço Gomes (Chefe de Divisão de Cultura, Desporto,
Tempos  Livres  e  Promoção  Turística,  do  Município  de  Soure,  em  regime  de
substituição)
- Suplente – Dulce Helena Rocha Vieira (Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Qualidade, Auditoria e Contencioso, do Município de Soure, em regime
de substituição)
- Suplente – Alexandre Miguel Gonçalves Nunes (Chefe de Divisão de Educação e
Assuntos Sociais do Município da Figueira da Foz)

Unidade Orgânica de Ambiente  
- Presidente – Ângelo Manuel Morais Lopes (Chefe de Divisão de Proteção Civil,
Planeamento, Ordenamento e Ambiente do Município de Mira)
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-  1.º  Vogal  – Maria Edite  Rasteiro  e  Silva (Chefe de  Divisão de Planeamento,
Reabilitação Urbana e Urbanismo do Município de Montemor-o-Velho)
- 2.º Vogal – Décio António Tinoco Matias (Diretor Geral da ABMG- Águas do
Baixo Mondego e Gândara, EIM)
- Suplente – Maria José Oliveira Carvalhão (Chefe de Divisão de Gestão Urbanística,
Planeamento e Desenvolvimento do Município de Soure)
-  Suplente  – Carmen da Conceição  Santos  (Chefe  de  Divisão  Administrativa  e
Financeira do Município de Mira)

Unidade Orgânica de Obras Públicas e Municipais  
- Presidente – Isabel de Jesus Maurício Quinteiro (Diretora do Departamento de
Obras Municipais e Urbanismo do Município de Montemor-o-Velho, em regime de
substituição)
-  1.º  Vogal  –  Mário  Fernando  Rodrigues  Monteiro  (Chefe  de  Divisão  de
Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais do Município de Soure)
- 2.º Vogal – Ângelo Manuel Morais Lopes (Chefe de Divisão de Proteção Civil,
Planeamento, Ordenamento e Ambiente do Município de Mira)
- Suplente – Paula Cristina da Silva Silvestre (Chefe da Divisão Administrativa e
Financeira, em regime de substituição, na Cim RC)
-  Suplente  –  José  António  da  Costa  Pinheiro  (Chefe  de  Divisão  de  Edifícios,
Infraestruturas e Equipamentos Municipais, Eventos e Apoio às Juntas de Freguesia
do Município de Montemor-o-Velho)

Unidade Orgânica de Contratação Pública e Aprovisionamento  
- Presidente – Graciete Maria Coelho Raposo Campos (Chefe de Divisão Financeira
do Município de Leiria)
-  1.º  Vogal  –  Mário  Fernando  Rodrigues  Monteiro  (Chefe  de  Divisão  de
Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais do Município de Soure)
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-  2.º  Vogal  –  Cristiano  Correia  de  Santa Rita  (Chefe  de  Divisão Financeira e
Património  Municipal  do  Município  de  Montemor-o-Velho,  em  regime  de
substituição)
- Suplente – Mário João Lourenço Gomes (Chefe de Divisão de Cultura, Desporto,
Tempos  Livres  e  Promoção  Turística,  do  Município  de  Soure,  em  regime  de
substituição)
- Suplente – Sérgio Emanuel Fernandes (Chefe de Divisão de Gestão Financeira do
Município de Condeixa-a-Nova)

