
02.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 29 de janeiro de 2021 pelas 15,00 horas

ATA 

--- No dia vinte e nove do ano de dois mil e vinte e um, pelas quinze horas, no Salão Nobre
do Edifício dos Paços do Município, reuniu a Câmara Municipal de Soure, convocada nos
termos do Regimento para a sua segunda 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  (através  de
videoconferência); Eng.º Agostinho José Jordão Gonçalves, eleito pelo PPD/PSD-CDS/PP-
PPM (através  de  videoconferência);  Américo  Ferreira  Nogueira,  eleito  pelo  PS;  Dr.  Gil
António Contente Soares, eleito pelo PS; Dra. Maria Manuela Lucas de Oliveira Santos,
eleita pela CDU e Ana Patrícia Alves Pereira, eleita pelo PS.----------------------------------------
O Senhor Presidente declarou aberta a reunião, com a seguinte Ordem de Trabalhos:---------

ORDEM DE TRABALHOS

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

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

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

Ponto 4. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2021
                                . Apreciação de Propostas de Alteração - 1ª/1ª - 

Ponto 5. Apreciação das Propostas de Ata 
       5.1. - 26.10.2020
       5.2. - 09.11.2020
       5.3. - 16.11.2020 – Ext.

Ponto 6. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
            . Processo nº 10/2021/02

  . Carlos Silva, Solicitador
.  Emissão de Certidão Favorável à Constituição de Compropriedade de 2 Prédios

Rústicos através de Partilha - Artigo 54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a atual Redação
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Ponto 7. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

          .  PROGRAMA REALIZA-TE - PLANOS INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR -
FASE II 

              . EQUIPAS MULTIDISCIPLINARES DE INTERVENÇÃO MULTINÍVEL 
              . Aquisição de Serviços na Área da Nutrição 
                     - Escolha de Procedimento Prévio

Ponto 8. CULTURA
             . AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA 
                     - Carnaval 2021 – Concurso de Máscaras

Ponto 9. CULTURA
             . AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA 
               . Programação Cultural em Rede 
                     - Aprovação de Candidaturas

Ponto 10. CULTURA - AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA 
        .  VALORIZAÇÃO ECONÓMICA E TERRITORIAL DOS CAMINHOS DE FÁTIMA –  AÇÕES

MUNICIPAIS

                . Melhoramento do Caminho de Ligação entre a Povoação dos Simões e o CM 1008
                     - Escolha do Procedimento Prévio

Ponto 11. DESPORTO, LAZER E TEMPOS LIVRES 
              . EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS E DE LAZER 
               . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 
             . Campo de Futebol da Vinha da Rainha – Iluminação do Recinto  
                    - Adjudicação – Para Conhecimento

Ponto 12. AÇÃO SOCIAL

         .  RLCTM - REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS DO

MUNICÍPIO DE SOURE

               . Fundação Maria Luísa Ruas
                     - Pedido de Emissão do Alvará de Licença de Construção
                     - Isenção do Pagamento das Taxas Devidas – Para Conhecimento

Ponto 13. AÇÃO SOCIAL

              . AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL 
                    - Programa de Teleassistência a Idosos – 2021 
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Ponto 14. AÇÃO SOCIAL – AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL 
              . REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO P/ SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL  - Tempestade Leslie
                  - Adjudicação

Ponto 15. SAÚDE 
               -  Medidas Implementadas no âmbito da Pandemia Covid-19

Ponto 16. SAÚDE 
        16.1. Unidade de Saúde Pública de Soure
                 - COVID 19 – Pedido de Apoio – Para Conhecimento
        16.2. Unidade de Cuidados na Comunidade de Soure
               - Agradecimento – Para Conhecimento

Ponto 17. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO – INFRAESTRUTURA
E ESPAÇO PÚBLICO 

            . CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - Edifício da Antiga
Cadeia  – Tempestade Leslie

                  - Trabalhos Complementares – Correção

Ponto 18. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO – INFRAESTRUTURA
E ESPAÇO PÚBLICO 

                               . CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 
                                             . Edifício da Cadeia - Tempestade Leslie

                    - Adjudicação

Ponto 19. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
                . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS RURAIS  
               . Reabilitação da EM N.º 348 entre Paleão e Soure
                   - Adjudicação

Ponto 20. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

                . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS RURAIS  
               . CM 1006-1 Entre Quinta de Santa Cruz e Casalinho
                   - Escolha de Procedimento Prévio

Ponto 21.  DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO –  APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA 
               . Regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios à Recuperação da Atividade 

Económica Concelhia no Âmbito da Epidemia COVID-19
                   - Relatório – Para Conhecimento
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Ponto  22. REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS E APOIOS À

RECUPERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA CONCELHIA,  NO ÂMBITO DA
EPIDEMIA COVID-19

                          - 2.ª Alteração

Ponto 23. RECURSOS HUMANOS
                . Licença sem Remuneração 
                   - Bruno José Feliciano Ferreira – Para Conhecimento

Ponto 24. RECURSOS HUMANOS
          . 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 – Pedreiro

                      - Acionamento da Reserva de Recrutamento  – Para Conhecimento

Ponto 25. RECURSOS HUMANOS
          . 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 – Pedreiro

                     - Termino do Procedimento  – Para Conhecimento

Ponto 26. RECURSOS HUMANOS
          .  Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho em

Funções Públicas por Tempo Indeterminado para Preenchimento de Dois Postos
de Trabalho na Carreira e Categoria de Assistente Operacional – Cantoneiro

                     - Termino do Procedimento  – Para Conhecimento

Ponto 27. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL

                . Empréstimo a Médio/Longo Prazo
              . Financiamento para Contrapartida Nacional de Projetos de Investimentos Aprovados

no âmbito dos Programas Portugal 2020
               -  Projeto Aprovado: Reabilitação do Edifício para Instalação de “Centro de

Inovação Social” 
                     - Código da Operação:  CENTRO-07-2316-FEDER-000237
                         . Aprovação da Minuta do Contrato e Autorização da Assembleia Municipal

Ponto 28. APROVAÇÃO DA NORMA DE CONTROLO INTERNO/2021

Ponto 29. PROJETO DE FOMENTO HIDROAGRÍCOLA DO BAIXO MONDEGO 
                - Estabelecimento de Acordos de Parceria
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Ponto 30. Solicitação de Emissão de Parecer Específico  
              . Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3354

           - Modernização do Regadio Precário do Pranto I – Projetos de Execução do
Adutor Direto do Pranto, do Distribuidor do Marnoto e do Emparcelamento
do Campo do Conde

Ponto 31. PEDIDO DE PARECER DE LOCALIZAÇÃO À INSTALAÇÃO DE PARQUE SOLAR

FOTOVOLTAICO NO ÂMBITO DO DL 172/2006,  COM AS ALTERAÇÕES DO
DL 76/2019

               . Requerente : Enerland 2007 Fotovoltaica S.L.
               . Local da Instalação: Rolhão

Ponto 32. DESPACHO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ELEIÇÕES

Ponto  33.  Atribuição  de  Licença  de  Táxi  para  a  Localidade  de  Ramalheira,
Contingente de Pombalinho 

                  - Proposta para Abertura de Concurso, aprovação do Programa e Nomeação de Júri

Ponto 34. IMI/Pedidos de Isenção

Ponto 35.  Processo de Vacinação nos Lares e ERPIS do Concelho de Soure - Para
Conhecimento

Ponto 36. SERVIÇOS MUNICIPAIS – OFICINAS E ARMAZÉNS 
              . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DOS EDIFÍCIOS 
               . Edifício das Oficinas - Tempestade Leslie
                     - Adjudicação

Ponto 37. SAÚDE 
              . AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE 
               . Candidatura HORIZON 2020
                     - Aprovação do “Grant Agreement”

Ponto 38. Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra - Juízo de Competência Genérica de Soure
              . PROCESSO: N.º 2064/19.4T8CBR
               . Autor: Manuel Simões Morgado – Alencarce de Cima 
                     - Sentença – Para Conhecimento

Ponto 39. APOIO EXTRAORDINÁRIO AO INVESTIMENTO NA CULTURA 
                - Conservação/Reparação de Património Cultural e Social

 6



02.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 29 de janeiro de 2021 pelas 15,00 horas

     39.1.1. Fábrica da Igreja Paroquial de Vila Nova de Anços
     39.1.2. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Vinha da Rainha
     39.1.3. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Granja do Ulmeiro
     39.1.4. Fábrica da Igreja da Freguesia de Soure
     39.1.5. Centro Social do Sabugueiro
     39.1.6. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soure
     39.1.7. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Alfarelos
     39.1.8. Centro Social de Alencarce de Cima e Cascão
     39.1.9. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soure
     39.2. Contrato Programa entre o Município de Soure e a Freguesia de Tapéus
             - Conservação/Reparação da Sede da Junta de Freguesia de Tapéus

Ponto 40. FUNDO DE MANEIO
                  - Constituição e Utilização de Fundos de Maneio/2021
 

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

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “com esta possibilidade de
estarmos à distância, solicitei aos Chefes de Divisão que também deviam estar, ou presentes
fisicamente, mas de preferência, participando á distância, até porque podem estar no local
de  trabalho  ou  em  teletrabalho.  Esta  é  uma  reunião  feita  num  período  de  extrema
contingência.
Temos muitos funcionários em casa, uns porque estão com os filhos, outros porque estão
positivos, outros porque são contactos diretos de positivos. 
Hoje mesmo tivemos que fechar o atendimento e, portanto, solicitei à Senhora Chefe de
Divisão,  já  durante  a  semana,  que  elaborasse  um Plano  de  Contingência/mitigação  da
situação, tendo em conta os funcionários da área do atendimento/Balcão do Cidadão. Até
há  5  minutos  atrás,  esse  plano  não  estava  em execução.  Eu  próprio  estive  a  fazer  de
telefonista até agora, coloquei em causa a própria reunião porque, se necessário for, é um
dos serviços fundamentais, é que se atenda o público. Acho uma falta de respeito e sentido
de noção de serviço público, no fim de vários alertas, não conseguir entender-se com outros
colegas porque aqui não pode haver capelas nem capelinhas, tem que haver um sentido de
responsabilidade  e  isso,  peço  desculpa  aos  Munícipes  Sourenses.  Hoje  não  aconteceu
porque mais funcionários da área do atendimento tiveram que ser dispensados para casa, na
dúvida, até porque alguns têm situações de doença crónica, mas penso que a esta hora, com
a ajuda de outros funcionários, estaremos a regularizar a situação. É evidente que também
com a expetativa da abertura das aulas à distância , há uma grande ansiedade por parte dos
pais.  Os  serviços  de  educação  estão  entupidos  com  esses  esclarecimentos  para  que  o
Município,  mais  uma  vez,  possa  salvaguardar  qualquer  falha  do  Estado  Central,  na
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disponibilização desses meios tecnológicos, as pessoas criaram essa expetativa e nós temos
que estar em condições de poder cumprir com essas expetativas. Sabemos das dificuldades
de cobertura de internet que o Concelho tem, embora tenha havido um esforço para uma
cobertura de fibra ótica, de entre o ano passado, por esta altura, e agora que teve um avanço
significativo no Concelho mas muita  gente  não tem ainda ligação dos pacotes  que dão
acesso  a  essa  nova  tecnologia  e,  portanto,  aquilo  que  eu  espero,  do  departamento  de
educação,   é  que  desenvolva  um  esforço  significativo,  esforço  esse  que  tem  que  ser
transversal a todos os serviços municipais, quer seja de higiene e do ambiente, quer seja da
parte operacional. 
Neste momento, o Município tem que trabalhar como trabalhou da primeira vez que fomos
assolados  pelo  confinamento,  em  que  não  há  serviços  estanques,  há  serviços  flexíveis
porque em primeiro lugar está a emergência, a proteção civil e a proximidade aos Munícipes.
Espero que isso aconteça, os Senhores Vereadores certamente vão voltar a fazer o melhor
que sabem e nós vamos conseguir responder. 
Neste momento, sabemos que a água chega em condições a casa das pessoas, também a
própria ABMG, a quem descentralizámos, está a sofrer com a mesma circunstância. Dos 9
funcionários, que estão em acordo de cedência de interesse público, mais de metade já estão
em casa, obviamente que temos que por em prática um plano, que se mantém ativo, de uma
brigada municipal, se necessário for, poder dar uma ajuda, é o interesse público que está em
causa e com a expetativa de, para a semana, dia 8, poder-se iniciar a escola, os serviços de
transportes têm que fazer a sua parte e sobrepor-se, porque já sabemos que não podemos
contar  com operador,  que  haja  uma resposta  eficaz.  Mais  uma vez,  o  Senhor  Américo
Nogueira vai ter isso pronto, se necessário for, para substituir-se ao operador, com meios
municipais,  para  poder  transportar  para  as  escolas  aqueles  que  tiverem  que  ser
transportados.
Parece-me que, para já, não vai haver aulas presenciais para nenhum nível de escolaridade
mas também, por aquilo que percebi,  a possibilidade dos alunos de zonas que não têm
internet,  que  não  têm  sistema  informático  eficaz,  podem  ter  que  se  deslocar  ao
estabelecimento de ensino de referência para poder complementar, assim como é feito para
as refeições dos mais carenciados e para os filhos dos que estão, dos pais que não podem
estar em casa com os seus educandos, também poderá acontecer para quem não tem uma
eficaz presença de meios tecnológicos, o que é compreensível. 
Iam para  a  Junta de Freguesia  ou para  a  Biblioteca  Municipal,  parece-me que faz mais
sentido  irem para  uma  das  escolas  de  referência  que,  no  caso  do  Concelho  de  Soure,
ativámos duas - chamam-se estabelecimentos de acolhimento -, uma que é o Agrupamento
de Escolas de Soure para esta zona do Concelho e o Centro Escolar da Granja do Ulmeiro,
que está ativo para a população estudantil da zona norte do Concelho.
Ativámos o Plano Municipal  de  Emergência  e  Proteção Civil,  que dá  ao Presidente  da
Câmara algum acréscimo de autonomia de algumas decisões e responsabilidade. Aquilo que
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está  publicado  são  medidas  que  não  são  de  difícil  execução,  todos  os  funcionários
municipais que façam parte dos Corpos dos Bombeiros de Soure, quer sejam do Corpo
Ativo, quer sejam do Quadro Honorário, estão às ordens do Comandante dos Bombeiros
para integrarem as escalas de contingência que o Corpo de Bombeiros terá que ativar e
também deslocámos para apoio direto à Médica de Saúde Pública, que está a trabalhar no
Concelho  de  Soure,  uma  técnica  superior  do  Município  e  uma  assistente  técnica  com
habilitações  académicas  nas  área  da  Ação  Social,  portanto,  também  equiparada,  não
funcionalmente mas por habilitações que tem, a técnica superior, prestam assistência nos
chamados inquéritos epidemiológicos.
É fácil falar dos jogos de futebol à segunda-feira, mas certo é, porventura, esta Delegada de
Saúde demorou algum tempo a aceitar esta oferta, que já existia noutros Concelhos do País.
Nós, pelos dados de hoje, que não os tenho com rigor, disponíveis ainda, andaremos à volta
dos 280 casos ativos. Dá-me ideia que não estão ainda todos em perfeito controle dos 3 ou
4 técnicos, tirando o Dr. José Aníbal enquanto voluntário, e das duas técnicas do Município,
a própria Delegada de Saúde, porque esses 280 têm que ser multiplicados por mais 2 ou 3
que são os contactos diretos, portanto, percebe-se a quantidade de pessoas do Concelho de
Soure que têm que estar  a  ser  seguidas  pelos  inquéritos  epidemiológicos.  Presumo que
estejamos a falar de uma escala média de 790 pessoas, portanto, é muito telefonema, é muita
declaração  de  confinamento,  é  muito  certificado  para  entregar  às  entidades  patronais,
portanto, é preciso ter-se um pouco a noção disto.
Tivemos, neste período de pandemia, especialmente nesta 2.ª/3.ª fase, alguns focos em lares,
que já foi aqui abordada essa questão. Temos, hoje, suspeita que mais dois estabelecimentos
de residência para pessoas idosas possam estar com surtos. Tivemos aqui uma folga de um
mês e regressa aquilo que é a nossa grande preocupação. Está-se à espera de confirmação,
durante o dia de hoje, dos dados que chegarem. Pode haver, de facto, dois focos em dois
lares, o que nos preocupa e essa parte é que nos preocupa muito. 
Felizmente, o indicador de óbitos não tem acompanhado, à escala, o número de infetados,
porque é sempre de lamentar qualquer óbito nas circunstâncias em que vivemos mas todos
os Serviços de Ação Social têm estado à altura de apoiar as famílias.
Estamos a passar hoje, depois do prenúncio do início da atividade letiva, com os meios
eletrónicos, um crescente serviço na área da educação, mas penso que, durante o fim de
semana, terão que ser ativados números de telefone para tranquilizar as famílias e para se
avaliar a nossa capacidade de resposta.
Uma nota: parece que o programa “Sexta à 9”, mais daqui a pouco, vai preocupar-se com
Soure, portanto,eu já prestei declarações hoje de manhã para essa canal, onde me recusei a
declarar a minha situação clínica, mas pode ficar em ata que, nesta data, até esta hora, o
Presidente da Câmara Municipal de Soure não foi  vacinado, nem foi vacinado ninguém
nominalmente, que eu tenha indicado para tal. 
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De  facto,  ao  ser  contactado  pela  enfermeira  coordenadora  da  campanha,  que  no
estabelecimento de fim de linha onde estava, sobravam 3 doses, quem é que eu indicava
para ser vacinado, eu remeti o assunto para o Comandante dos Bombeiros Voluntários de
Soure, João Paulo Santos, a quem recomendei que indicasse 3 bombeiros que estivessem na
primeira linha do apoio ao transporte de doentes COVID. 
Parece que assim foi, não faço a mínima ideia da identidade desses bombeiros, no entanto, o
programa “Sexta às 9”, recebeu uma das tradicionais denúncias anónimas que, versam o
Presidente  da  Câmara  de  Soure,  por  aquilo  que  me  foi  mostrado  dessa  denúncia,  o
programa está muito preocupado, eu não divulguei se fui vacinado ou não. É uma situação
clínica que não interessa a ninguém. Terei sido eu vacinado, a minha esposa, a mãe da minha
Chefe de Gabinete e uma pessoa das afinidades do meu Adjunto, portanto, este é o grande
foco,  por  isso  é  que  a  televisão  tem andado toda  a  manhã  em Soure,  à  procura  deste
conjunto de 4 pessoas que constam dessa denúncia,  e isto é que é importante para o País
neste  momento,  esta  necrofagia  de  procurar,  como  diria  eu,  a  “carne
podre”…”-----------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “é inevitável falarmos deste
assunto, estamos a atravessar talvez a fase mais aguda, mais crítica desta situação. Todos os
cuidados que possamos ter, é bom porque, como eu disse e tenho vindo a repetir, só temos
duas formas de combater este vírus. Uma é a informação clara e transparente e outra é
evitar os contactos e seguir  as orientações das  entidades responsáveis,  nomeadamente a
DGS e, portanto, nesta fase, temos que  agir em conformidade com estas orientações e
procurar que a comunidade também nos siga, nos exemplos que nós damos.
Na continuidade do que o  Senhor Presidente  falou,  também fomos informados que as
vacinas que foram disponibilizadas pelo ACES do Baixo Mondego, foram aplicadas nas
ERPI. Só gostaria de perguntar ao Senhor Presidente se era possível saber quais foram as
ERPI do Concelho que foram vacinadas e aquelas que, infelizmente, segundo as orientações
da DGS, as ERPI que tenham casos positivos não são vacinadas e, portanto, gostaria que
nos informasse quais foram as ERPI do Concelho que foram vacinadas e as que não foram.
Numa segunda linha de intervenção, hoje tive a informação e o Senhor Presidente acabou
de informar isso,  que existe na Câmara Municipal,  várias secções que deram positivo e,
portanto, gostaria de saber, de forma clara, se isso é verdade ou não porque as informações
chegam  por  chamadas  “portas  travessas”  e  gosto  das  coisas  claras,  transparentes  e
verdadeiras  e gostaria  de confirmar essa  situação.  Se  possível  avançar,  quais  as  secções,
embora não me pareça muito importante e depois o que pensa fazer. Já disse que vai pedir à
Chefe de Divisão para elaborar o Plano de Contingência e eu gostaria de dizer que, nesta
fase, se isso acontecer, há que investir no teletrabalho e manter, como o Senhor Presidente
disse  e  concordo,  a  porta  aberta,  de  forma  prudente,  mas  manter  a  relação  com  a
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comunidade, que é sempre uma luz que está acesa no meio desta escuridão que estamos a
atravessar.”---------------------------------------------------------------------------------------------------