Unidade Orgânica de Expediente Geral, Atendimento, Taxas e Licenças e Espaço do
Cidadão  
- Presidente – Paula Cristina da Silva Silvestre (Chefe da Divisão Administrativa e
Financeira, em regime de substituição, na Cim RC)
- 1.º Vogal – Maria Adelaide Montenegro Cardoso Salvador Coelho (Chefe de Divisão
Administrativa do Município de Condeixa-a-Nova)
- 2.º Vogal – Dulce Helena Rocha Vieira (Chefe de Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Qualidade, Auditoria e Contencioso, do Município de Soure, em regime
de substituição)
- Suplente – Mário João Lourenço Gomes (Chefe de Divisão de Cultura, Desporto,
Tempos  Livres  e  Promoção  Turística,  do  Município  de  Soure,  em  regime  de
substituição)
- Suplente – Ana Sofia Gonçalves Valente (Chefe de Divisão de Assuntos Sociais e
Educação do Município de Soure, em regime de substituição).
- Que o n.º 1 do art.º 13.º da Lei 49/2012, de 29 de agosto, dispõe que o júri de
recrutamento é designado por deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da
Câmara Municipal, conforme decorre da proposta do Senhor Presidente da Câmara
Mário Jorge Nunes.---------------------------------------------------------------------------

Ponto 20. RECURSOS HUMANOS

                . Acionamento da Reserva de Recrutamento  
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            . Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho em
Funções Públicas por Tempo Indeterminado para Preenchimento de um
Posto  de  Trabalho  na  Carreira  e  Categoria  de  Assistente  Operacional
(Motorista de Transportes Coletivos) 

Foi presente a seguinte Proposta:
Proposta

 Acionamento da Reserva de Recrutamento  
Procedimento  Concursal  Comum  na  Modalidade  de  Contrato  de  Trabalho  em
Funções Públicas por Tempo Indeterminado para Preenchimento de um Posto de
Trabalho na Carreira e Categoria de Assistente Operacional (Motorista de Transportes
Coletivos) 

Considerando: 
- Que constituem atribuições dos municípios a promoção e a salvaguarda dos interesses próprios das 
respetivas populações, nomeadamente no domínio do Desporto e Tempos Livres; 
- A escassez de Recursos Humanos resultante das várias saídas de trabalhadores verificadas ao longo dos 
últimos anos, com especial relevância ao nível dos Assistentes Operacionais;

- A necessidade de dotar os Serviços de Desporto e Tempos Livres de Assistentes Operacionais para fazer
face ao aumento das atividades desenvolvidas;

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

Considerando ainda que: 
- Na reunião de Câmara de 27/05/2019, foi deliberado proceder-se à abertura do procedimento concursal
atrás mencionado, ficando estabelecida a possibilidade de se recorrer à reserva de recrutamento; 
- Deste procedimento foram aprovados vários candidatos, tendo sido admitidos, até agora, um; 

Proponho que:
- A Câmara Municipal delibere no sentido de acionar a reserva de recrutamento prevista no n.º 1 do artigo
40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6
de abril, para a admissão do segundo candidato, com efeitos a 1 de março de 2020. 

Soure, 18 de fevereiro de 2020
O Vereador
(Gil Soares, Dr.)

Deliberado, por unanimidade, aprovar o acionamento da reserva de recrutamento
prevista no n.º 1do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada
e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, para a admissão do
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segundo candidato, com efeitos a 1 de março de 2020, conforme decorre da proposta
do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.----------------------------------------------

Ponto 21. RECURSOS HUMANOS
                 . Tolerância de Ponto 
                    - Dia de Carnaval 

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

Ponto 22. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL
               .  Empréstimo a Médio/Longo Prazo
               -  Financiamento para “Conservação/Reparação da Piscina Municipal

Coberta de Vila Nova de Anços – Eficiência Energética”
                     - Aditamento ao Contrato – Aprovação de Minuta

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL - EMPRÉSTIMO MÉDIO/LONGO PRAZO
 FINANCIAMENTO  PARA  “CONSERVAÇÃO  /  REPARAÇÃO  DA  PISCINA  MUNICIPAL

COBERTA DE VILA NOVA DE ANÇOS – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA”
 ADITAMENTO AO CONTRATO – APROVAÇÃO DE MINUTA

   

1. ENQUADRAMENTO
Por proposta da Câmara Municipal, a Assembleia Municipal deliberou, a 29/4/2019, aprovar a contratualização de
um financiamento de médio/longo prazo, para o investimento em epígrafe, com a entidade Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo de Pombal, C.R.L., nos termos dos artigos 49º e 51º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e
Entidades Intermunicipais (RFALEI), aprovado pela Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro.

O respetivo contrato foi assinado a 11 de julho de 2019, tendo de seguida sido enviado ao Tribunal de Contas para
instrução do procedimento de fiscalização prévia em curso (n.º 2690/2019).

No âmbito deste procedimento de fiscalização, o Tribunal de Contas, em ofício datado de 11/2/2020, sugeriu que
se procedesse à alteração do contrato, ainda que por adenda, no que respeita à designação da finalidade do
empréstimo, para que esta passe a ser coincidente com a designação adotada para o projeto nos documentos
previsionais do Município.

No mesmo ofício, solicitou ainda o Tribunal de Contas, que se procedesse à alteração do contrato, novamente por
adenda, na parte que diz respeito ao plano financeiro de amortização do empréstimo (anexo 3 do contrato), para
que o mesmo passe a ter inscrito uma linha que reflita o somatório dos encargos totais decorrentes do contrato de
empréstimo.

Por outro lado, atendendo ao estado atual do procedimento de contratação pública, em fase de adjudicação à
proposta única apresentada, verificamos que o preço dessa mesma proposta é de €817.201,77 (770.945,07+ IVA
6%), que é inferior ao valor inicialmente contratualizado com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal, C.R.L.

O contrato de financiamento entretanto assinado a 11 de julho de 2019, no número 3 da Cláusula Segunda, previa
que a data de conclusão do contrato, bem como a primeira tranche de utilização do empréstimo, devesse ocorrer
até seis meses após a referida data de assinatura.

 50



04.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 21 de fevereiro de 2020, pelas 14,30 horas

2. SUGESTÃO
Em face do exposto, sugere-se a aprovação, pela Câmara Municipal, da Minuta do Aditamento ao Contrato de
Empréstimo celebrado em 11 de julho de 2019 e conferir poderes ao Sr. Presidente de Câmara para a outorga do
mesmo, que se anexa e que visa alterar o contrato nos seguintes aspetos:

o Número  1.1.  da  Cláusula  Primeira  (Empréstimo,  Finalidade  e  Pressupostos):  alterando  a
designação da Finalidade do Empréstimo para  “Conservação/Reparação da Piscina Municipal
Coberta de Vila Nova de Anços – Eficiência Energética”; e alterando o valor do empréstimo a
conceder para €817.201,77 (770.945,07+ IVA 6%).

o Número  1  da  Cláusula  Segunda  (Crédito  e  Confissão  de  Dívida):  reduzindo  o  montante  do
empréstimo para €817.201,77 (770.945,07+ IVA 6%).

o Número 3 da Cláusula Segunda (Crédito e Confissão de Dívida): prorrogando a data de conclusão
do contrato e da primeira utilização e respetivo pedido, em mais seis meses, devendo as mesmas
ocorrer até 11 de julho de 2020.

o Plano  Financeiro  de  Amortização  do  Empréstimo:  alteração  do  mesmo  face  à  redução  do
montante do empréstimo, bem como a inclusão de uma linha com a soma dos encargos totais
previstos  com  o  contrato  de  empréstimo  no  montante  global  de  €841.393,75
(capital+juros+comissões).

À consideração superior,
A Dirigente Intermédia de 3.º Grau, r/s~
(Susana Gaspar, Dr.ª)             
20.2.2020