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes,  referiu  que:  “sobre  o  plano  de
vacinação, penso que está num dos pontos que, oficialmente, reporta isso. Nós não somos
parte ativa, do ponto de vista da concessão do plano, não somos consultados sobre o plano
de vacinação; disponibiliza-mo-nos e prestámos serviço logístico de transporte e outro tipo
de serviços conexos com a logística, com as equipas de vacinação e, portanto, a informação
que tenho, a confirmar o que está no ponto escrito, é que todas as ERPI do Concelho, das
IPSS, do sistema social e privados, foram todos vacinados, grosso modo, todos os seus
utentes, grosso modo porque algum utente que estivesse positivo ou que estivesse ausente
por internamento hospitalar, que não tivesse sido possível vacinar, possivelmente poderá
não ter sido. Pode ter acontecido alguns utentes não terem sido vacinados por duas ordens
de razão: estavam programados para vacinação e naquele dia tiveram que ir ao hospital e,
nesse  caso,  convém apurar  a  situação  clínica  se  podem  ser  vacinados  ou  não  ou  que
estivessem, naquele momento, ainda com a referência de estando positivos.
Colocou-se a questão num dos lares de Soure, da Santa Casa, aquele que sabemos que foi
objeto de foco, mas dois dias depois,  feita a avaliação, a informação complementar que
tenho do Senhor Provedor, é que também esses utentes foram vacinados porque os que
tiveram positivos já tinha sido há tempo suficiente para ser considerada a sua vacinação. 
Portanto, a informação que tenho é que na sexta-feira ficaram vacinados todos os lares do
Concelho de Soure, utentes, funcionários e outros colaboradores que trabalhem diretamente
com os lares. 
Tenho a informação que vários dirigentes das IPSS, certamente aqueles que frequentam e
precisam de contactar com frequência os lares, assim como os proprietários ou dirigentes
dos privados e,  parece-me aqui  está  tudo bem, num dos lares,  onde houve um foco, a
própria dona ficou sempre lá dentro, infetada, portanto, é natural que hoje também devam
ser vacinados.
Relativamente ao Plano de Contingência do Município, ele está em funcionamento há muito
tempo e reconheço que um pouco que aquilo que aconteceu a nível do comportamento da
sociedade no geral, nos portugueses e porventura noutros países europeus, não encarámos
esta grande vaga com o mesmo temor, com o mesmo medo, o mesmo cuidado, a mesma
atenção com que  encarámos a  primeira  e  daí  que,  embora  que com todas  as  medidas,
porventura de tão ou maior resguardo e de aconselho ao resguardo do que foi da primeira
vez, não agimos da mesma forma. 
Na passada semana, quando reunimos a Comissão Municipal de Proteção Civil, ficou dada
ordem  aos  Chefes  de  Serviço  para  trabalhar  em  espelho,  para  trabalhar  em  horário
desfasado, cumprindo aquilo que também já era uma regra, que era o teletrabalho, mas eu
não  posso  impor,  aos  trabalhadores,  teletrabalho.  Todos  os  trabalhadores  que  tiverem
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condições para continuar a exercer as suas funções em teletrabalho, foi dado expediente
nesse sentido para que pudessem assegurar o teletrabalho, que obviamente tem outras regras
de articulação, alguém tem que estar presente, portanto, compete aos Chefes de Serviço
implementar escalas de rotatividade, que coincidissem com o reforço dessas tarefas, porque
os serviços mínimos do Município tinham que estar a funcionar, e estiveram a funcionar
bem até anteontem, quando fomos assolados, na parte do atendimento, que é uma parte
específica, especialmente a ligação ao espaço do cidadão, porque para aceder às plataformas
são necessárias passwords específicas, formação específica e, de facto, os funcionários que
estavam  habilitados  a  usar  esses  meios,  que  transcendem,  sei  lá…  acesso  à  carta  de
condução, não é uma password disponível para quem se senta ao computador, é própria,
pessoal e intransmissível e o conjunto de 6 funcionários que estavam habilitados a trabalhar
com esses mecanismos. Ainda por cima com os serviços centrais também encerrados, aliás
uma  das  medidas  da  passada  semana,  foi  o  encerramento  das  lojas  do  cidadão,  nós
mantivemos  aqui  e  tivemos  que  recorrer,  hoje,  à  Junta  de  Freguesia  de  Alfarelos  e
encaminhar para lá pessoas que tinham vez marcada aqui no Balcão Municipal. Portanto,
felizmente que a funcionária da Junta de Freguesia de Alfarelos está a poder trabalhar e nós
tivemos  que  encaminhar  para  lá  as  pessoas,  encetámos  um programa  de  marcação  de
serviço, há o próprio expediente do Município que tem que ser recebido e registado e esse
serviço mínimo administrativo é que ficou aqui em causa, durante o dia de hoje, não só por
um conjunto diverso de situações: trabalhadores estudantes que têm o direito ao dia anterior
e ao próprio dia do exame ou frequência, tivemos dois ou três casos desses; trabalhadores
que ficaram, e têm esse direito, de apoio aos filhos menores; infelizmente, trabalhadores por
baixa, por motivos de nojo, situação que todos conhecemos e lamentamos profundamente;
outros trabalhadores por motivo de baixa de saúde; outros por estarem positivos e outros
por estarem contactos diretos com positivos. 
Portanto, só nesta panóplia de situações, diria que é quase um caso a cada um, mas isso está
a ser resolvido, irão ser mobilizados trabalhadores da área da educação para esta área, da
área operacional também para fazer aqui atendimento e vamos, certamente, com a ajuda dos
Senhores Vereadores,  cumprir  com essas obrigações,  tirando esta falha que existiu  aqui,
especialmente nesta tarde, onde fomos “apanhados” por esta nova vaga.”-----------------------

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “sobre esta questão da pandemia e pegando
um pouco naquilo que disse o Senhor Presidente, queria fazer alguns comentários.
Em primeiro lugar,  aquilo que,  de facto,  está  pior  nesta  fase,  é  a  pandemia  em si,  é  o
aumento exponencial do número de casos, infelizmente, a nível nacional e internacional e
não a resposta dos Serviços Municipais, naquilo que, obviamente há coisas a melhorar, mas
acho que nos temos que cingir ao substancial e o substancial é que a nossa intervenção,
neste momento, diria eu, está quase a ser duplicada.
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Em termos de Saúde, de facto, como já disse o Senhor Presidente, no plano de vacinação,
demos um apoio de dois recursos humanos e duas viaturas para, durante 4 dias, auxiliar as
autoridades de saúde e a nossa intervenção cingiu-se, obviamente, nesse aspeto e, portanto,
tivemos  que  afetar  meios  a  essa  ação.  O plano  de  vacinação  é  da  competência,  é  da
responsabilidade das Autoridades de Saúde que, obviamente, não vão estar a verificar, nem
tem legitimidade para isso,  os nomes que vão nas listagens que foram submetidas pelas
instituições  que  foram  objeto  de  vacinação.  Obviamente,  cada  um  assumirá  a  sua
responsabilidade dos nomes que indicam e a Autoridade de Saúde tem mais com que se
preocupar, tem é que vacinar o maior número de pessoas possível e, infelizmente, o ritmo
não é, se calhar, o expetável. Depois, também afetámos dois recursos humanos ao apoio ao
Delegado de  Saúde,  à  Médica  de Saúde  Pública,  Dra.  Genny Côrrea,  todos  os  dias  da
semana. Amanhã, sábado, depois de amanhã domingo, as duas técnicas estão no Centro de
Saúde a trabalhar 7 horas, portanto, acho que, de facto, não deve haver muitos Concelhos
com este apoio às Autoridades de Saúde. Acabámos, a semana passada, de distribuir todo o
equipamento que aprovámos aqui na última reunião, para IPSS, para Unidades de Saúde,
para Bombeiros, para outras entidades, uma semana a distribuir material. Continuamos, as
nossas equipas de Ação Social, temos agora um pólo na Granja do Ulmeiro, a distribuir
alimentação,  em articulação  com a  Saúde  e  com as  Forças  de  Segurança,  que  quando
contactam com as pessoas que estão em isolamento, as pessoas dizem que não têm quem
lhes vá levar alimentos, medicamentos… há uma articulação com os Serviços de Ação Social
e estamos, todos os dias, a distribuir apoio alimentar, a fazer compras para as pessoas, todos
os dias da semana.
Em termos de Educação, como está no Ponto 15, todas as medidas que já implementámos,
sinalizámos  duas  escolas  de  acolhimento,  em março  sinalizámos  só  uma.  Tivemos  que
duplicar a afetação de recursos humanos. Estamos a acompanhar mais de 20 alunos, que
estão nessas duas escolas de acolhimento. Conforme resultou da lei, o apoio alimentar aos
alunos da ação social escolar, têm direito por lei, mas em regime de take away, tinham que ir
à cantina da escola levantar a refeição, o Município, neste momento, tem 3 equipas que,
todos  os  dias,  estão  a  distribuir  refeições;  em  março  fizemos  a  entrega  de  cabazes
alimentares, neste período estamos, diariamente, a entregar refeições quentes a cerca de 25
alunos por todo o Concelho de Soure.
Acho que naquilo que é essencial, estamos a dar uma grande resposta a uma crise em que
nos sentimos impotentes em muitas situações.
O Senhor Vice-Presidente tem o serviço de transportes preparado, em qualquer momento,
ainda não houve necessidade mas  quando houver,  a  todo o  momento será  acionado o
serviço de transportes.
Estamos a dar apoio a estes profissionais de serviços essenciais, que trabalham em lares, que
o mais simples era colocar a declaração de assistência e iam para casa e como recebem o
salário  mínimo,  quase  todos,  não  seriam penalizados  mas  pelo  interesse  em manter  as
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instituições, as IPSS, os lares a funcionar, estão a fazer este esforço e nós temos que dar o
nosso apoio,  que é acolher os filhos nestas escolas de acolhimento,  portanto,  acho que
estamos a dar uma grande resposta a esta situação.
Quanto  ao  ensino  à  distância,  foi  decretado,  a  semana  passada,  que  irá  recomeçar  as
atividades no dia 8, estamos já a implementar, já adquirimos 30 routers preventivamente,
temos  100  tablets  disponíveis,  temos  os  alunos  sinalizados  em  articulação  com  o
Agrupamento de Escolas de Soure e com o Instituto Pedro Hispano, não irá, com certeza,
ficar nenhum aluno privado do ensino à distância por falta de equipamento. Aqueles que
ficarão,  e  temos que  arranjar  solução,  é  um número residual  de  alunos  que  vivem em
localidades em que não têm rede móvel e, portanto, em março distribuímos, manualmente,
as fichas escolares nas residências, obviamente que é uma situação que não se pode repetir e,
portanto, poderá passar com a deslocação destes alunos para o estabelecimento escolar para
assistir ao ensino à distância.
Houve outra coisa que piorou e este avolumar de chamadas,  como desabafou e bem o
Senhor  Presidente,  resulta  porque  as  pessoas  estão  cada  vez  mais  ansiosas,  a  situação,
obviamente, é pior do que em março e às vezes não é fácil conciliar, por um lado temos que
reduzir  os nossos trabalhadores nos serviços presencialmente e manter uma resposta.  É
evidente que não é fácil onde está uma pessoa num serviço que tem 3 telefones a tocar, só
pode  atender  um de  cada  vez.  Tudo isto  do  ensino  à  distância  está  articulado  com o
Agrupamento  de  Escolas  de  Soure,  com  o  IPH,  durante  a  próxima  semana  todas  as
situações sinalizadas terão resposta do Município, do Agrupamento de Escolas de Soure e
do IPH.
Uma segunda informação complementar, um processo que também se vai desenrolar neste
clima de pandemia e que não será fácil,  mas é para levar por diante,  que é o início da
operação  dos  Censos  2021,  do  Instituto  Nacional  de  Estatística,  em que  tivemos  uma
reunião preparatória com os responsáveis, há uns dias. Neste momento, está a decorrer, até
ao dia 15 de fevereiro, um “procedimento concursal” para recrutamento de recenseadores,
facultámos esta informação também às Juntas de Freguesia porque é essencial que estes
censos corram, esta operação corra bem porque terá implicações na próxima década, para o
Concelho de Soure em termos de fundos, em termos de indicadores essenciais para vários
programas,  para  a  implementação  de  várias  estratégias  e,  portanto,  iremos,  na  próxima
semana, em princípio, reunir com as Juntas de Freguesia para operacionalizarmos o início
deste processo com o INE e este recenseamento irá decorrer num clima difícil mas que
teremos, também aqui, que fazer tudo para estar à altura dos objetivos que se pretendem.”--

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “gostaria de, em primeiro lugar,
mostrar a minha preocupação com a situação atual em que vivemos no mundo, no País, no
nosso Concelho; mostrar a minha solidariedade para com todas as pessoas e famílias que
possam  estar  em  dificuldade,  quer  no  plano  da  saúde,  quer  no  plano  económico,  do
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trabalho.  Apelar,  a  todos,  o cumprimento de  regras  e  recomendações das  estruturas  da
Saúde e gostaria de saudar o Executivo, por todo o trabalho desenvolvido ao longo do
período de pandemia, por todo o esforço feito para ajudar e apoiar as nossas famílias e as
entidades do Concelho. Aliás, mais uma vez, os documentos que vêm a esta reunião, e são
vários,  mostram  bem  todo  o  esforço  que  está  a  ser  desenvolvido  em  todas  as  áreas.
Denegrir este facto é, efetivamente, faltar à verdade, portanto, queria deixar aqui a minha
saudação.
Uma  questão  que  gostaria  de  colocar  ao  Senhor  Presidente,  tem  a  ver  com  a  saúde,
propriamente e especificamente, com a situação das pessoas que esperam por atendimento
junto ao Centro de Saúde de Soure, esperam consultas ou receitas, têm motivo para lá ir e
esperar atendimento o que nos dias de chuva e frio, como aqueles que assistimos, torna
difícil a espera do atendimento. Eu pergunto se não é possível, da nossa parte, melhorar este
local  de  atendimento,  dando  melhores  condições  às  pessoas  que  para  lá  têm  que  se
deslocar.”------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “sobre esta questão do
atendimento junto ao Centro de Saúde de Soure, de facto, nós colocámos lá as tendas, já
têm alguns meses e é a situação mínima. Haverá outras soluções melhores, só que, como a
Senhora Vereadora sabe, até porque é professora, não sei se nas suas aulas tem que estar
com a janela aberta, a janela e a porta abertas, porventura se colocasse ali uns contentores, e
nós conhecemos que são cómodos que estão à porta dos hospitais, no caso dos HUC, na
zona do Edifício São Jerónimo, para a recolha de análises clínicas, estão abertos, têm outro
conforto e estabilidade que não têm aquelas tendas que nós temos.  É um investimento
significativamente grande, numa ordem de 1 para 100, em termos de investimento mas, por
exemplo, nas consultas externas, o que acabaram por colocar foi uma espécie de tenda,
parecida com aquelas dos stands de automóveis.
Nós comprámos uma tenda parecida com esta que esteve aqui montada em frente a Câmara
mas o destino dessa tenda, que será montada quando oportuno, posso adiantar que a ideia é
montá-la junto ao pavilhão polivalente para o processo de vacinação, ou seja, assim que se
passar para um processo, expectavelmente, de vacinação mais massiva, e o que sabemos
todos os dias é de uma disputa mundial, que já se adivinhava e Portugal conseguiu uma
quota, e acredito que pelo facto de estarmos na União Europeia, foram criadas condições
para vacinar todos.
Portanto, a expetativa é que havendo essa possibilidade de vacinação mais massiva que essa
tenda nos pode dar jeito e não há outro tipo de tenda que possa ser enquadrada junto ao
Centro de Saúde. 
Também o que me foi dito pelos responsáveis pela USF Vitasaurium, que trabalha de duas
formas:  até  determinada  hora  do  dia,  na  chamada  consulta  de  agudos,  ou  seja,  os
esporádicos, que fazem o atendimento nas antigas urgências e as consultas por marcação,
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naquela  porta  lateral,  virada  para  a  urbanização  é  que  as  pessoas  não  têm necessidade
porque devem usar o telefone para fazer a marcação da consulta. ~
Mesmo se estiver em causa a chamada urgência, devem ligar à Saúde 24 e só depois é que se
podem deslocar  ao  local  de  espera  da  consulta.  Sabemos que  o  estado de  ansiedade  é
normal, toda a gente pretende deslocar-se, ou porque o telefone não foi atendido, mas o que
tem que melhorar também, e vamos ter que fazer esse trabalho, revisitar essa tarefa, que faz
parte do Plano de Contingência e do Plano de Emergência, que é a comunicação e temos
que ajudar, assim como ajudámos na primeira fase, entregámos 15 telefones, nenhum desses
15 está hoje ao serviço, ou seja, um método de trabalho que funcionou bem da outra vez,
hoje… as pessoas, as instituições aprenderam… não estou a dizer que fosse o correto mas
temos que voltar a fazer um esforço, mesmo de comunicação, irmos oferecer esse serviço,
através do Gabinete de Ação Social e Saúde, às Extensões de Saúde e o Centro de Saúde. Se
for preciso, colocar lá alguém nosso a ajudar porque foi para isso que se acionou o Plano de
Emergência,  que  serve,  essencialmente,  num  caso  destes,  para  que  nós  tenhamos
legitimidade para, querendo, outras instituições, quer seja no nível da parceria - Juntas de
Freguesia,  IPSS  -,  quer  sejam  organismos  da  Administração  Central,  é  criada  uma
legitimidade legal para, ao abrigo do Plano de Emergência, colocarmos bens, equipamentos
e serviços ao serviço daquilo que é o interesse coletivo e, como tal, também peço ao Senhor
Vereador  da  área  da  Ação  Social  e  Saúde,  que  faça  esse  contacto,  de  modo a  que,  se
necessário for, reforçar, como o fizemos o ano passado: os acrílicos, as máquinas de lavar,
as máquinas de secar, os telefones, etc, faz parte do nosso Plano de Emergência mas que, se
da outra vez eram os próprios serviços que nos pediam ajuda, hoje isso não acontece. É
preciso limar essas arestas e, porventura, passarmos uma fase pró ativa de modo a que,
daqui a 15 dias, possamos começar a desconfinar Como tal, temos que nos preparar para
situações ainda, parece, bem piores do que aquelas que estamos a viver hoje e temos que
mudar o paradigma de funcionamento até dos próprios Serviços Municipais, ou seja, os 250
trabalhadores que o Município tem, têm que ser preparados,  nos próximos dias,  para o
desenvolvimento  de  outras  tarefas  que  aquelas  que,  por  direito  laboral,  lhes  estariam
reservadas,  porque muito mais  que o teletrabalho,  neste  momento,  tem que haver  uma
disposição e um sentimento de Serviço Público para estarmos preparados. 
Ainda falta muito inverno para passar. Temos que ir ao encontro de ajudar a resolver o
problema; ainda falta saber como é que se vão adaptar a uma nova tele assistência, como é
que é feito o regresso às aulas e o Município, tenho a certeza, vai fazer bem aquilo que já
faz, porque está preparado.
Desta vez, fomos abalados na forma de comunicar e na forma como a sociedade está a
encarar esta nova vaga mas estamos preparados.
Dar nota do que funcionou muito bem, que foi as eleições para a Presidência da República,
pela equipa coordenada pelo Senhor Vice-Presidente, desta vez, até funcionou melhor do
que algumas eleições num passado recente, onde havia sempre uma confiança que a Junta
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trataria de um assunto qualquer de limpeza de sala e afinal,  chegou-se às 9,00 horas da
manhã para abrir a mesa de voto e faltava montar a cabina e coisas do género. 
Desta vez, foram exímios no trabalho, correu muito bem; fomos o primeiro Concelho, da
nossa  dimensão,  a  dar  resultados  finais,  na  plataforma,  que  é  diretamente  ligada  à
Administração Interna e nós estivemos bem.
Também  estamos  a  avaliar  a  questão  da  continuidade  da  testagem,  com  a  ajuda  de
profissionais de saúde que , como sabem, há um grupo alargado de médicos, enfermeiros e
analistas que nos têm dado apoio e com que temos mantido atividade, no âmbito da Covid-
19. A Universidade de Aveiro está a replicar um teste rápido com recolha de saliva, que é
uma tecnologia que já está a ser usada, quer na Alemanha, quer na França e a Universidade
de Aveiro, em colaboração com dois laboratórios nacionais, está a otimizar um produto
final.  Nós  não comprámos testes  para  o  Município,  nem para  os  nossos trabalhadores,
porque ainda tínhamos alguns testes serológicos e que os temos usado a nível interno e
também foram usados nos bombeiros. Todavia, estamos a ponderar comprar um ou dois
milhares de testes de saliva, que serão feitos através da recolha de saliva, é um kit muito
simples e são testes que andarão na ordem, não chega a duas dezenas de euros, portanto,
entre os 10 e os 20,00€, para podermos ir fazer nova forma de gerir os recursos que temos.
A função dos testes é para gerir os recursos que se têm, para poder antecipar regressos ao
trabalho, portanto, os funcionários certamente que vão colaborar connosco para mantermos
os serviços mínimos do Município ao serviço.”--------------------------------------------------------

O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira, referiu que: “vou ser muito breve, até porque
algumas  questões  já  foram  tinha  aqui  referenciadas,  mas  não podia  deixar  de  falar  na
questão do ato eleitoral, como o Senhor Presidente referiu.
Dizer que decorreu muito bem no Concelho de Soure, não diria que correu melhor do que
as outras vezes mas o habitual,  uma vez que, a exemplo de anos anteriores, não houve
nenhum  situação  anormal  no  Concelho,  mais  uma  vez  os  Sourenses  tiveram  um
comportamento exemplar.
Estiveram   em  funcionamento  42  mesas,  no  dia  24  e  no  dia  17,  uma  mesa  de  voto
antecipado.
Não podia deixar de agradecer a quem colaborou, principalmente aos Presidentes de Junta,
que fizeram um excelente trabalho e aos Membros de Mesa que, muitos deles, puseram em
risco a sua saúde, uma vez que estavam demasiado expostos quando as pessoas iam votar.
De qualquer forma,  tiveram um comportamento exemplar, correu tudo muito bem. Os
Serviços Municipais trabalharam muito bem e, portanto, quando assim é, devemos estar
todos satisfeitos e contentes com o trabalho desenvolvido.
Dizer e reforçar aquilo que disse a Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, sou daqueles
que  concordo  que  os  Serviços  Municipais,  em  Soure,  funcionam muito  bem,  além do
exemplo que está aqui à frente, também dizer que nós sempre que abanamos não devemos
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logo levantar questões sobre o mau ou bom funcionamento dos Serviços Municipais. Dizer
ainda,  e  a  exemplo daquilo que fizemos na  última vaga da pandemia,  estou a falar  das
questões mais graves que, neste caso, todos os serviços estão a funcionar de acordo com as
exigências.Temos equipas de emergência em todos os setores, desde a água, saneamento,
recolha de lixo; na questão da Educação, tem funcionado exemplarmente; na questão dos
transportes, como referiu o Senhor Vereador, também têm corrido muito bem e estamos a
aguardar, a todo o momento, que mais necessidades apareçam, estamos prontos para dar
resposta.  Entendo também que aqui  no edifício municipal,  as coisas têm corrido muito
bem.Agradecer a todos os trabalhadores, a sua disponibilidade e a forma como têm todos
enfrentado esta pandemia.
Sabemos que a situação é grave mas não é grave no Concelho de Soure, é grave no País, é
grave em todo o lado, depende tudo de nós, da forma como nos comportamos, da forma
como avaliamos e, como eu costumo dizer, juntos, dando as mãos, conseguimos vencer mas
não podemos entrar em paranóias, nós aqui, sempre que uma coisa corre mal e em situações
destas, há sempre algo que corre mal. Andam por aí algumas pessoas que falam muito bem
na  televisão  mas  depois,  aquilo  espremido,  não  dá  nada  porque  o  fácil  é  criticar,  a
dificuldade sempre é de quem está no terreno a resolver problemas,  dia a dia, 24 horas
sobre 24 horas,  sem sábados nem domingos e,  portanto,  fazer  aqui  uma referência  aos
nossos Bombeiros, que também têm sido um grande exemplo no nosso Concelho. Penso
que no Concelho de Soure, com o trabalho de todos, aqueles  que estão disponíveis, tem
corrido bem, não tem corrido otimamente, mas tem corrido muito bem porque todas as
pessoas devem saber, de uma vez por todas,  que o combate à pandemia faz-se com as
próprias pessoas. Se nós cumprirmos a regra de ficar em casa, de certeza que os resultados
baixam. O problema é que muita gente abusa e depois as culpas nunca são deles, são sempre
dos outros.
Senhor  Presidente,  mais  uma  vez,  reforçar  que  os  Serviços  Municipais  têm  feito  um
excelente trabalho, estão disponíveis, temos equipas de emergência em todos os setores, a
qualquer hora do dia ou da noite, para trabalhar.”-----------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia, referiu que: “lamento a situação difícil, em que
de facto, nos encontramos, quer no País, quer no nosso Concelho... e começava por me
dirigir aos Familiares de todas e de todos aqueles que, infelizmente, faleceram vítimas desta
pandemia, transmitindo-lhe uma mensagem de força e coragem.
Também uma palavra de solidariedade para àqueles que estão a ter grande dificuldade em
termos económicos, porque sabemos que as dificuldades são sempre maiores para uns do
que para outros, e, portanto, designadamente aos pequenos comerciantes... aos comércios
que foram obrigados a encerrar, coragem e não desistam.
O meu reconhecimento a todas e a todos aqueles que, de facto, se encontram na primeira
linha  e  quando  falo  na  linha  da  frente,  refiro-me,  essencialmente,  aos  médicos,  aos
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enfermeiros, aos auxiliares e aos bombeiros... porque os bombeiros estão sempre prontos,
quando olhamos para o Centro de Saúde, para os Hospitais... eles estão lá, e a meu ver,
deviam ter  sido já  vacinados,  portanto,  que não lhes falte  a  força,  que não lhes falte  a
coragem.
Quanto ao plano de vacinação,  dizer que este deve ser respeitado, cumprindo as regras
definidas,  sem “atropelos”,  e  que rapidamente,  haja  vacinas  para  todas e para  todos os
Portugueses. É este o meu desejo... que, de facto, elas cheguem, que sejam administradas a
todas e a todos os Portugueses para que rapidamente se consiga controlar esta pandemia e
para que possamos voltar à vida dita “normal”... se é que, daqui a uns tempos, essa vida será
a mesma que tínhamos antes e onde éramos felizes... por enquanto temos que estar mais
confinados e, por isso, também a saúde mental e todos esses problemas poderão refletir se
ainda mais daqui a uns tempos, e é preciso estar atento a estas questões.
Ao nível do ensino, sabemos pelo Governo, que aparentemente, dia 8 de fevereiro, iniciará a
telescola, e portanto, a escola virtual... e a minha questão aqui, é saber quantos alunos, neste
momento, não dispõem de meios informáticos para aceder a este ensino à distância.
Aproveitar ainda para saudar o ato eleitoral da eleição do Senhor Presidente da República,
que correu, a meu ver, bem. Eu própria, votei na mesa de Soure, e demorei cerca de um
minuto a votar, e senti-me em segurança. Portanto, dar os parabéns a todos aqueles que
participaram nesse ato, e que contribuíram para a Democracia.-------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “não temos a noção, ainda,
de  quantos  alunos  necessitam de  apoio  porque  a  Direção  Geral  e  o  Agrupamento  de
Escolas de Soure é que irão fazer esse inventário. Estaremos cá depois para as questões mais
de Ação Social.”---------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “relativamente às necessidades, estamos,
com o Agrupamento de  Escolas  de Soure,  a  fazer  esse  levantamento,  porquê?!  Porque
houve alguns computadores que foram distribuídos pelo Governo, não aqueles que seriam
os necessários mas foram já alguns, destinados a alunos com ação social escolar é, portanto,
nós iremos complementar as falhas que houverem no sistema sendo que, tendo em linha de
conta aquilo que cedemos em março/abril, teremos sempre entre 50 a 70 alunos com essas
necessidades.”------------------------------------------------------------------------------------------------

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:
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Município de Soure
Requerimentos para Reunião

De 09-01-2021  a  28- 01-2021

28-01-2021

Class.: 10
Ano: 2021
Número: 506
Dt. Entrada Reqt.: 10-01-2021
Processo: 10/2021/2/0
Requerente: Carlos Silva – Solicitador 
Tp. Pedido: Certidões Diversas 
Tp. Construção: Não Aplicável
Tp. Utilização: Não Aplicável
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 15-01-2021
Local Obra: Barreirugos 
Informação: À Reunião de Câmara
Freguesia: Degracias e Pombalinho

Class.: 01
Ano: 2019
Número: 18330
Dt. Entrada Reqt.: 22-11-2019
Processo: 01/2019/51/0
Requerente: António Simões Ramos
Tp. Pedido: Projeto de Arquitetura
Tp. Construção: Alteração
Tp. Utilização: Habitação e Muros
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 15-01-2021
Local Obra: Rua Principal, 61
Informação: Deferido, nos termos da informação técnica
Freguesia: Soure

Class.: 01
Ano: 2021
Número: 677
Dt. Entrada Reqt.: 13-01-2021
Processo: 01/2020/28/0
Requerente: Ana Raquel Lima Anjo 
Tp. Pedido: Junção de Elementos
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 15-01-2021
Local Obra: Rua da Escola Primária
Informação: Deferido 
Freguesia: Figueiró do Campo

Class.: 01
Ano: 2021
Número: 815
Dt. Entrada Reqt.: 15-01-2021
Processo: 01/2020/72/0
Requerente: Fundação Maria Luísa Ruas
Tp. Pedido: Junção de Elementos 
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Lar de Idosos, Creche e J.
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 18-01-2021
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Local Obra: Gesteira
Informação: Deferido
Freguesia: Gesteira e Brunhós

Class.: 01
Ano: 2021
Número: 551
Dt. Entrada Reqt.: 11-01-2021
Processo: 01/2020/72/0
Requerente: Fundação Maria Luísa Ruas 
Tp. Pedido: Emissão de Alvará 
Tp. Construção:  Nova Construção
Tp. Utilização: Lar de Idosos, Creche e J.
Tipo Informação: Proceda-se em conformidade (Despacho)
Data reunião: 18-01-2021
Local Obra: Gesteira
Informação: Proceda-se em conformidade e nos termos da informação técnica.
Freguesia: Gesteira e Brunhós

Class.: 01
Ano: 2020
Número: 20537
Dt. Entrada Reqt.: 30-12-2020
Processo: 01/2018/53/0
Requerente: Abelino Gonçalves Oliveira Lapo
Tp. Pedido: Emissão de Utilização
Tp. Construção: Alteração/Ampliação
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 20-01-2021
Local Obra: Rua Fernando Monteiro Lapo, 6
Informação: Deferido 
Freguesia: Figueiró do Campo 

Class.: 01
Ano: 2020
Número: 19373
Dt. Entrada Reqt.: 11-12-2020
Processo: 01/2020/10/0
Requerente: Campagna D´Oliva Gourmet  - Investimentos Imobiliários
Tp. Pedido: Projetos de Especialidade
Tp. Construção: Alteração
Tp. Utilização: Anexo
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 22-01-2021
Local Obra: Rua do Rechio e Seladas 
Informação: Deferido
Freguesia: Degracias e Pombalinho