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes,  referiu  que:  “uma  necessidade
decorrente de observações que o Tribunal de Contas nos está a fazer sobre a proposta e o
contrato aprovado, quer em reunião de Câmara, quer na Assembleia Municipal,  sobre o
empréstimo que suportará o financiamento da obra das Piscinas de Vila Nova de Anços e,
portanto,  a  proposta  é  que  se  delibere  e  aprove  uma  proposta,  remeter  à  Assembleia
Municipal para solicitar a aprovação do aditamento ao contrato, aprovação da minuta. Qual
é  a  alteração?!  É  que  o  Tribunal  de  Contas  sugere  que  esta  operação
“Conservação/Reparação da Piscina Municipal Coberta de Vila Nova de Anços - Eficiência
Energética” e que, tendo nós já aberto o procedimento com valor final da empreitada, que
ajustemos o valor final do contrato de empréstimo para este fim ao valor a que foi fechado o
procedimento  de  concurso  público,  ou  seja,  havendo  um  valor  rigoroso,  como  este
empréstimo só pode ser para este fim, que seja até ao limite deste valor da empreitada.
Portanto, vamos fazer uma alteração à adenda cuja minuta se encontra em anexo, onde será
acrescentada a expressão “eficiência  energética” e o valor corrigido para o montante de
817.201,77 euros.
Ainda uma outra nota, o anexo 3 da minuta que se enviou para o Tribunal de Contas não
contemplava o somatório das prestações. Portanto, o Tribunal de Contas sugere-nos que no
anexo 3 seja indicado o somatório do capital reembolsado, é a primeira linha desse anexo;
quanto é que é de juros, porque o Tribunal de Contas faz questão que os decisores tenham a
real dimensão do custo da operação - 23.471,98 euros -; quanto é que é de comissão - 720,00
euros -  e  que o total  da prestação seja  de 841.393,75 euros.  É este  um pormenor.  No
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entender do Tribunal de Contas, não estava completo, ou seja, entendeu, e eu concordo, não
compete aos autarcas, principalmente aos da Assembleia Municipal, estar a somar as 144
prestações e verificar quanto é que dá no fim. É um preciosismo mas eu concordo com ele,
portanto, assim sabemos que além dos 817.201,77 euros que vamos pedir emprestado, ainda
vamos ter que pagar 720,00 euros de comissão ao fim dos 144 meses e ainda vamos ter que
pagar 23.471,98 euros de juros.
São estas as alterações que serão acrescidas à adenda do contrato, se assim o Executivo o
decidir e cujo expediente já se encontra para análise da Assembleia Municipal.”-----------------

O Senhor Vereador Eng.  Agostinho Gonçalves,  referiu  que:  “vou votar  favoravelmente,
como é óbvio. Isto é um processo que já se arrasta e não quero criar mais entropia no
sistema,  quero  é  que  isto  ande  porque  Condeixa  e  Montemor  já  fizeram,  já  estão  a
funcionar; as crianças de Vila Nova de Anços estão a ir para lá, estão a gostar e, se calhar,
não voltam e, portanto, vamos votar isso para começar a desenrolar o problema senão nem
para o ano vamos ter piscinas.
Outra coisa que gostaria de ver, até para nós descortinarmos isto, era o ofício do Tribunal de
Contas. Diz a conclusão que o serviços chegaram sobre o parecer do Tribunal de Contas
mas,  se  fosse  eu  a  fazer  a  informação,  sugeria  aos  serviços  que  juntassem o ofício  do
Tribunal de Contas para nós poder descortinar porque nós é que vamos decidir o conteúdo
do aditamento ao contrato e,  portanto,  fazia  todo o jeito o ofício estar anexo, até  para
verificarmos se as conclusões do parecer  explanadas no aditamento estão corretas.
Por último, estive a ver o plano financeiro de amortização e temos que apressar a coisa
porque, neste momento, se isto estiver certo, já venceram, para o Município, 7 prestações,
não sei se foram pagas se não, o que dá à volta de 40.000,00 euros, que é duas vezes os juros
de 12 anos, ou seja, com um bocadinho de vontade, se isto não correr bem daqui a um
tempo é o banco que nos está a financiar com o próprio dinheiro da Câmara Municipal.
Portanto, temos que apressar isso e, quanto mais rápido possível, concluir a obra."------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta do Aditamento ao Contrato de
Empréstimo celebrado em 11 de julho de 2019 e conferir poderes ao Senhor Presidente
de Câmara para a Outorga do mesmo, que visa alterar o contrato nos seguintes
aspetos:
-  Número  1.1.  da  Cláusula  Primeira  (Empréstimo,  Finalidade  e  Pressupostos):

alterando  a  designação  da  Finalidade  do  Empréstimo  para
“Conservação/Reparação da Piscina Municipal Coberta de Vila Nova de Anços –
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Eficiência  Energética”;  e  alterando  o  valor  do  empréstimo  a  conceder  para
817.201,77 (770.945,07+ IVA 6%).€

- Número 1 da Cláusula Segunda (Crédito e Confissão de Dívida): reduzindo o
montante do empréstimo para 817.201,77 (770.945,07+ IVA 6%).€

- Número 3 da Cláusula Segunda (Crédito e Confissão de Dívida): prorrogando a
data de conclusão do contrato e da primeira utilização e respetivo pedido, em mais
seis meses, devendo as mesmas ocorrer até 11 de julho de 2020.

 - Plano Financeiro de Amortização do Empréstimo: alteração do mesmo face à
redução do montante do empréstimo, bem como a inclusão de uma linha com a
soma dos encargos totais previstos com o contrato de empréstimo no montante
global de 841.393,75 (capital+juros+comissões).€

Conforme decorre da informação técnica dos serviços, a qual deverá ser submetida à
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------

Ponto 23. COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL DE 1974
                      - Proposta de Comissão Organizadora    

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “a Assembleia Municipal
costuma designar  uma Comissão,  e  como os  Senhores  Vereadores  sabem,  já  devem ter
recebido o envelope, um dos pontos é a designação desta comissão.
Costuma haver  um representante  da  Câmara  também nessa  Comissão  e  nós  podíamos
indicar o representante para a mesma para que a própria Assembleia saiba com quem contar.
Proponho que se designe como representantes da Câmara Municipal na eventual Comissão
do 25 de Abril, se a Assembleia Municipal assim o entender, um de cada Bancada: o Eng.
Agostinho Gonçalves, o Dr. Gil Soares e a Dra. Manuela Santos.”--------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar designar 3 (três) Membros do Executivo para
a Comissão Organizadora das Comemorações do Aniversário do 25 de Abril de 1974:
o Senhor Vereador Dr. Gil Soares, a Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos e o
Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves.-----------------------------------------------