Class.: 01
Ano: 2020
Número: 7800
Dt. Entrada Reqt.: 21-05-2020
Processo: 01/2016/33/0
Requerente: CISL – Construções e Imobiliário, Lda
Tp. Pedido: Junção de Elementos
Tp. Construção: Alteração/Ampliação
Tp. Utilização: Turismo 
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 24-01-2021
Local Obra: Rua Principal
Informação: Deferido de acordo com o teor da informação técnica
Freguesia: Degracias e Pombalinho
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Class.: 01
Ano: 2020
Número: 1062
Dt. Entrada Reqt.: 21-01-2020
Processo: 01/2020/1/0
Requerente: Carlos Pinto Carvalheiro
Tp. Pedido: Projeto de Arquitetura 
Tp. Construção: Nova Construção 
Tp. Utilização: Arrumos
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 24-01-2021
Local Obra: Rua Serrado da Quinta
Informação: Deferido 
Freguesia: Vinha da Rainha 

Class.: 08
Ano: 2020
Número: 17209
Dt. Entrada Reqt.: 30-10-2020
Processo: 08/2020/5/0
Requerente: Raquel Alexandra Gomes Reis Pimentel
Tp. Pedido: Pedido de Informação Prévia
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Habitação, Anexo e Piscina
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 25-01-2021
Local Obra: Figueiró do Campo
Informação: Deferido de acordo com o teor da informação técnica
Freguesia: Figueiró do Campo

Class.: 01
Ano: 2021
Número: 921
Dt. Entrada Reqt.: 20-01-2021
Processo: 01/2020/42/0
Requerente: Diana Sofia Mendes Carraca Belém
Tp. Pedido: Junção de Elementos
Tp. Construção: Nova Construção 
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 25-01-2021
Local Obra: Serrado de S. Domingos
Informação: Deferido 
Freguesia: Vila Nova de Anços

Class.: 01
Ano: 2020
Número: 4144
Dt. Entrada Reqt.: 12-03-2020
Processo: 01/2020/12/0
Requerente: Cláudia Sofia Leal Canais 
Tp. Pedido: Projeto de Arquitetura
Tp. Construção: Nova Construção 
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 25-01-2021
Local Obra: Rua Principal
Informação: Deferido
Freguesia: Alfarelos

Class.: 01
Ano: 2020
Número: 15739

 22



02.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 29 de janeiro de 2021 pelas 15,00 horas

Dt. Entrada Reqt.: 12-10-2020
Processo: 01/2018/13/0
Requerente: António Rodrigues do Nascimento Correia 
Tp. Pedido: Emissão Alvará
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Habitação 
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 26-01-2021
Local Obra: Casal Feijões
Informação: Deferido 
Freguesia: Soure

Total: 13

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

Ponto 3. Informação Financeira 
         3.1. Resumo Diário de Tesouraria

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

        3.2. Encargos e Compromissos

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

Ponto 4. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2021
                                . Apreciação de Propostas de Alteração - 1ª/1ª - 

  
Deliberado, por unanimidade, aprovar, nos termos da alínea d) n.º 1 do artº
33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e alínea a) do n.º 2 do artigo 6.º da
Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro, as propostas de alteração às Grandes Opções
do  Plano  -  PPI  e  AMR  -  e  ao  Orçamento,  conforme  proposta  do  Senhor
Presidente da Câmara, Mário Jorge Nunes.-------------------------------------------

Ponto 5. Apreciação das Propostas de Ata 
      
5.1. - 26.10.2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.---------------
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5.2. - 09.11.2020

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

5.3. - 16.11.2020 – Ext.

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

Ponto 6. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
             . Processo nº 10/2021/02

  . Carlos Silva, Solicitador
.  Emissão de Certidão Favorável  à Constituição de Compropriedade de 2

Prédios Rústicos através de Partilha - Artigo 54.º da Lei 91/95, de 2/9 com
a atual Redação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto : Processo nº 10/2021/02
   Carlos Silva, Solicitador

Emissão de certdão favorável à consttuiião de compropriedade de 2 prédios rústcos através
de partilha - artio 54.º da Lei 11/15, de 2/1 com a atual redaião

Face ao teor da informaião jurídica,  considerando que o ato a pratcar é uma  escritura de
partilha, suiere-se que seja deferido o pedido de emissão de certdão com parecer favorável para a
consttuiião de compropriedade dos prédios rústcos.

Os prédios estão reiistados com os artios matriciais nº 5816 e 5100 da União das freiuesias de
Deiracias e Pombalinho, e de acordo com a classifcaião do PDM, situam-se todos em zona airícola e
florestal, sem AAN  e sem AEN .

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

Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
13 de janeiro de 2021

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar o  pedido  de  emissão  de  certidão  com
parecer  favorável  para a constituição de  compropriedade dos  prédios  rústicos,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.---------------------------------
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Ponto 7. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

       . PROGRAMA REALIZA-TE -  PLANOS INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO

ESCOLAR - FASE II 
              . EQUIPAS MULTIDISCIPLINARES DE INTERVENÇÃO MULTINÍVEL 
              . Aquisição de Serviços na área da Nutrição 
                     - Escolha de Procedimento Prévio

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

                  PROGRAMA REALIZA-TE – PLANOS INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR – FASE II
    EQUIPAS MULTIDISCIPLINARES DE INTERVENÇÃO MULTINÍVEL

       * AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA NUTRIÇÃO

- PROCEDIMENTO PRÉVIO

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

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de  ajuste direto,  uma vez que o  preço base é de 10.000,00 euros,
inferior ao limite máximo de 20.000,00 euros estabelecido para o recurso a esta figura, cf. alínea d) do n.º 1
do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de
Agosto.

A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos,
insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente deste órgão, uma
vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. alínea a) do n.º 1 do artigo
18.º do Decreto-Lei 197/99.

O presente encargo está previsto no Orçamento para o ano 2021 e seguintes pela rubrica 02.03.02.02.20 e trata-se
de ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 01.002.2021/38-1.

2. VERIFICAÇÃO DO ARTIGO 73.º DA LEI N.º 75-B/2020, DE 31 DE DEZEMBRO (LOE 2021)
N.º 1 – A renovação do presente serviço não ultrapassa os valores gastos no ano anterior.
N.º 5 – Este serviço não se enquadra em estudos, pareceres, projetos ou consultoria.

3. PROCESSO

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

4. CONSULTAR A SEGUINTE ENTIDADE

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

- Daniela Filipa Simões Andrade
NIF: 264868994

5. JÚRI

Uma vez que será convidada apenas uma entidade a apresentar proposta, está dispensada a criação de Júri nos
termos do n.º 1 do art.º 67.º do CCP.
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À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
26.01.2021

Deliberado, por unanimidade,  aprovar: o procedimento prévio da modalidade
de ajuste direto, com o preço base de 10.000,00 euros; a verificação do artigo
73.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de Dezembro (LOE 2021); o convite e o caderno
de encargos; a consulta à seguinte entidade em nome individual (Daniela Filipa
Simões  Andrade);  e  a  dispensa  de  criação  de  júri,  conforme  decorre  das
informações técnicas dos serviços.------------------------------------------------------

Ponto 8. CULTURA
             . AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA 
                 - Carnaval 2021 – Concurso de Máscaras

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes,  referiu  que:  “pode  parecer  um
paradoxo estarmos em pandemia e com festa, mas compreende-se a questão pedagógica de
apelar  às  artes  e  à  criatividade,  ao  desenvolvimento de  outras  competências  educativas,
tendo como tema uma área que, este ano, não será festiva.”-----------------------------------------

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “ nós na elaboração do Plano de Atividades,
e  que  aprovámos  o  ano  passado,  obviamente  já  não  colocámos  lá  o  Cortejo,  isso  era
completamente descabido, como é compreensível,  no entanto, nas reuniões que tivemos
com os Departamentos do Agrupamento de Escolas de Soure, designadamente Pré-Escolar
e  1.º Ciclo, foi consensualizado que deveríamos assinalar o Carnaval com um Concurso de
Máscaras,  elaborado  uma  máscara  por  turma/grupo.  Entretanto  com  este  Estado  de
Emergência equacionámos o cancelamento, voltámos a reunir com os Departamentos e foi
entendido que, de facto, era de manter o previsto, protelando no tempo. Se o tempo o
permitir, poderão ser apresentados os trabalhos no Dia da Criança ou então mais tarde, até
de forma simbólica e, como disse o Senhor Presidente, as questões pedagógicas que também
temos que manter, decidimos manter esta iniciativa que, no  fundo, em termos de encargos
para o Município traduz-se num valor a transferir para a instituição de 50,00 euros/turma,
pela participação e depois um prémio de artigos ou  equipamento no valor estimado de
300,00 euros, por cada nível de ensino, para a máscara vencedora.”-------------------------------
 
O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes,  referiu  que:  “trata-se  de  tomar
conhecimento da iniciativa e aprovar a realização desta despesa, ou seja, os prémios por
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participação de cada turma ou grupo 50,00 euros cada e os três prémios de 300,00 euros
cada.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “não percebi bem, vai ser um
concurso e 50,00€ por turma… as turmas vão-se reunir para fazer uma máscara ou como é
que é?! É individual?! Nesta altura, tudo o que seja reunir, mesmo para fazer isto, acho que
não é o indicado. Poderá ser mais tarde mas, nesta altura, reuniões de turmas, as crianças
juntarem-se para fazer as máscaras… não sei se é essa a ideia… no âmbito desta iniciativa,
as turmas vão-se reunir presencialmente para elaborar a máscara e acho que não tem muito
cabimento nesta altura. Poderá haver alguma coisa que me esteja a escapar, mas gostaria de
ter mais informação.”---------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “talvez não me tivesse explicado bem…
obviamente, nesta fase, como não há atividades presenciais, os alunos não se irão reunir
para fazer esta máscara. Foi protelado no tempo, ou seja, assinalar esta ideia de Carnaval,
que se irá executar quando assim a pandemia o permitir e as aulas retomarem, portanto,
pode ser desenvolvida em junho, aquando das comemorações do Dia Mundial da Criança
ou até final do ano letivo, se for possível, noutra data.”----------------------------------------------

Foi tomado conhecimento da iniciativa “Carnaval 2021 - Concurso de Máscaras”.
Deliberado, por unanimidade, aprovar:
- O pagamento do prémio de participação a cada turma/grupo (50,00  cada), a€
transferir para a respetiva Instituição;
- A atribuição dos prémios aos três primeiros lugares (300,00  cada), no valor€
total de 900,00 , que será convertido em equipamento ou material pedagógico,€
conforme decorre da informação técnica dos serviços.---------------------------------

Ponto 9. CULTURA

             . AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA 
              . Programação Cultural em Rede 
                - Aprovação de Candidaturas

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “foram aprovadas as três
candidaturas onde estamos envolvidos, nesta área da Cultura: a candidatura Happy Jazz - A
Música  que  nos  une,  onde  somos  parceiros  com  Figueira  da  Foz  e  Cantanhede;  a
candidatura Magicar Sicó, em que o parceiro líder é a própria Associação Terras de Sicó e a
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candidatura Cultura na Sua Rua, onde somos parceiros com Tomar e Condeixa-a-Nova .
Está em fase de apreciação uma candidatura que temos com Montemor-o-Velho e Figueira
da Foz, que é sobre as atividades de cultura ligadas ao Rio Mondego e também foi aprovada,
neste pacote, onde somos uma décima nona parte, que foi a da Comunidade Intermunicipal
de Coimbra, com os seus 19 Municípios, que são as Mulheres Históricas da Região.
Também aqui o esforço, os fundos comunitários e o próprio estado central fez para que, na
área da Cultura… estamos a falar de três candidaturas que, por si,  são representadas por
900.000,00€ de investimento para este conjunto de Concelhos - Soure, Cantanhede, Figueira
da Foz, Condeixa-a-Nova e Tomar - e depois a da Terras de Sicó.
Para além de tomarmos conhecimento da aprovação das candidaturas, temos que ratificar os
Termos de Aceitação das candidaturas “Happy Jazz – A Música que nos Une” e “Cultura na
Sua Rua” e do Protocolo com as Terras de Sicó – Associação de Desenvolvimento.”---------

Foi tomado conhecimento da aprovação das Candidaturas.--------------------------
Deliberado, por unanimidade, ratificar:
-  Os Termos de Aceitação das Candidaturas “Happy Jazz – A Música que nos
Une” e “Cultura na Sua Rua”;
- O Protocolo com as Terras de Sicó – Associação de Desenvolvimento, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.---------------------------------------------

Ponto 10. CULTURA - AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA 
              . VALORIZAÇÃO ECONÓMICA E TERRITORIAL DOS CAMINHOS DE FÁTIMA – AÇÕES

MUNICIPAIS

               . Melhoramento do Caminho de Ligação entre a Povoação dos Simões e o
CM 1008

                    - Escolha do Procedimento Prévio

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: CULTURA – AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA

VALORIZAÇÃO ECONÓMICA E TERRITORIAL DOS CAMINHOS DE FÁTIMA – AÇÕES MUNICIPAIS

MELHORAMENTO DO CAMINHO DE LIGAÇÃO ENTRE A POVOAÇÃO DOS SIMÕES E O CM 1008
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

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

 28



02.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 29 de janeiro de 2021 pelas 15,00 horas

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 67.175,00 euros, inferior ao limite
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º,
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto

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

O  encargo  previsto  para  a  presente  empreitada  tem dotação  no  orçamento  para  o  presente  ano  de  2021  pela  rubrica
02.02.07.03.03.13 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 02 001 2018/76.

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:
● Segmentoprovavel – Serviços e Manutenção, Ldª;
● Polave – Construções, Lda.;
● Diamantino Jorge & Filho, Ldª;
● JRSF – Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, 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) 
25.01.2021

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “é uma obra que inclui
pavimentação, aproveitamos e fazemos o troço de uma ligação entre a Capela dos Simões e
a  estrada  que  vai  do  Sobral  aos  Netos,  a  estrada  principal  e,  com este  procedimento,
satisfazemos uma necessidade de terminar o projeto dos Caminhos de Fátima, que passam
por  Soure  e  que  encaminhamos  direito  ao  Sobral  para  Simões,  onde  houve  lugar  à
construção de uma ponte pedonal e, portanto, isto é o culminar deste projeto.
Por outro lado, com este alcatroamento fica satisfeita aqui uma necessidade que vai surgir,
porque assim que começarem as obras do saneamento na localidade dos Simões, fica aqui
uma  alternativa  de  circulação,  quer  para  viaturas  ligeiras,  quer  até  para  os  autocarros
municipais que fazem transporte de crianças e, como tal, resolvemos aqui dois assuntos com
esta ação mais alargada porque os Caminhos de Fátima vão ter à ponte sobre o Rio Arunca
nesse troço e seguem para a Capela dos Simões e nós, com este alcatroamento, fazemos o
caminho inteiro, portanto, são mais 400 metros e fica resolvida esta parte.”---------------------
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Deliberado, por unanimidade,  aprovar: o procedimento prévio da modalidade
de consulta prévia, com o preço base de 67.175,00 euros; o projeto, o convite e o
caderno  de  encargos;  a  consulta  às  seguintes  entidades  (Segmentoprovavel  –
Serviços e Manutenção, Lda.; Polave – Construções, Lda; Diamantino Jorge  &
Filho, Lda; JRSF – Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Lda); e a dispensa  de
criação de júri, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-----------

Ponto 11. DESPORTO, LAZER E TEMPOS LIVRES 
              . EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS E DE LAZER 
               . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 
              . Campo de Futebol da Vinha da Rainha – Iluminação do Recinto  
                    - Adjudicação – Para Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:
,

Assunto: DESPORTO, LAZER E TEMPOS LIVRES
  EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS E DE LAZER

                   CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

  - CAMPO DE FUTEBOL DA VINHA DA RAINHA – ILUMINAÇÃO DO RECINTO

                         • ADJUDICAÇÃO

Por Despacho do Presidente da Câmara Municipal, de 10.12.2020, foi decidido recorrer à figura da consulta prévia,
como procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

O Relatório Final mantém a seguinte ordenação das propostas:

EMPRESA VALOR

CINOV, S.A. 5.422,88 €

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

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

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

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A homologação do relatório final;
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2. A adjudicação do presente serviço à entidade “CINOV, S.A.”;

3. Autorização para a realização da despesa no valor de 5.422,88 euros ao qual acresce IVA à taxa legal em
vigor;

4. Designação, para gestor do contrato, André Gabriel, Engº.

À consideração superior,
A Assistente Técnica,
(Cristina Felício)
25.01.2021

Foi tomado conhecimento da decisão do Senhor Presidente da Câmara Mário
Jorge Nunes, de aprovar: a homologação do relatório final;  a adjudicação do
presente serviço à entidade “CINOV, S.A.”; a autorização para a realização da
despesa no valor de 5.422,88 euros, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor; a
designação para gestor do contrato, André Gabriel, Eng.º, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.--------------------------------------------------------
 
Ponto 12. AÇÃO SOCIAL

            . RLCTM - REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS

DO MUNICÍPIO DE SOURE

                . Fundação Maria Luísa Ruas
                     - Pedido de Emissão do Alvará de Licença de Construção
                     - Isenção do Pagamento das Taxas Devidas – Para Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

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

                 - Fundaião Maria Luísa Auas
                 * Pedido de emissão do alvará de licenia de construião
                 * Isenião do paiamento das taxas devidas

A Fundaião Maria Luísa Auas, solicitou emissão do alvará de construião, no âmbito do processo nº
72/2020, de licenia especial para acabamentos, que foi deferido por despacho de 18 de janeiro de 2021.

Solicita também isenião do paiamento das taxas devidas.
O valor da taxa a cobrar seria de 126,00€.
Tendo  em  conta  que  é  uma  insttuiião  partcular  de  solidariedade  social,  reúne  os  requisitos

previstos no nº 1 do artio 25º do Aeiulamento de Liquidaião e Cobrania de Taxas Municipais, para ser
isenta do paiamento da taxa.
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À Consideraião Superior

Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
18 de janeiro de 2021

Foi  tomado  conhecimento  do  pedido  de  emissão  de  alvará  de  construção,  no
âmbito do processo n.º 72/2020, de licença especial para acabamentos, que foi
deferido por despacho de 18 de janeiro de 2021;----------------------------------------
Deliberado, por unanimidade, ratificar a decisão de isenção do pagamento das
taxas  devidas,  no  valor  de  126,00  euros,  à  Fundação  Maria  Luísa  Ruas,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.----------------------------------

Ponto 13. AÇÃO SOCIAL

              . AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL 
                    - Programa de Teleassistência a Idosos - 2021

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: AÇÃO SOCIAL
                   - AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL
                    . PROGRAMA DE TELEASSISTÊNCIA A IDOSOS – 2021

Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:

O Município de Soure tem vindo a incrementar um Programa de Teleassistência a Idosos, desde o ano de 2012,
estando, devido aos resultados obtidos, novamente inscrito nas Grandes Opções do Plano PPI/AMR no Projeto
06 001 2021/137, com dotação orçamental na rubrica 02.03.06.02.03.05.

Este Programa tem como objetivo a operacionalização de um serviço de Teleassistência a pessoas em situação de
dependência  e  isolamento,  no  intuito  de  contribuir  significativamente  para  a  sua  proteção,  segurança  e
acompanhamento, com um sistema fixo ou móvel, consoante a necessidade comprovada.

Para serem abrangidos por este serviço, os utilizadores têm de reunir cumulativamente os seguintes requisitos:

- Ter 65 anos ou mais;
- Viver sozinho ou com outra pessoa idosa ou dependente;
- Residir no Concelho de Soure;
- Ter um rendimento mensal, per capita do Agregado Familiar, igual ou inferior ao valor do IAS.

No ano de 2020 foram abrangidos por este Programa 14 idosos:

Freguesias N.º Idosos
Alfarelos 3
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Degracias/Pombalinho 1
Gesteira/ Brunhós 3
Granja do Ulmeiro 1
Samuel 2
Soure 1
Tapeus 0
Vila Nova de Anços 1
Vinha da Rainha 2

Total 14
 

Na sequência dos contactos com a Empresa prestadora do fornecimento deste serviço, solicitamos proposta para a
manutenção do Programa Teleassistência a Idosos, no ano de 2021.

A Empresa HelpPhone –  Fornecimento  de Serviço  de  Teleassistência  Domiciliária,  apresentou-nos  a seguinte
Proposta, com o N.º 2019.1207, sendo os valores da Rede Móvel inferior ao do ano anterior.

Empresa Sistema
Mensalidade
(por unidade)

Estimativa 2021

Unidade Valor

Helphone SA
Fixo 10,95€ 10 €1.314,00

Móvel 15,00€ 10 €1.800,00
20 €3.114,00

Nota: aos valores apresentados acresce IVA à taxa de 6%.

A manutenção deste serviço prestado á população sénior é de enorme relevância social, face aos casos sinalizados
pelos Serviços de Ação Social  e  Saúde,  ao território  disperso do Concelho de Soure,  bem como ao grau de
satisfação dos utilizadores considerado muito bom, justificando-se, assim, não só a manutenção da resposta a 20
idosos (10 no sistema móvel e 10 no sistema fixo), como o seu alargamento em resultado de um levantamento
concelhio, em curso.

Esta operação que estamos a realizar junto da população idosa e isolada e a descoberto no Concelho, no âmbito
da Rede Social e em parceria com as Instituições Particulares de Solidariedade Social, Juntas de Freguesia, tem
como objetivo a caraterização daquela população alvo e a eventual instalação deste tipo de equipamentos.

O motivo para a opção pelas duas modalidades (sistema móvel e fixo) fundamenta-se na deficiente cobertura da
rede móvel na área de residência de alguns utilizadores e na ausência de telefone fixo por parte de outros.

Para a contratação do serviço poder-se-á recorrer à modalidade do ajuste direto, no regime simplificado, uma vez
que o valor do mesmo, para um período de 12 meses, é de  €3.114,00, inferior ao limite máximo de €5.000,00
estabelecidos para o recurso a esta figura – cfr. art.º 128.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro com a retificação n.º 18-A/2008, de 28 de março.

Face ao atrás exposto, sugerimos que a Câmara Municipal aprove:
A adjudicação através da modalidade de Ajuste Direto, no regime simplificado, pelo período de 12 meses, no ano
de 2021, à Empresa HelpPhone SA, do serviço fixo e móvel de Teleassistência pelo valor total  de  €3.114,00,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
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À Consideração Superior,
Dirigente Intermédio de 4º Grau
Cristina Isabel da Costa Marta Lapo
19/01/2021

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “trata-se da adjudicação à empresa que tem,
ao  longo  destes  últimos  anos,  prestado  este  serviço  dentro  do regime  do  ajuste  direto
simplificado.  Este  projeto,  como sabem, ficou previsto no Regulamento de Emergência
Social que entrou em vigor há pouco tempo, portanto, integra este Programa de Emergência
e é um programa que acho que, mais do que nunca, se justifica porque, de facto, vai ao
encontro das necessidades de uma população idosa, isolada e com a pandemia assume uma
maior premência. Neste momento, temos catorze pessoas no Concelho de Soure a usufruir
deste programa e, portanto, entendemos que é de todo o interesse manter e, possivelmente,
ao longo do ano, alargar esta oferta à nossa população idosa.”-------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação através da modalidade de
Ajuste Direto, no regime simplificado, pelo período de 12 meses, no ano de 2021,
à Empresa HelpPhone SA, do serviço fixo e móvel de Teleassistência pelo valor
total de 3.114,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, conforme decorre da€
informação técnica dos serviços.---------------------------------------------------------

Ponto 14. AÇÃO SOCIAL – AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL 
             . REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO P/ SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL  - Tempestade Leslie
                    - Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: AÇÃO SOCIAL – AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL

 REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO P/ SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL

 ADJUDICAÇÃO

Por deliberação de Câmara de 30.12.2020, foi decidido recorrer à figura de consulta prévia, nos termos da alínea c) do artigo
19º,  Código  dos Contratos Públicos,  aprovado pelo  D.L.  n.º  111-B/2017,  de 31 de agosto,  como procedimento prévio  à
adjudicação da empreitada acima mencionada.

Foram apresentadas as propostas seguintes:

EMPRESA VALOR PRAZO

NÍVEL 20 – ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS, LDª 41.444,05 € 90 DIAS

ROSETE – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDª 41.450,00 € 90 DIAS
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Analisadas  as  propostas  e  elaborado  o  relatório  final,  que  se  anexa,  os  serviços  sugerem  a  adjudicação,  da  presente
empreitada, à empresa NÍVEL 20 – ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS, LDª.

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

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

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

Conclusão:

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

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

2. A adjudicação da presente empreitada à empresa NÍVEL 20 – ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS, LDª;

3. Aprovação da minuta do contrato, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 98.º do CCP;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 41.444,05 euros, acrescido de IVA.

À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
21.01.2021

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes,  referiu  que:  “hoje  trata-se  de
aprovarmos a adjudicação desta obra. Nós aprovámos o projeto de reparação deste prédio
antes ainda da Tempestade Leslie,  foi objeto de uma candidatura em 2017 ao Programa
BEM - Beneficiação de Edifícios Municipais e foi daí que lhe dedicámos que este edifício
seria destinado aos Serviços de Ação Social entre outros. 
Como tal, esta obra da cobertura é para cumprir rigorosamente o que estava nesse projeto
mais  abrangente  que aprovámos nessa  época.  Recentemente alguém foi  contactando os
serviços da Câmara dizendo que nas águas furtadas, aquelas janelas não seriam a vertente
original do prédio e que nós já que vamos mexer no prédio, devíamos eliminar a mansarda.
O projeto inclui a utilização daquele piso e é muito útil mantê-lo utilizado. Nós agora para
mexer no que lá está teríamos que voltar ao Ministério da Cultura perguntar se podíamos
retirar o que lá está, portanto, não faz sentido, daí eu ter trazido este assunto nesta fase que
já é de adjudicação e não de discussão do projeto, mas para dar conhecimento aos Senhores
Vereadores que agora que vamos concretizar, alguém o coloca em causa. O PDM da área da
Zona Histórica de Soure contempla aquela arquitetura existente naquele prédio. O que está
no caderno de encargos é exatamente manter o que lá está, com o mesmo tipo de cobertura
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e com o mesmo tipo de materiais de utilização. É nessa convicção que eu estou a aprovar
esta adjudicação.”--------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a designação, como gestor de contrato,
do  Eng.º  Mário  Fernando  Rodrigues  Monteiro;  a  adjudicação  da  presente
empreitada à empresa Nível20 – Estudos, Projetos e Obras, Lda; a minuta do
contrato;  a autorização para a realização da despesa no valor de 41.444,05
euros, acrescido de IVA, conforme decorre da informação técnica dos serviços.----

Ponto 15. SAÚDE 
               -  Medidas Implementadas no âmbito da Pandemia Covid-19

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: Saúde
                Medidas Implementadas no âmbito da Pandemia Covid-19

Enquadramento 
Em  face  da  evolução  da  situação  epidemiológica  verificada  em  Portugal  nas  últimas  semanas  foi
publicado, em 22 de janeiro de 2021, o Decreto nº 3-C/2021 que altera a regulamentação do estado de
emergência decretado pelo Presidente da República.

Este decreto veio alterar, pela segunda vez, o Decreto nº 3-A/2021, de 14 de janeiro.

A presente regulamentação ao Estado de Emergência, entre outras situações, determinam:

1.  A suspensão das atividades educativas e letivas dos estabelecimentos de ensino público, particulares
e cooperativas e do setor social e solidário, de educação pré-escolar, ensinos básico e secundário,
desde o dia 22 de janeiro até pelo menos, 5 de fevereiro de 2021, caso se verifiquem a renovação do
estado de emergência;

2.  Esta suspensão aplica-se, também, às atividades de creches, creches familiares e amas, às atividades
de apoio social  desenvolvidas  em centros  de atividades  ocupacionais,  centros de dia,  centros de
convívio, centro de atividades de tempos livres, bem como às universidades seniores;

3.  A identificação de respostas para acolhimento dos filhos ou outros dependentes, com idade igual ou
inferior a 12 anos, trabalhadores de serviços essenciais;

4.  Que os agrupamentos de escolas da rede pública de ensino e os estabelecimentos particulares e
cooperativas com financiamento público terão de adotar as medidas necessárias para a prestação de
apoios alimentares a alunos beneficiários dos escalões A e B do apoio social escolar;

5.  As equipas locais de intervenção precoce devem manter-se a funcionar.
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Face  a  este  enquadramento  legal,  que  no  fundo  pretende  dar  respostas  ao  agravar  da  situação
epidemiológica, o Município de Soure, para além de manter as medidas de ação social direcionadas para
as famílias e para o apoio às entidades do setor social,  saúde,  proteção civil,  educação,  e forças de
segurança adotem as seguintes medidas adicionais nos vários domínios das suas atribuições:

Saúde 
1. Plano de Vacinação:

No âmbito do Plano de Vacinação foi solicitado pela ACES Baixo Mondego, ao Município de Soure
apoio à sua execução, designadamente na cedência de transporte e respetiva motorista para a deslocação
das equipas de enfermagem aos lares e ERPIS do Concelho, abrangidas nesta primeira fase.
Assim, durante os dias 19 a 22 de janeiro afetamos duas viaturas ligeiras e dois trabalhadores para a
deslocação a 12 estruturas instaladas no concelho.
Fomos informados pelas Autoridades de Saúde, que foram vacinadas:
- 402 utentes residentes nos lares e ERPIS;
- 366 colaboradores dessas mesmas estruturas.

                        2.   Apoio aos Serviços de Saúde Pública:
Foi-nos solicitado  pelo médico de  Saúde  Pública  do  Concelho de Soure,  Dr.ª  Genny Correa,  apoio
técnico para a realização dos inquéritos epidemiológicos, face ao aumento exponencial de casos e, por
consequência, do número de contatos a efetuar.
O Município de Soure disponibilizou duas  trabalhadoras,  com Licenciatura  em Serviço Social,  para
apoio nesta tarefa, uma desde 19 de janeiro, a outra a partir de 25 de janeiro.
Também cedemos 1 computador portátil e um telemóvel para operacionalizar os contactos, por falta de
meios do Centro de Saúde de Soure.

                       3. Apoio nas Visitas Domiciliárias:
Manteve-se a cedência de transporte para os serviços de enfermagem ao domicílio.

Ação Social 

1. Distribuição artigos de proteção individual:
Em concretização da deliberação da Câmara de 11 de janeiro, procedeu-se à entrega de vários artigos de
proteção individual a todas as IPSS do Concelho, sendo que durante a presente semana será concedida a
restante entrega aos Lares Privados, A.H. dos Bombeiros Voluntários e Unidades de Saúde, no total de:
- 19350 máscaras;
- 850 EPIS;
- 130 Batas Laváveis;
- 85L de Álcool Gel.
Acresce, que os Serviços de Ação Social e Saúde estão a distribuir Kits contendo 6 máscaras e 1l de
álcool gel, a 150 pessoas sinalizadas como se encontrando em situação de vulnerabilidade.
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2. Polo na Granja do Ulmeiro:
A exemplo do confinamento de março/abril, deslocámos para a Granja do Ulmeiro um polo dos serviços
de Ação Social, para apoio na distribuição de bens alimentares, medicamentos e outros bens de primeira
necessidade para apoio às famílias.

Educação  

1. Estabelecimentos  de  Ensino  para  Acolhimento  de  Filhos  de  Trabalhadores  de  Serviços
Essenciais:

Em articulação com o Agrupamento de Escolas foram identificados 2 estabelecimentos de ensino para
filhos ou outros dependentes a cargo de trabalhadores de serviços essenciais.
Dada a experiência adquirida do anterior confinamento, foram sinalizadas como escolas de acolhimento:
- Escola Secundária Martinho Árias em Soure;
-Centro Escolar da Granja do Ulmeiro.
No confinamento anterior, foi só sinalizada a escola secundária.
Esta oferta começou a funcionar no passado dia 25 de janeiro (segunda-feira), dado que na sexta-feira
anterior não houve sinalizações.
À data de hoje, estão a usufruir desta oferta:
- 14 alunos no Centro Escolar da Granja do Ulmeiro;
- 2 alunos na Escola Secundária Martinho Árias.
No que respeita a creche, está sinalizado o Centro Social de Alfarelos para esta resposta.

       2.   Apoio Alimentar aos Alunos Abrangidos pelo Escalão A e B da Ação Social Escolar:
Para além das refeições que estão a ser asseguradas às crianças mencionadas no ponto anterior (filhos de
profissionais de serviços essenciais), os alunos abrangidos pelos escalões de ação social escolar, caso o
requeiram, tem direito a usufruir de refeições.
No âmbito das nossas contribuições, que em matéria de fornecimento de refeições escolares abrange o
ensino pré-escolar e 1º Ciclo, contactamos todos os encarregados de educação destes alunos para saber se
estavam interessados no serviço.
Para os outros níveis de ensino a responsabilidade é dos Agrupamentos de Escolares da Rede Pública e
das Instituições privadas e cooperativas.
O funcionamento de refeições é efetuado em regime de Take-Way, sendo que o Município a todos os
níveis de ensino, criou uma resposta de entrega no domicílio, para evitar que as famílias se tenham de
deslocar à cantina para receber a refeição.

Ao dia de 26 de janeiro, a situação é a seguinte:
- Polo de Soure
Alunos  escalão  que
solicitaram refeição

Entrega em casa Entregue na escola

15 14 1
- Polo Granja do Ulmeiro
Alunos  escalão  que
solicitaram refeição

Entrega em casa Entregue na escola

2 2 0
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É expectável que ao longo dos dias as solicitações aumentem, e iremos equacionar a entrega de 1 cabaz
de produtos alimentares a todos os alunos beneficiários de escalão A e B da Ação Social Escolar.

3.  Transportes Escolares:
Em face da suspensão das atividades letivas, os serviços de transporte asseguram qualquer necessidade
de deslocação para as escolas de acolhimento, sendo que até à presente data não existiu, ainda, qualquer
solicitação.

4.  Manutenção da Equipa Multidisciplinar:
Manteve-se  em  funcionamento  as  técnicas  que  integram  a  equipa  multidisciplinar,  privilegiando  o
contacto à distância, mas mantendo as ações presenciais sempre que se justifique.

5.  Ensino à distância:
Face à previsível  evolução da pandemia que provavelmente impossibilitará o reinício das atividades
presenciais a 8 de fevereiro, os serviços educativos estão a preparar medidas para apoio ao ensino à
distância, a exemplo do primeiro confinamento. 

Assim:
A) Temos  em  stock  100  tablets  que  serão  cedidos  a  título  de  comodato  às  famílias  que  não

disponham de equipamento informático para o ensino à distância. Esta medida aplicar-se-á a
todos os níveis de ensino, dando-se preferência às famílias em situação de maior vulnerabilidade
económico-social.

B) Está a decorrer um procedimento de contratação pública de 30 routers para acesso à internet, a
exemplo do primeiro confinamento, destinado a famílias, anteriormente sinalizadas que revelam
este tipo de necessidade.