Ponto 24. ABMG – ÁGUAS DO BAIXO MONDEGO E GÂNDARA, E.I.M., S.A.
                    - Tarifários
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “dar-vos conhecimento de
que tendo nós aprovado que a partir do dia 1 de janeiro haveria contrato de gestão delegada
e,  portanto,  seria a ABMG a executar as nossas responsabilidades em termos de água e
saneamento. Dar aqui a informação que o contrato de gestão delegada foi assinado no dia 9,
para exercer funções a partir do dia 15. A adenda ao contrato sobre o período transitório
estipulava um período de adaptação de 6 meses; nós estamos na fase de comunicação do
novo tarifário  para  2020,  o  mesmo foi  aprovado em Conselho  de  Administração e  foi
aprovado pelo Conselho de Parceria com elementos que integram o Conselho de Parceria
das Águas do Baixo Mondego e Gândara e ficou decidido que o tarifário é exatamente o
mesmo para 2020, o que foi aprovado nos órgãos municipais, no caso de Soure, a 22 de
agosto de 2019, na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal a 26 de agosto de 2019.
Podíamos ter feito uma atualização para 2020, mantemos o que foi aprovado na reunião de
Câmara de agosto de 2019 e na Assembleia Municipal.
O objetivo da informação é este, assim que a ABMG implementar a faturação, o que entra
em vigor é este tarifário. Até lá é o tarifário em vigor para 2019, ou seja, enquanto decorrer
este período de transição, só quando for a ABMG a faturar é que se aplica este tarifário,
enquanto não for executada a tarefa é o tarifário de 2019 por arrastamento de cada entidade
gestora, neste caso, cada Município.
Nós temos estado atentos também ao impacto que isto possa causar, no caso do Município
de Soure, a minha expetativa é que não haja impacto em 90% dos casos, pode haver casos
excecionais onde haja algum impacto; em 90% dos casos o impacto será nulo, o caso de uma
família padrão até pode ser positivo, ainda que umas décimas, haver um abaixamento do
valor final para a mesma quantidade de serviço. Isto é o que se passará com o Concelho de
Soure, o nosso parceiro de Mira terá um impacto maior; sabemos o que se passa nos outros
Concelhos onde isto já está mais adiantado, mas temos uma situação que nos faz refletir
porque este modelo de tarifário está fechado por 5 anos, ou seja, durante 5 anos a ERSAR
não nos deixa alterar, tendo em conta os investimentos que é preciso realizar feitos os EBF,
estamos vinculados  a  este  modelo  de tarifário  e  ele  tem algumas  alterações  que,  só  na
prática,  é  que  podem ser  descortinadas.  Por  exemplo,  uma  das  diretivas  das  entidades
reguladoras é que nós, no caso de Soure, uma das recomendações é que devíamos procurar,
para  o  padrão  da  nossa  demografia,  que  é  um dos  fatores  que  determina  tanta  coisa,
devíamos ter mais de 90% de contadores até 15mm e ultimamente no Concelho de Soure,
temos sido muito mãos abertas e os contadores - 500 - já iam nos 25mm, é confortável mas
tem um custo e se verificarem a diferença, entre este tarifário, por obrigação legal, teve que
ser condicionado assim, por exemplo o preço até 15mm do fixo é 3,40 euros, de 15 a 20mm
é de 4,40 euros, de 20 a 25mm é de 29,90 euros, um aumento exponencial para quem tem
mais de 20mm e quem tem mais de 30mm é de 119,99 euros só pelo serviço. Isto é uma
norma implementada, que também acontece com o fornecimento de energia.
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No Concelho de Soure, 500 pessoas, que estamos a fazer uma auditoria, que têm contadores
de  25mm,  o  que  depois  também nos  leva  a  deparar  com a  realidade,  há  quem tenha
estabelecimentos  comerciais  de  grande  movimento  até  no  âmbito  da  restauração  com
contador doméstico, obviamente que isso teve que ser alterado e tem contador doméstico de
30mm para servir a casa toda porque era mais um cêntimo ou dois, portanto, aí as pessoas
vão ter que fazer distinção entre o que é doméstico e o que não é, irão adequar à parte
doméstica o contador adequado e adequar o contador de comércio e serviços, restauração.
Obviamente que a comparação aqui deve ser, não de doméstico para a nova situação mas,
no serviço antigo, um contador para restauração e bebidas de grande movimento para aquilo
que será a realidade.”----------------------------------------------------------

O  Senhor  Vereador  Eng.  Agostinho  Gonçalves,  referiu  que:  “até  2021  não  vai  haver
estragos, a partir daí as pessoas que não se iludam, a partir de 2020 os preços têm que ser
ajustados porque o contrato é claro. Até 2021, enquanto o Senhor Presidente da Câmara for
Presidente do Conselho de Administração consegue, e já lhe disse que faz bem mas a partir
daí… as pessoas, até 2021, estejam descansadas, o Senhor Presidente está lá para tratar das
coisas, não vai deixar que os sourenses sejam prejudicados, ou que se apercebam disso, mas
depois vamos ver que as coisas não vão ser assim.”---------------------------------------------------

O Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes,  referiu  que:  “este  modelo  e  este
tarifário apenas pode ser atualizado de acordo com as regras de indicadores objetivos mas o
modelo está aprovado para 5 anos, portanto, estamos vinculados para 5 anos.
Dar nota que foi aprovado no Conselho de Administração e na Comissão de Parceria este
modelo de tarifário e que a todo o tempo entrará em vigor, não se ainda em fevereiro se no
início de março porque há aqui todo um trabalho de transferência de dados, de ficheiros, de
leituras  entre  o  Município  e  a  ABMG e  aquilo  que  se  pretende  é  que  se  mantenha  a
qualidade e que não haja diferença de um sistema para o outro.”-----------------------------------

Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------
           
Ponto 25. ABMG – ÁGUAS DO BAIXO MONDEGO E GÂNDARA, E.I.M., S.A.
                   - Contrato de Gestão Delegada – Para Conhecimento

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “o contrato de gestão delegada
vai ser trazido à reunião de Câmara e à Assembleia Municipal. No seu caso, vai trazer à
Assembleia ou não vai trazer?”----------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “ainda bem que coloca a
questão. Não é obrigado e, portanto, não vou trazer porque ele é exatamente igual aquele
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que aprovámos em sede de reunião de Câmara e de Assembleia Municipal, exceto, e é a
informação que estou aqui a dar, é que ele não entrou em vigor no dia 1 de janeiro mas sim
no dia 15. Aliás, a própria notária assinou o contrato no dia 9, quando nós tínhamos dito
que  ele  entrava  em  vigor  dia  1  de  janeiro…  ainda  assim,  pedi  este  parecer.  Se  fosse
obrigatório tinha que o trazer, a notária disse que não era necessário porque aquilo era uma
minuta e a eficácia dele era para a frente, não podia era ter efeitos retroativos e, portanto,
estavam reunidas as condições.”--------------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------
Este ponto deverá ser remetido à Assembleia Municipal.---------------------------------

Ponto 26. SANEAMENTO E SALUBRIDADE

               . RESÍDUOS
        - AVISO POSEUR-112019-29 – VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS.

. “SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA DE BIORRESÍDUOS” 
                            - Aprovação de Cadernos de Encargos 

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: "SANEAMENTO E SALUBRIDADE"
                - RESÍDUOS

                   - Aviso POSEUR-11-2019-29 – Valorização de Resíduos Urbanos-
                       . “Sistema Municipal de Recolha de Biorresíduos” 

No âmbito do Aviso POSEUR-11-2019-29 – Valorização de Resíduos Urbanos, o Município encontra-se
a preparar candidatura para a operação "Sistema Municipal de Recolha de Biorresíduos".

Assim, para efeitos de demonstração da maturidade da candidatura foram elaborados os seguintes
cadernos de encargos: 

. Caderno 1
   - Contentores domésticos para deposição de Biorresíduos;
   - Sistema de Identificação e Localização;
   - Sistema de Pesagem.
. Caderno 2
   - Contentores com capacidade de 2100 litros para deposição de Biorresíduos.
. Caderno 3
   - Viatura de 3500kg para Recolha de Biorresíduos.
. Caderno 4
   - Viatura Pesada para Recolha de Biorresíduos.
. Caderno 5
- Ações de Informação e Sensibilização
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Sugere-se a sua aprovação.

À Consideração Superior
2020.02.19
Cristina Madeira, Eng.ª 

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “nós estamos a preparar
uma candidatura que termina o prazo na próxima sexta-feira, dia 28 mas que o grau de
maturidade da mesma, como tem sido com todas as candidaturas que temos apresentado,
implica a aprovação pelo Executivo do caderno de encargos daquilo que são os elementos
que  integram  a  candidatura,  o  por  isso  de  isto  só  ter  surgido  hoje  porque  a  Senhora
Vereadora, juntamente com o Departamento do Ambiente e outros técnicos do Município,
está  a  redigir  o  modelo  e  está  a  montar  a  candidatura  e  aquilo  que pede  é  que,  tendo
conseguido  obter  orçamentos  e  contactar  os  potenciais  fornecedores  para  o  tipo  de
equipamentos que se pretendem adquirir, conseguiu chegar ao dia de hoje em condições de
nós aprovarmos e, com isto, evitar uma reunião de Câmara extraordinária na sexta-feira que
vem, a tempo de submeter a candidatura até às 17.00 horas.”---------------------------------------