Soure, 26 de janeiro de 2021
O Vereador, *
(Gil Soares, Dr.)
*Competências Delegadas e Subdelegadas por Despacho de 23.10.2017

Foi tomado conhecimento das Medidas Implementadas no âmbito da Pandemia
Covid-19, onde o Município de Soure, para além de manter as medidas de Ação
Social direcionados para as famílias e para o apoio às entidades do Setor Social,
Saúde,  Proteção  Civil,  Educação  e  Forças  de  Segurança  adotou  as  seguintes
medidas adicionais em vários domínios das suas atribuições: 
- Saúde: Plano de Vacinação; Apoio aos Serviços de Saúde Pública; Apoio nas
Visitas Domiciliárias;
- Ação Social: Distribuição de Artigos de Proteção Individual; Polo na Granja do
Ulmeiro (Polo dos Serviços de Ação Social);
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-  Educação:  Estabelecimentos  de  Ensino  para  Acolhimento  de  Filhos  de
Trabalhadores de Serviços Essenciais; Apoio Alimentar aos Alunos Abrangidos
pelo Escalão A e B da Ação Social Escolar; Transportes Escolares; Manutenção da
Equipa Multidisciplinar; Ensino à Distância, conforme decorre da informação do
Senhor Vereador Dr. Gil Soares.---------------------------------------------------------

Ponto 16. SAÚDE 
        
16.1. Unidade de Saúde Pública de Soure
                 - COVID 19 – Pedido de Apoio – Para Conhecimento

Foi tomado conhecimento da decisão do Senhor Presidente da Câmara, Mário
Jorge Nunes, de disponibilizar a Assistente Técnica Adriana Berardo para dar
apoio à Unidade de Saúde Pública de Soure, nos inquéritos epidemiológicos.”-----

16.2. Unidade de Cuidados na Comunidade de Soure
                 - Agradecimento – Para Conhecimento

Foi tomado conhecimento do agradecimento enviado pela Equipa da Unidade de
Cuidados na Comunidade de Soure, pelo fornecimento de equipamento médico e
de  reabilitação,  que  estava  preconizado  no  Protocolo  de  Colaboração  entre  o
Município de Soure e a ARS Centro.”---------------------------------------------------
 
Ponto 17. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO – INFRAESTRUTURA

E ESPAÇO PÚBLICO 
           . Construção/Reparação/Aquisição de Edifícios Municipais - Edifício da

Antiga Cadeia  
                – Tempestade Leslie
                   - Trabalhos Complementares - Correção

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: Ordenamento, Infraestrutura e Espaço Público – Infraestrutura e Espaço Público 
                 Construção/Reparação/Aquisição de Edifícios Municipais - Edifício da Antiga Cadeia  
                     . Trabalhos Complementares – Correção
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Relativamente  ao  assunto  supra  referido,  informo  que  foi  detetado,  na  informação  dos  trabalhos
complementares aprovados em reunião de câmara de 30/12/2020, uma incorreção na soma dos valores
dos trabalhos a preços acordados. Após a sua correção (em anexo) o valor dos trabalhos complementares
mantêm-se em percentagem negativa.
 Como tal, anexo o novo no quadro já corrigido para aprovação superior.

À consideração superior,
O Técnico
(Mauro Alegre, Dirigente Intermédio do Sector)        
08-01-2021

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “trata-se de uma nova
correção que os serviços justificam sobre os trabalhos no Edifício da Antiga Cadeia, onde
há aqui relevo para trabalhos de um saldo de despesa a menos, pouco significativa, mas a
correção deve ser objeto de aprovação, independentemente do seu valor.”----------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar: 
- A correção dos valores dos trabalhos complementares: 
      . Trabalhos a mais a preços da proposta  0 ;  €
      . Trabalhos a mais a preços acordados 4.423,22 ;€
      . Trabalhos a menos a preços da proposta 5.531,87 ;€
      . Valor (Trabalhos a Mais – Trabalhos a Menos) - 1.108,64 ;€
      . Valor da Adjudicação 61.900,00  (- 1,79%€ );
      . Valor em saldo 1.108,64€
Conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------

Ponto 18. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO – INFRAESTRUTURA
E ESPAÇO PÚBLICO 

                              . CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 
                                            . Edifício da Cadeia - Tempestade Leslie

                    - Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO – INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO

CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

EDIFÍCIO DA CADEIA

ADJUDICAÇÃO
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Por deliberação de Câmara de 30.12.2020, foi decidido recorrer à figura de consulta prévia, nos termos da alínea c) do artigo
19º,  Código  dos Contratos Públicos,  aprovado pelo  D.L.  n.º  111-B/2017,  de 31 de agosto,  como procedimento prévio  à
adjudicação da empreitada acima mencionada.

Foram apresentadas as propostas seguintes:

EMPRESA VALOR PRAZO

CONSTRUÇÕES SÉRGIO FERNANDES, UNIPESSOAL, LDª 25.887,50 € 90 DIAS

ROSETE – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDª 28.490,00 € 90 DIAS

Analisadas  as  propostas  e  elaborado  o  relatório  final,  que  se  anexa,  os  serviços  sugerem  a  adjudicação,  da  presente
empreitada, à empresa CONSTRUÇÕES SÉRGIO FERNANDES, UNIPESSOAL, LDª.

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

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

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

Conclusão:

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

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

2. A adjudicação da presente empreitada à empresa CONSTRUÇÕES SÉRGIO FERNANDES, UNIPESSOAL, LDª;

3. Aprovação da minuta do contrato, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 98.º do CCP;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 25.887,50 euros, acrescido de IVA.

À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
21.01.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a designação, como gestor de contrato,
do  Eng.º  Mário  Fernando  Rodrigues  Monteiro;  a  adjudicação  da  presente
empreitada à empresa Construções Sérgio Fernandes, Unipessoal, Lda; a minuta
do contrato; a autorização para a realização da despesa no valor de 25.887,50
euros, acrescido de IVA, conforme decorre da informação técnica dos serviços.----
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Ponto 19. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

                . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS RURAIS  
               . Reabilitação da EM N.º 348 entre Paleão e Soure
                    - Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS RURAIS

REABILITAÇÃO DA EM N.º 348 ENTRE PALEÃO E SOURE

ADJUDICAÇÃO

Por deliberação de Câmara de 09.11.2020 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)

A. M. CACHO & BRÁS, LDª  132 773,75 € 120

CONTEC – CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A. 157 891,51 € 120

CIVIBÉRICA – OBRAS CIVIS, S.A. 173 900,00 € 120

LUSOSICÓ – CONSTRUÇÕES, S.A. 185 300,01 € 120

SOCITOP, UNIPESSOAL, LDª 196 002,92 € 120

SEGMENTO PROVÁVEL – SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, LDª 199 992,54 € 120

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

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 isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas, uma vez que o valor contratual não ultrapassa o limite estabelecido no n.º 1, do art.º 48.º da Lei n.º
98/97, de 26 de agosto, na alteração introduzida pelo artigo 7.º da Lei n.º 27-A/2020, de 24 de julho (750.000,00 €).

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 -.
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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, que se juntam, sugerimos:

1. Homologação do relatório final de análise das propostas;

2. A adjudicação da presente empreitada à empresa A. M. CACHO & BRÁS, 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 132.773,75 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)
25.01.2021

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar: a  homologação do relatório  final  de
análise das propostas;  a adjudicação da presente empreitada à empresa A. M.
Cacho  &  Brás,  Lda; notificar  a  empresa  adjudicatária  para,  no  prazo  do
estabelecido  no  programa  de  procedimento,  apresentar  os  documentos  de
habilitação, bem como a respetiva caução; a minuta do contrato; a autorização
para a realização da despesa no valor de 132.773,75 euros, acrescido de IVA; a
designação,  como  gestor  de  contrato,  do  Eng.º  Mário  Fernando  Rodrigues
Monteiro, conforme decorre da informação técnica dos serviços.--------------------

Ponto 20. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

                . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS RURAIS  
               . CM 1006-1 Entre Quinta de Santa Cruz e Casalinho
                   - Escolha de Procedimento Prévio

Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS RURAIS

CM 1006-1 ENTRE QUINTA DE SANTA CRUZ E CASALINHO

ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

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

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 42.485,00 euros, inferior ao limite
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º,
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto

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

O  encargo  previsto  para  a  presente  empreitada  tem dotação  no  orçamento  para  o  presente  ano  de  2021  pela  rubrica
03.03.07.03.03.08 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 14 001 2021/318
2/21.

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:

● Segmentoprovavel – Serviços e Manutenção, Ldª;
● Polave – Construções, Lda.;
● Diamantino Jorge ã Filho, Ldª;
● JRSF – Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, 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) 
25.01.2021

Deliberado, por unanimidade,  aprovar: o procedimento prévio da modalidade
de consulta prévia, com o preço base de 42.485,00 euros; o projeto, o convite e o
caderno  de  encargos;  a  consulta  às  seguintes  entidades  (Segmentoprovavel  –
Serviços e Manutenção, Lda.; Polave – Construções, Lda; Diamantino Jorge  &
Filho, Lda; JRSF – Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Lda); e a dispensa  de
criação de júri, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-----------
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Ponto 21.  DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO –  APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA 
                . Regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios à Recuperação da 

Atividade Económica Concelhia no Âmbito da Epidemia COVID-19
                    - Relatório – Para Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

ASSUNTO:
◦ DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA
◦ Regulamento de Concessão  de  Incentivos  e  Apoios  à  Recuperação da Atividade  Económica

Concelhia no Âmbito da Epidemia COVID-19
▪ Relatório 

O  Regulamento  de  Concessão  de  Incentivos  e  Apoios  à  Recuperação  da  Atividade  Económica
Concelhia no Âmbito da Epidemia COVID-19, Regulamento 660/2020, de 13 de agosto, surgiu para
definir apoios, mecanismos e processos que permitissem, ao Município, uma ação direta de alavancagem
da recuperação da atividade concelhia afetada pelas medidas excecionais de combate à pandemia, numa
lógica de complementaridade aos apoios disponibilizados pelo Estado e em vigor no momento da sua
elaboração.

Apresenta-se  em  forma  de  relatório  anexo  os  apoios  disponibilizados  ao  abrigo  do  citado
regulamento.

PROPOSTA:
Sugere-se que a Câmara Municipal tome conhecimento dos resultados destas medidas que se apresentam
em forma de relatório. 

À Consideração Superior,
(Stéphanie Gonçalves, Assistente Técnica)
21 de janeiro de 2021

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “dar-vos conhecimento do
relatório dos apoios disponibilizados ao abrigo do Regulamento de Concessão de Incentivos
e  Apoios  à  Recuperação  da  Atividade  Económica  Concelhia,  no  Âmbito  da  Epidemia
COVID-19.  Deste  relatório  resulta  uma  tabela  final,  também  ela  uma  tabela  onde  se
constatam que o conjunto das empresas que foram apoiadas por este programa, das suas
várias áreas de atividade, foram 79 empresas, que representaram 272 postos de trabalho,
sendo um investimento que nesta componente ficou aquém daquilo que foram as melhores
ou  as  piores  expetativas,  o  que  também  nos  dá  uma  margem  de  conhecimento  para
podermos  progredir.  Além  deste  apoio  dos  quase  42.000,00  euros,  há  outros  apoios
indiretos, nomeadamente: isenções de 50% de água a famílias que no mês de abril e maio
representaram um custo para o Município de 177.000,00 euros; um conjunto de isenções
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concedidas em taxas e licenças, mais de 14.000,00 euros. Penso que o programa foi um
sucesso.”------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento do relatório dos apoios disponibilizados ao abrigo do
Regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios à Recuperação da Atividade
Económica Concelhia no Âmbito da Epidemia COVID-19, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.--------------------------------------------------------

Ponto  22. REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS E APOIOS À

RECUPERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA CONCELHIA, NO ÂMBITO DA
EPIDEMIA COVID-19

                          - 2.ª Alteração

Foi presente a seguinte Proposta:

Proposta
Assunto: Regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios à Recuperação  da

Atividade Económica Concelhia, no âmbito da Epidemia Covid-19
- 2ª Alteração

O  Município  de  Soure  tem  em  vigor  um  Regulamento  de  Concessão  de  Incentivos  e  Apoios  à
Recuperação da Atividade Económica Concelhia no âmbito da Epidemia Covid-19, que define as formas e
as regras dos incentivos a conceder a empresas, empresários em nome individual, pessoas singulares,
instituições de serviço social e famílias do Concelho de Soure.

Considerando:
-  A  situação  de  emergência  de  saúde  pública  de  âmbito  internacional,  declarada  pela  Organização
Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, classificando o vírus com uma pandemia, bem como a
declaração do estado de emergência, decretado pelo Senhor Presidente da República;

-  O  Movimento  Associativo  no  Concelho  de  Soure,  constituído  por  coletividades  e  associações,
nomeadamente  as  associações  com  fins  altruísticos  que  desenvolvem  um  papel  importante  na
dinamização de atividades desportivas, culturais e de recreio, junto das populações;

-  O surto epidémico de COVID-19 exigiu e exige do país  medidas excecionais.  Hoje existem novos
problemas para todos os setores da sociedade e o Movimento Associativo no Concelho de Soure não foi
exceção, vendo a sua atividade suspensa e encerrada. No entanto, as despesas correntes mantêm-se
desde água, luz, gás, seguros obrigatórios ou outras despesas inerentes ao seu funcionamento;

- Que importa garantir que este importante setor, possa retomar a sua atividade o mais brevemente
possível, dado que é um fator primordial na coesão social concelhia;
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- O surto de COVID-19 e as medidas necessárias para prevenir e combater implicaram o encerramento
de grande parte das suas atividades, constituindo um forte impacto nas receitas arrecadadas.

Assim:
Considerando a vigência, até 31 dezembro de 2021, do artigo 35.º U do Decreto Lei n.º10-A/2020 de 13
de março, que determina que «Para efeitos do disposto na alínea v) do n.1 do artigo 16.º, bem como da
alínea ff) do n.º1 do artigo artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual,
considera-se apoio à atividade de interesse para a freguesia, bem como apoio à atividade económica de
interesse municipal, respetivamente, a concessão de apoios, em dinheiro ou em espécie, a entidade e
organismos legalmente existentes, relacionados com a resposta à pandemia da doença COVID-19 ou
recuperação económica no contexto da mesma.» 

Ao abrigo da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º ambas da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, propomos a segunda alteração ao presente Regulamento, nos seguintes
termos:

Artigo 1.º
Objeto

A presente  deliberação  municipal  procede à  segunda alteração  ao  Regulamento   de  Concessão  de
Incentivos e Apoios à Recuperação  da Atividade Económica Concelhia, no âmbito da Epidemia Covid-19,
designado por ImpulSoure 2020.

Artigo 2.º
Alteração ao Regulamento ImpulSoure 2020

Os artigos 1.º, 2.º e 3.º passam a ter a seguinte redação.

Artigo 1º
Lei Habilitante

O presente regulamento é elaborado ao abrigo do disposto no artigo 241.° da Constituição da República
Portuguesa, da alínea d) do artigo 15.º da Lei n.º 73/2013, conjugado com as alíneas m) do n.º 2 do
artigo 23.°, com a alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea k) do n.º 1 do artigo 33º. da Lei n.º
75/2013, bem como o artigo 35.º U do Decreto Lei n.º10-A/2020 de 13 de março.

«Artigo 2.º
Objeto

O presente regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios à Recuperação da Atividade Económica e
do movimento Associativo Concelhio no âmbito da Pandemia Covid-19, define as formas e as regras dos
apoios a conceder a empresas,  empresários em nome individual,  pessoas singulares, instituições de
serviço social, pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos, doravante passando a designar-se
ImpulSoure 2020.

Artigo 3.º
Âmbito de Aplicação

O disposto neste Regulamento abrange as empresas, empresários em nome individual, instituições de
serviço social, pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos, designadamente associações de
fins altruísticos, que não usufruam de qualquer apoio ao funcionamento da sua atividade por parte do
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Município, com sede e estabelecimento no Concelho de Soure, bem como as pessoas singulares nele
residentes.»

Artigo 3.º
Alteração e Revogação

São alterados com Revogação de algumas alíneas os artigos 5.º, 6.º, 7.º e 8.º do capitulo II – 
Incentivos e Apoios à Atividade Económica, da seguinte forma:

Artigo 5º
Beneficiários de Incentivos e Apoios à Atividade Económica

1. (…)
2. (…)
3. (…)
4. Se encontrem em situação de crise empresarial, em virtude das medidas tomadas para a prevenção da

epidemia por COVID-19, nomeadamente que no ano 2021 tenham verificado a  seguinte situação: 
a. O  encerramento  total  ou  parcial  da  empresa  ou  estabelecimento,  decorrente  do  dever  de

encerramento de instalações e estabelecimentos, previsto no Decreto n.º 3-A/2021, de 14 de
janeiro, ou por determinação legislativa ou administrativa, nos termos previstos no Decreto-Lei
n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, ou ao abrigo da Lei de Bases da Proteção
Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, assim como da Lei de
Bases  da  Saúde,  aprovada  pela  Lei  n.º  95/2019,  de  4  de  setembro  e  demais  normas  de
confinamento em vigor;

b. Revogado;
c. Revogado;

Artigo 6.º
Isenções a Conceder à Atividade Económica

1. Objeto das Isenções:
a) (...)
b) Isentar  integralmente  o  pagamento  de  rendas  ou  taxas  municipais,  os  estabelecimentos

comerciais,  empresas,  empresários  em  nome  individual,  start-ups,  ou  pessoas  singulares,
instalados ou beneficiários de cedências de utilização em espaços municipais ou geridos pelo
município, nomeadamente incubadora de empresas INES, (Incubadora de Negócios e Empresas
de Soure), mediante requerimento prévio; 

c) Revogado;
d) (...)

2. As isenções previstas no número anterior aplicar-se-ão ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro
de 2021.

Artigo 7.º
Apoios ao Funcionamento a Conceder à Atividade Económica

1. Apoio financeiro para compensar graves prejuízos económicos e financeiros decorrentes de factos
constantes ou por causas enunciadas no n.º 4 do artigo 5.º do presente regulamento:

a) Apoio ao pagamento da fatura de água, saneamento e gestão de resíduos, dos meses de
janeiro  e  abril  de  2021,  no  máximo  de  80%  do  valor  das  faturas  e  limite  total  de
(euro)200,00.
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b) Apoio ao pagamento da fatura de energia (elétrica ou outras), dos meses de janeiro a abril
de 2021, no máximo de 50% do valor das faturas e limite total de (euro)500,00.

c) Apoio ao pagamento de renda ou cedências de exploração, para os meses de janeiro a  abril
de 2021, pelo valor de 30% do valor mensal constante do contrato, com limite total de
(euro)600,00.

d) Apoio ao pagamento da fatura de telecomunicações, aluguer de linhas e sistemas de internet
ou fibra ótica, referente aos meses de janeiro a abril de 2021, no máximo de 50% do valor
total das faturas e limite total de (euro)100,00.

e) Revogado;
f) Revogado;
g) (...)

2. (…)

3. A todos os utilizadores finais não domésticos, abrangidos pelo n.º2, do artigo 44.º, Regulamento de
Gestão de Resíduos Urbanos será atribuído, até 31 de dezembro de 2021, o desconto de 50% da
tarifa de disponibilidade (fixa).

Artigo 8.º
Apoio Técnico a Conceder à Atividade Económica

A Câmara Municipal de Soure, através das suas estruturas, e em parceria com a Associação Empresarial
de Soure, manterá em funcionamento uma linha direta de acompanhamento técnico para as micro e
pequenas  empresas  concelhias,  reforçando  a  capacidade  técnica  e  administrativa  da  Associação
Empresarial  de  Soure  através  de  um contrato-programa a  firmar  com esta  Associação,  visando as
seguintes obrigações:

a) (...)
b) (…)
c) (…)

d) O Município comparticipará a 100% as despesas necessárias da Associação Empresarial de
Soure para a execução das enunciadas tarefas, até ao valor total de (euro)10.000,00, pagos
em prestações mensais, até 31/11/2021; de acordo com contrato programa a estabelecer
entre as partes.

CAPÍTULO III 
 Incentivos de Apoios ao Funcionamento de Associações Culturais, Desportivas, Sociais, Recreativas e

Afins

Artigo 9.º
Revogado;

Artigo 11.º
Formalização do pedido

1. Os pedidos de apoio e/ou isenções são apresentados em impresso próprio ou plataforma eletrónica,
a acordar entre o Município e a Associação Empresarial de Soure, do qual conste nomeadamente:
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 (…) 

h) Comprovativo de certificação micro ou pequena empresa ou equivalente.

2. Os pedidos de apoio serão admissíveis até ao dia 31 de maio de 2021. 

Artigo 13.º
Pagamentos e Reembolsos

1. (…)
2. Os  beneficiários  aos  quais  sejam  concedidos  apoios  monetários,  obrigam-se  a  manter  a  sua

atividade até 31 de dezembro de 2021, sem reduzir o número de empregos que se verifica na data
do pedido de apoio.

3. (…)
4. Todos  os  beneficiários  dos  apoios  previstos  no  presente  regulamento  obrigam-se  a  emitir

declaração de recebimento dos mesmos. Sempre que alguma declaração esteja em falta impede a
emissão de novos pagamentos ou benefícios.

Artigo 4.º
Aditamento ao Regulamento ImpulSoure

São aditados os artigos 9.ºA, 9.ºB, 9.ºC, 9.ºD e 9.ºE ao Regulamento ImpulSoure, com a seguinte
redação.

«Artigo 9.º A
Beneficiários de Incentivos e Apoios

1. Para  efeitos  de  aplicação  do  presente  regulamento,  são  elegíveis  as  Associações
Culturais, Desportivas, Sociais, Recreativas e afins, de fins altruísticos que, à data da
candidatura, satisfaçam cumulativamente os seguintes requisitos:
a) Sejam associações com sede social no Concelho de Soure;
b) Estejam legalmente constituídas e cumpram as normas legais e regulamentares para

o exercício da sua atividade;
c) Tenham  a  sua  situação  regularizada  relativamente  a  contribuições  devidas  à

Segurança Social;
d) Tenham a sua situação tributária regularizada relativamente a dívidas por impostos

ou outros tributos devidos ao Estado; 
e) Não estejam insolventes, em processo de liquidação ou de cessação de atividade,

nem terem os respetivos processos em curso;
f) Não tenham recebido nos últimos dois  anos  quaisquer  apoios  ao funcionamento

regular por parte do Município de Soure.

Artigo 9.º B
Instrução do pedido

1. O  requerimento  é  apresentado  nos  serviços  municipais  e  será  instruído,  com os
seguintes elementos:

          a) Identificação da Associação requerente;
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       b) Nota informativa sobre a entidade requerente, dando conta da sua atividade e do
impacto sofrido com a pandemia covid-19;

           c) Certidões comprovativas ou disponibilização dos respetivos códigos de acesso eletrónico
da  situação  contributiva  regularizada  junto  da  Administração  Tributária  e  da
Segurança Social;

         d) Declaração, sob compromisso de honra do cumprimento das condições de elegibilidade
previstas no artigo anterior;

        e) Indicação em orçamento discriminado das despesas a que pretende fazer face com o
presente apoio;

       f)  Cópia  da  faturas  ou  de  outros  documentos  fiscalmente  válidos  para  efeitos  de
comprovativo da despesa mencionada na alínea anterior.

            2- A Câmara Municipal pode solicitar esclarecimentos adicionais em relação aos documentos
entregues.

               3- Não se aplica aos beneficiários previstos no artigo 9.ºA o preceituado no artigo 11.º.

Artigo 9.º C
Prazo de entrega

Os requerimentos de apoio devem ser entregues até:

1) 31 de março de 2021, para apoios de despesas realizadas entre 15 de março de 2020 e  31
de dezembro de 2020;

2) Até 30 de junho de 2021, para apoios de despesas até 30 abril de 2021;
3) Até 30 setembro de 2021, para apoios de despesas até 31 agosto de 2021;
4) Até 30 novembro de 2021, para despesas realizadas até essa data;

Artigo 9.º D
Despesas elegíveis

1-Para efeitos do presente apoio, são elegíveis despesas realizadas durante o ano de 2020 e até 30
novembro de 2021.
2-São  elegíveis  todas  as  despesas  de  funcionamento  corrente,  como  sejam  rendas  e  impostos
resultantes da titularidade e  manutenção de bens móveis e imóveis, despesas de água, saneamento,
recolha de resíduos e respetivas taxas legais obrigatórias, energia e seguros.
3-Despesas de conservação de Bens Móveis até ao máximo de 500€.
4-Despesas de conservação de Bens Imóveis até 4.000€.
5-No total o Apoio não será superior a 5.000€,e no máximo de 95% das despesas elegíveis.

Artigo 9.º E
Aprovação

1- A aprovação do apoio financeiro é da competência da Câmara Municipal,  mediante proposta dos
serviços municipais.
2-  Ao  processo  de  aprovação  sobre  os  beneficiários  identificados  no  artigo  9.ºA,  não  se  aplica  o
preceituado no artigo 12.º.

Artigo 5.º
Republicação

É republicado, em anexo e do qual faz parte integrante, o Regulamento ImpulSoure 2020, na redação
dada pela presente deliberação municipal.
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Artigo 6.º
Entrada em vigor

A presente alteração ao Regulamento ImpulSoure 2020, após ser aprovado pela Assembleia Municipal,
entra em vigor no primeiro dia útil seguinte ao da publicação em Diário da República, sendo publicado
no site do Município de Soure, no site da Associação Empresarial de Soure e na imprensa local.

Soure, 21 de janeiro de 2021
O Presidente de Câmara,
(Mário Jorge Nunes)

 -  ANEXO I –

ENQUADRAMENTO E RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO MUNICÍPIO

Pretendendo-se com este Regulamento definir os apoios, mecanismos e processos que permitam
ao Município de Soure uma ação direta de alavancagem da recuperação da atividade concelhia
afetada pelas medidas excecionais de combate à pandemia, numa lógica de complementaridade
com o quadro de apoios que estão em vigor no quadro das políticas públicas desenvolvidas pelo
Município.

O efeito nefasto deste surto viral sobre os territórios não só acarreta um elevado aumento das
despesas – excecionais – como uma acentuada diminuição das receitas municipais. Em concreto,
este Regulamento, e as medidas que preconizam, trará consigo uma redução de receitas (quer
com a diminuição de valores cobrados com impostos e taxas municipais, quer com o menor
encaixe  de  valores  cobrados  através  da  venda  de  bens/serviços  municipais).  Esta  redução
estima-se,  no  caso  do  Município  de  Soure  no  montante  de  €27.000,00.  Com  impacto  no
crescimento das despesas situam-se a grande maioria das medidas de apoio preconizadas no
regulamento (nomeadamente o aumento das transferências para as empresas e a aquisição de
bens e serviços), que se estima poderem ascender a €40.000,00 .

CUSTOS E BENEFÍCIOS DAS MEDIDAS PROJETADAS

(Artigo 99.º do CPA)

A – DIMINUIÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS (ISENÇÕES)

Medida Ano 2021

alínea a) do n.º 1 do artio 6.º 3 000,00 €

alínea b) do n.º 1 do artio 6.º 11 000,00 €

alínea d) do n.º 1 do artio 6.º 13 000,00 €
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B – CUSTOS PREVISTOS (APOIO FINANCEIRO)

Medida Total pedidos de
apoio (2021)

Valor máximo
por pedido de

apoio

Custo Total
Ano 2021

alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º 30 200,00 € 3 000,00 €

alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º 30 500,00 € 15 000,00 €
alínea c) do n.º 1 do artigo 7.º 20 600,00 € 10 000,00 €

alínea d) do n.º 1 do artigo 7.º 30 100,00 € 3000,00 €
alínea  g) do n.º 1 do artigo 7.º 20 200,00 € 5 000,00 €

 n.º 3 do artigo 7.º 20 300,00 € 4 000,00 €
   40 000,00 €

C – CUSTOS PREVISTOS (CONTRATO-PROGRAMA COM ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SOURE

Medida Mensalidades Valor Mensalidade Custo Total 2021

Contrato-proirama com AESoure 10 1 000,00 € 10 000,00 €

D – CAPÍTULO III

Medida
Nº Estimado de

Associações
Valor Estimado por

Associação Custo Total 2021
Apoio ao Funcionamento de

Associaiões 30 1 000,00 € 30 000,00 €

 Este apoio está previsto na rúbrica orçamental 0202/040701.

E – BENEFÍCIOS ESPERADOS

Benefício
Ano Benefício

Total
2021 2022 2023 2024

Aetoma da atvidade económica, aumento do
turismo e do IVA turístco  1 000,00 € 2 000,00 € 4 000,00 € 5 000,00 €  12 000,00 €
Melhoria da qualidade de vida das pessoas e 
diminuiião de apoios sociais  1 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 10 000,00 €
Aumento do empreio e do número de 
estabelecimentos de consumo  1 000,00 € 5 000,00 € 1 000,00 € 10 000,00 € 25 000,00 €
Aumento do número de veículos / Aeceita do 
IUC  1 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 4 000,00 € 11 000,00 €

Aumento da receita de IMT  1 000,00 € 5 000,00 € 1 000,00 € 10 000,00 € 25 000,00 €
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Aumento da receita cobrada em taxas e 
licenias de urbanismo e outras taxas  0,00 € 3 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €  13 000,00 €

Aumento dos proveitos de IAS (5%)  1 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 4 000,00 € 11 000,00 €

107 000,00 €

 Conclusão:

A redução  de  receitas  será  suportada  por  uma  redução  de  igual  montante,  repartida  por  despesas
correntes, na área da manutenção de edifícios e vias de comunicação. 

Os  custos  com  apoios  a  atribuir  neste  programa  serão  apenas  compensados  no  seu  esforço  de
investimento e retorno a partir de 2021, na inversão de desinvestimento privado provocado pela crise,
permitindo ao Município até 2024 recuperar a estabilidade financeira, através do retorno em receitas ou
diminuição de necessidades de despesas ou em intervenções com medidas sociais.