A  Senhora  Vereadora  Ana  Patrícia  Pereira,  referiu  que:  “o  projeto  consiste  na  recolha
seletiva dos biorresíduos no Concelho de Soure. Para a Vila de Soure consiste na aquisição
de ecopontos e de uma viatura ligeira para implementar no projeto “Recolha Seletiva Porta-
a-Porta  na Vila  de Soure” com o sistema PAYT. Para  o restante  Concelho,  consiste  na
aquisição dos ecopontos, neste caso de 2100 litros, e uma viatura pesada para recolher esses
mesmos ecopontos. Além disso, um dos cadernos de encargos é para ações de sensibilização
e informação relativamente à temática dos biorresíduos com o intuito de transmitir no que
consiste  a  candidatura  e  sensibilizar  os  Munícipes  para  uma  correta  separação  dos
biorresíduos.”-------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “a ideia é os ecopontos de
40 litros servem para o porta a porta, digamos que são ecopontos familiares por prédio e os
das aldeias, digamos assim, do que é fora da Vila de Soure, são ecopontos de 2100 litros.
O caderno de encargos 1, cá estão os ecopontos de 40 litros, que são distribuídos a cada
família;  contentores  de 120 litros;  um sistema de  identificação e  localização do mesmo
contentor, para depois identificar quanto é que ele pesa na sua operação de descarga. Entre
contentores e sistema de identificação são 54.490,00 euros.
Para o caderno de encargos 2, que é contentores capacidade 2100 litros, os tais contentores
de aldeia, idênticos aos que já existem mas para biorresíduos, a diferença é que vamos por
mais ecopontos. Então, neste caderno de encargos 2, a quantidade de contentores são 156
ecopontos, a espalhar pelo Concelho. Portanto, num total de 179.400,00 euros.
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O caderno de encargos 3, é uma viatura a gasóleo, 3500 quilos, equipado com um  pente que
eleva contentores até 1300 litros, com um valor estimado de 82.500,00 euros e terá que ser
por concurso público.
O caderno de encargos 4,  para  uma viatura  pesada,  com capacidade de peso bruto até
26.000 quilos, com uma carga útil de 7 toneladas, terá uma grua dedicada para operar os tais
ecopontos  de  2100  litros.  Esta  viatura  será  também  equipada  com  um  sistema  de
computadores ampliroll. O que é que isto quer dizer?! O porta lixo pode sair e levar um
outro. A grua custa 50.000,00 euros e o autocompactador a instalar, 29.000,00 euros.
Portanto, um valor total de 209.000,00 euros para uma nova viatura para estes biorresíduos e
para este novo serviço que se pretende implementar e ajudar-nos. Aquilo que nos propomos
em termos de indicadores é a atingir as metas da seleção do tipo de resíduos e diminuir o
impacto dos resíduos indiferenciados para aterro.
A concluir isto tudo, o caderno de encargos 5, no valor de 19.200,00 euros, um conjunto de
ações  de  divulgação  e  informação  relativamente  ao  cofinanciamento  e
informação/sensibilização relativas à recolha seletiva de biorresíduos.”---------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar os Cadernos de Encargos:
. Caderno 1
- Contentores domésticos para deposição de Biorresíduos;
- Sistema de identificação e localização;
- Sistema de pesagem.
. Caderno 2
- Contentores com capacidade de 2100 litros para deposição de Biorresíduos.
. Caderno 3
- Viatura de 3500kg para Recolha de Biorresíduos.
. Caderno 4
- Viatura pesada para Recolha de Biorresíduos.
. Caderno 5
- Ações de informação e sensibilização, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.-----------------------------------------------------------------------------------------
 

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