ANEXO- II
Republicação do Regulamento ImpulSoure

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “chamar a vossa atenção
porque ontem, quando estava a rever o ponto desta alteração ao Regulamento, ainda foram
adicionadas algumas micro correções, algumas delas de formatação e para melhor perceção
da proposta, uma ou outra correção que teve a ver com datas ou português e, como tal,
pedia  que considerassem que o  documento que foi  distribuído antes  da  reunião seja  o
válido.
Como tal, tem um Anexo I, para o enquadramento financeiro, portanto, a expetativa, este
ano, é que não seja necessário chegar aos cerca de 300.000,00€. Vamo-nos limitar a apoiar,
naquilo que é o apoio financeiro às atividades que estão a sofrer mais fortemente com a
pandemia, o apoio será direcionado para quem está obrigado a estar fechado. Portanto, nós
tivemos,  no  Regulamento  anterior,  referíamos  que  eram  as  atividades  que  estavam
prejudicadas que, inclusive,  demonstraram que a sua atividade baixou para 40% ou teve
quebras  de  40%,  comparado  com histórico,  ou  com o  ano  anterior,  ou  com histórico
recente. Desta vez, terá direito ao apoio quem está, de facto, obrigado a estar encerrado, é
para isso que é dirigido.
Por outro lado, este Regulamento vem abrir aqui uma linha de financiamento às instituições
sem fins  lucrativos,  Associações  de  Cultura,  de  Recreio,  tempos  livres,  que  proliferam,
felizmente,  pelo  nosso  Concelho  e  que  estão,  estiveram durante  o  ano  de  2020  e  vão
continuar a estar, porque ainda estão e não se sabe quando é que têm condições para abrir
durante o ano de 2021, criar aqui uma linha de financiamento até ao valor máximo, por
coletividade,  de  5.000,00€,  que  servirá,  grosso  modo,  para  financiar  Portanto,  os
considerandos são aqueles que são conhecidos, acrescentamos uma vertente legal, que é o
artigo 35.º do Decreto-Lei 10-A/2020, de 13 de março, que vem reforçar a competência do
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Município  para  atribuir  meios  financeiros  a  determinadas  entidades,  reforçando assim a
alínea k) do artigo 33 da Lei 75/2013 e também a alínea d) do artigo 15 da Lei 73/2013, que
é a Lei das Finanças Locais e, como tal, mantendo o objeto principal do Regulamento, desta
vez, abrimos também aqui uma linha de apoio a estas coletividades.
A minha fundamentação para que esta linha de apoio seja encarada também como um apoio
à  atividade económica  concelhia  é  porque  faz  com que as  coletividades não fiquem ao
abandono,  portanto,  há  questões  básicas,  até  em  termos  de  segurança  das  instalações,
manter a energia elétrica ligada, mantendo o sistema de água e as redes de água ligados,
mantendo outro tipo de acompanhamento e vigilância por parte dos seus dirigentes, que
têm, muitos deles, do seu bolso vindo a suportar esse tipo de despesa e aproveitando este
tempo de confinamento para fazer, não digo melhoramentos, mas pequenas reparações de
conservação que se não forem feitas, depois a dificuldade em recuperar e o investimento é
muito maior. Como tal, nós aperfeiçoámos, quer no artigo 1.º do Regulamento, em termos
de  enquadramento  da  Lei  Habilitante,  quer  no  artigo  2.º,  dizendo  que  define  regras…
alargar o âmbito a estas pessoas coletivas com fins altruísticos, portanto, alargar o âmbito de
aplicação deste Regulamento.
Começamos por dizer quais são os artigos que são alterados ou com revogação de algumas
alíneas; mantivemos, no caso do artigo 5, mantêm-se os beneficiários do n.º 1, n.º 2, n.º 3 e
alterámos os  do n.º  4,  ou  seja,  estes  beneficiários  serão  empresários  que  no ano  2021
estejam na seguinte situação: encerramento total ou parcial da empresa ou estabelecimento,
decorrente  do  dever   de  encerramento  de  instalações  e  estabelecimentos,  previsto  no
Decreto 3-A/2021, de 14 de janeiro, ou seja, é o decreto que diz quem é que tem que estar
fechado, portanto, neste ano, nesta fase, pela leitura que temos atual dos acontecimentos,
este apoio é para quem está abrangido pelo Decreto 3-A/2021, de 14 de janeiro.
Mantivemos  a  alínea  a)  do  artigo  6,  assim  como a  alínea  d);  revogámos  a  alínea  c)  e
alterámos  a  alínea  b),  portanto,  isentar  integralmente  o  pagamento  de  rendas  ou  taxas
municipais…  acrescentei  a  seguir  à  expressão  “incubadora  de  negócios  de  empresas”,
“mediante requerimento prévio”. Não estava no Regulamento anterior, essa dúvida surgiu
aos serviços… isto aplica-se, por exemplo, a um talho do mercado. Na altura, não previmos
este requerimento prévio e aqui, quem quiser beneficiar, faz um requerimento prévio, é feita
a análise e é concedido o apoio.
Manter as isenções até ao final do ano.
Relativamente aos apoios, em concreto, a conceder à atividade económica para os que vão
estar abrangidos pelo n.º4 do artigo 5, são os que estão encerrados. É o apoio ao pagamento
da fatura da água, de janeiro a abril, para já é este o horizonte. 
Se a situação se prolongar, podemos corrigir este Regulamento e dar-lhe maior amplitude,
onde a proposta é que se pague 80% porque mesmo assim, para um salão de cabeleireiro,
estando fechado, entre água, saneamento e resíduos, andará na ordem dos 25,00€, achamos
que podemos ir mais longe e, como tal, ceder até um máximo de 200,00€, estamos a falar de
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50€/mês; o que vimos pelos projetos que aqui aprovámos, ficava sempre aquém, ou seja, o
valor ficou sempre aquém do valor máximo nesta rubrica, portanto, mantém-se o mesmo
valor máximo, com a consciência e com a experiência que é suficiente, sendo de janeiro a
abril  porque  penso  que  em  abril  ainda  não  estará  suficientemente  eficaz  este  tipo  de
serviços.
Apoio ao pagamento da fatura de energia, seja ela elétrica ou gás, também de janeiro a abril,
até ao máximo de 500,00€, mas aqui com 50%.
Apoio ao pagamento da cedência de rendas ou de exploração, também de janeiro a abril,
com um teto máximo de 600,00€.
Apoio ao pagamento da fatura em telecomunicações, até ao máximo de 100,00€.
É revogada a alínea e) e a alínea f), mantém-se a alínea g) e o n.º 2.
No n.º 3, a todos os utilizadores finais não domésticos abrangidos pelo n.º 2 do artigo 44 do
Regulamento de Gestão de Resíduos Urbanos, será atribuído, até 31 de dezembro de 2021,
um desconto de 50% na tarifa fixa de disponibilidade dos RSU.
No ponto 8, de novo, a parceria com a AES. Também não está no relatório final, que há
pouco falámos, mas dizer que ainda não se acertaram as contas com a AES mas que o
plafond de 21.000,00€ na primeira versão deste Regulamento não foi, até agora, esgotado,
por isso não está no regulamento.
De qualquer  das  maneiras,  a  minha proposta  é  que,  para  continuar  a  ter  a  AES como
parceira, se proponha uma expetativa de apoio até ao valor total de 10.000,00€, a pagar em
prestações mensais, de acordo com justificativos, até 31 de novembro de 2021.
No  Capítulo  III,  Incentivos  ao  Funcionamento  das  Instituições  Culturais,  Desportivas,
Sociais e Recreativas, esta é para introdução dos artigos 9A, 9B… a manutenção do artigo
11,  em que  há  esta  parceria  com  a  AES,  a  forma  como  é  tratado  o  pagamento  dos
reembolsos e depois, no artigo 4, são aditamentos ao programa para aplicação do presente
Regulamento,  são  elegíveis  as  Associações  Culturais,  Desportivas,  Sociais,  Recreativas  e
afins,  de  fins  altruísticos  que,  à  data  da  candidatura,  satisfaçam  cumulativamente  estes
requisitos.
Há aqui uma questão que não considerámos porque se não podemos, por imposição legal,
ultrapassar alguma questão tributária que alguma dessas coletividades tenha com a segurança
social ou com as finanças, ou seja, com o Estado Central, não podemos, não encontrámos
fundamento legal  para contornar a possibilidade de uma coletividade dessas receber um
apoio  financeiro  do  Município  estando  a  dever  ao  Estado,  não  acrescentámos  a
possibilidade de esta  instituição receber algum apoio do Município,  ainda que possa  ter
alguma dívida ao Município. Considerámos que só podem ser apoiadas as empresas, pessoas
singulares e outras,  porque a lei  impõe,  só podemos transferir  se não deverem nada ao
Estado. Aqui, a situação do Município não foi incluída.
Isto destina-se a coletividades, segundo a alínea f), que não tenham recebido, nos últimos
dois anos, quaisquer apoios ao funcionamento regular por parte do Município de Soure, este
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regular faz toda a diferença, ou seja, não se destina a um Grupo de Folclore porque os
Grupos de Folclore, os de Teatro, as Bandas de Música, os Clubes Desportivos, esses estão
a  receber  todos  os  meses  apoio,  independentemente  da  sua  atividade  estar  a  ser,
objetivamente, “produtiva”, não é para esses. Este apoio é para aquelas coletividades que
não têm tido outros  apoios  do Municípios  e  temos,  como sabem,  muitas  coletividades
dessas no Concelho de Soure.
O  pedido  é  feito  através  de  impresso  aqui  entregue  nos  Serviços  Municipais,  serão
apreciados  pela  Divisão  de  Cultura,  Desporto  e  Tempos  Livres;  haverá  várias  fases  de
entrega, está no artigo 9C, ou seja, até 31 de março fazem o pedido para as despesas de
2020; até 30 de junho, para as despesas até 30 de abril de 2021; até 30 de setembro, para as
despesas até 31 de agosto de 2021 e até 30 de novembro, para as despesas realizadas até essa
data.
Isto dá alguma abertura, uma Associação mais dinâmica, do ponto de vista administrativo,
pode  já  começar  a  fazer  pedidos  e  ir  sendo  reembolsada;  alguma  que  até  tenha  mais
dificuldade nessa área, tem um dead line que vai até 30 de novembro de 2021.
O levantamento que temos prevê entre 20 a 30 coletividades com esta possibilidade, sendo
que muitas delas não vão ter pedidos de apoio superior a 1.000,00€, estamos a falar de
valores básicos de água, saneamento e lixo, que andam na ordem dos 10/15€/mês, estamos
a falar de 20,00€ em luz e, portanto, haverá algumas, isso sim, que poderão aproveitar para
reparar algum móvel, pintar, mudar umas telhas, porque depois, no artigo 9d), enlencamos
aqui  três  tipos  de  despesa  que  podem  contribuir  para  o  total  dos  5.000,00€,  ou  seja,
conservação de bens móveis, algum eletrodoméstico, algum móvel que necessite de uma
reparação, no máximo de 500,00€; conservação dos bens imóveis, portanto, a sua sede, até
4.000,00€, sendo que o total acumulado destas três variáveis será, no máximo, de 5.000,00€
por coletividade.
A  aprovação  será  sempre  em  sede  de  reunião  de  Câmara,  competência  sempre  do
Executivo, mediante proposta dos serviços.”-----------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “surgiu-me uma dúvida, com esta
segunda leitura. Nós estamos a falar do Regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios
à Recuperação da Atividade Económica Concelhia, no âmbito da epidemia COVID-19 e se
eu entendo estes  apoios,  no âmbito da  pandemia  que estamos a  enfrentar,  as  despesas
elegíveis  podem ser  despesas  de  pagamento  de  água,  saneamento,  recolha  de  resíduos,
respetivas  taxas,  energia,  seguros,  já  tenho  mais  dificuldade  em  entender  que  seja
considerada como despesa no âmbito da epidemia COVID-19, uma despesa de conservação
de bens móveis ou imóveis.”------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “repare, as coletividades
que não têm apoio regular da Câmara,  que se enquadra naquela que é a nossa política de
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cultura, ou seja,  apoio às Filarmónicas, apoio aos Grupos de Teatro, apoio à Dança, ao
Folclore, para esses temos um apoio que apoia o funcionamento da atividade e continuamos
a dá-lo. Quando estão a funcionar, eles têm um conjunto de despesas de funcionamento,
entre elas o uso do próprio espaço, o desgaste do próprio espaço, muitas até cobram cotas
adicionais aos seus sócios, aos alunos das escolas de música, aos alunos da escola de futebol.
Todos  sabemos  e  nunca  colocámos  qualquer  obstáculo  que  o  desenvolvimento  dessas
atividades, que também têm apoio municipal, têm propinas, têm outro tipo de rendimentos,
têm patrocinadores, mecenas, etc.
Estas coletividades vivem de um serviço que prestam, muitas vezes associado ao convívio,
ao bar, ao aluguer da sala, ao uso das suas salas para convívios locais, almoços, lanches,
caminhadas com almoço, cicloturismo com almoço, passeios de motorizadas com almoço e
isso traz, ao longo do ano, um conjunto de receitas. Estando essas atividades proibidas, não
há atividade, estas coletividades não têm fonte de rendimento e não basta fechar a porta e
dizer que não há despesas porque há despesas fixas. Como sabemos, a tarifa da luz, a tarifa
da  água,  têm  mesmo  não  havendo  consumos,  encargos  fixos,  assim  como  as
telecomunicações e os seguros.
Relativamente  às  despesas  de  conservação,  também  é  do  senso  comum  que  tendo
instalações  fechadas,  que  não  são  usadas,  se  degradam,  bem como os  equipamentos  e
porque é que este é um incentivo a que haja esta disponibilidade? 
É uma forma dos seus dirigentes, porque estas coletividades só existem graças aos seus
dirigentes que vão abrindo a porta, vão olhando a correspondência, se interessam por ir ao
local, é uma forma de dizer que está à vossa disposição um pequeno apoio que vai ajudar a
que o frigorífico, que avariou, possa ser reparado e que não se degrada aquilo que possa ser
objeto de reparação. Estamos a falar de um balcão frigorífico, podemos estar a falar de um
equipamento de deteção de incêndios, podemos estar a falar de um outro equipamento…
500,00€,  é  um valor,  acima de tudo,  simbólico  e  os  4.000,00€ para  que possam tomar
iniciativas, cumprindo regras, porventura possam comprar uns baldes de tinta e pintar umas
portadas, umas janelas, substituir umas telhas, pintar por fora e isso sabemos, e a Senhora
Vereadora  pela  sua  experiência  autárquica,  o  conhecimento  que  têm  daquilo  que  é  a
dinâmica concelhia dos dirigentes dessas coletividades, muitas vezes esse pequeno incentivo
é suficiente para que se faça alguma coisa. A nossa experiência também mostra que sempre
que uma coletividade  fechou,  deixou de ter  um Rancho Folclórico,  deixou de ter  uma
atividade  ao  domingo  de  jogo  de  cartas,  é  um  passo  muito  grande  para  a  sua  total
degradação.
Neste período, desde que a pandemia começou em março de 2020, até hoje, houve muitas
coletividades que fecharam e não reabriram, poucas foram as que reabriram e funcionaram
no verão, até ao Natal, algumas com grande dinâmica, mas muitas já não voltaram a abrir e,
portanto, ou damos agora igual para todas e acredito que muitas delas, mesmo com este
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apoio, não o vão usar para reabrir, se calhar, muitas já deram baixa do contador da água e do
contador da luz e o estado de recuperação ficará a custos enormes.
Porque  é  que  é  desenvolvimento económico?!  No regulamento,  o  capítulo  3  já  existia,
remetia para um apêndice e,  como tal,  também este tipo de investimento serão sempre
recursos na atividade local, ou seja, alguém vai vender o balde da tinta, alguém vai vender o
saco do cimento,  é este o objetivo da medida.
Não se destina, não é mais um apoio a quem já está a funcionar. É dirigido, essencialmente,
àqueles que fecharam, isto é válido para os estabelecimentos comerciais, para a fileira de que
o  14A/2021  não  excecionou  para  abrir,  portanto,  não  se  destina  às  mercearias,  aos
supermercados, às oficinas de automóveis, às empresas de transportes, à indústria… aqui,
trata-se  de  apoiar  quem está,  efetivamente,  fechado ou  quase  fechado.  Pode  haver  um
estabelecimento comercial café/bar, da fileira da restauração, que tem, por exemplo, um
balcão de totoloto, não é essa a atividade principal do estabelecimento, o totoloto pode estar
a funcionar mas penso que se enquadra perfeitamente no espírito do encerramento”----------

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “salientar, para além do apoio à atividade
económica que já vínhamos seguindo, de facto, este apoio aqui previsto para este tipo de
Associações, acho que é uma medida estratégica para o futuro, porquê?! Porque depois da
pandemia passar, e há-de passar, com certeza iremos ter aí problemas sociais associados e
este tipo de associações são os pólos agregadores das comunidades onde não há mais nada e
onde há, com certeza, uma população mais envelhecida e se não dermos este impulso, se
não dermos este sinal de compromisso com estas associações, com certeza a maior parte
delas não irá abrir porque está, neste momento, a subsistir com os dinheiros - não tenhamos
dúvidas - dos seus dirigentes porque há um ano que não têm qualquer tipo de receita e têm
os compromissos que manter, por isso, acho que é uma medida de enorme importância.
As outras associações também são muito importantes, como disse o Senhor Presidente, têm
o apoio ao funcionamento, está o Regulamento de Apoio ao Associativismo em consulta
pública, que é destinado a esse tipo de associações, que implica outras obrigações, com a
celebração de Contratos Programa, porque a lei assim o determina, terão esses apoios ao
funcionamento,  que servem para fazer face a estas despesas mas,  repito,  de facto,  estas
associações precisam aqui de um sinal, de um compromisso da nossa parte.”-------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “na prática, esta alteração é
adequar o Regulamento ao ano de 2021, que estamos a viver.
Se o ano passado, quando iniciámos este processo, tivemos aqui alguma, diria, audácia em
avançar com este programa e fomos dos primeiros Municípios do País a avançar com estas
medidas, hoje basta ler as notícias, ir às redes sociais verificar que todos os Municípios do
País têm programas idênticos, inclusive, Lisboa esgotou em 2020, 55 milhões num programa
idêntico a este. 
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Mais 30 milhões de apoio à economia local, em atividades parecidas com estas e, de facto,
também o conforto da lei que se foi adaptando para dar cobertura legal aos Municípios para
intervir  nesta  matéria,  além de  que,  em bom rigor,  estas  medidas  hoje  até  podiam ser
implementadas  sem Regulamento,  ou seja,  por  deliberação municipal  e,  posteriormente,
validação/ratificação pela Assembleia Municipal.
Continuo a  achar  que  com este  esforço estamos a  tempo de aprovar  hoje,  até  porque
tínhamos aberto o procedimento há mais de um mês, desta revisão, dar este contributo e
submetê-lo à Assembleia Municipal. 
No fim de ser aprovado temos o conforto da aprovação da Assembleia Municipal,  será
publicado  em  Diário  da  República  e  entrará  em  vigor,  portanto,  ficará  nas  mãos  da
Assembleia Municipal a aprovação do mesmo.”-------------------------------------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  2.ª  Alteração  ao  Regulamento  de
Concessão  de  Incentivos  e  Apoios  à  Recuperação  da  Atividade  Económica
Concelhia, no Âmbito da Epidemia COVID-19, e ainda submete-la à Assembleia
Municipal, conforme proposta do Senhor Presidente da Câmara, Mário Jorge
Nunes.------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 23. RECURSOS HUMANOS
                . Licença sem Remuneração 
                  - Bruno José Feliciano Ferreira – Para Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: ► RECURSOS HUMANOS 

                 * Licença sem Remuneração
                     -  Bruno José Feliciano Ferreira

Relativamente  ao  assunto  em  epígrafe,  informamos  que  por  despacho  do  Exmo.  Senhor
Presidente  da  Câmara  Municipal,  datado  de  13.01.2021,  foi  autorizada  Licença  sem
Remuneração,  pelo  prazo  de  11  meses, ao  Assistente  Operacional, Bruno  José  Feliciano
Ferreira.

A referida licença produz efeitos a partir de 01.02.2021.

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

A Técnica Superior,
 Lilia Susete da Costa Berardo                  
18.01.2021 
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Foi  tomado  conhecimento,  do  despacho  do  Senhor  Presidente  da  Câmara
Municipal, datado de 13.01.2021, que autoriza Licença sem Remuneração, pelo
prazo de  11  meses,  ao  Assistente Operacional,  Bruno José Feliciano Ferreira,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.--------------------------------

Ponto 24. RECURSOS HUMANOS
            . 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
– Pedreiro

                     - Acionamento da Reserva de Recrutamento  – Para Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: ► RECURSOS HUMANOS

  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 – Pedreiro 
                       - Acionamento da Reserva de Recrutamento

Informamos que no seguimento da Reunião de Câmara Municipal de 11 de janeiro de 2021, em
que foi deliberado acionar a reserva do recrutamento para preenchimento de um posto de
trabalho do procedimento mencionado em epígrafe, foi celebrado contrato de trabalho com o
candidato, Álvaro Lourenço de Almeida Pinheiro.

O trabalhador iniciou funções a 18 de janeiro de 2021.

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

A Técnica Superior,
Lilia Susete da Costa Berardo               
19-01-2021 

Foi  tomado conhecimento que,  no seguimento do acionamento da reserva de
recrutamento do 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 –
Pedreiro, foi celebrado Contrato de Trabalho com o Candidato Álvaro Lourenço
de Almeida Pinheiro, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------
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Ponto 25. RECURSOS HUMANOS

          . 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
– Pedreiro

                   - Termino do Procedimento  – Para Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: ► RECURSOS HUMANOS

                   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 – Pedreiro 
                  - Término do Procedimento

Conforme solicitado, informamos que relativamente ao Procedimento mencionado em epígrafe, aberto
pelo Aviso publicado na II Série do Diário da República nº 9 de 14 de janeiro de 2020 e pelo aviso
publicado na Bolsa de Emprego Público com o código OE202001/0630, em 14 de janeiro de 2020, cuja
lista unitária e ordenação final foi homologada por Despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara, de
10  de  dezembro  de  2020,  foi  celebrado  Contrato  de  Trabalho  em  Funções  Públicas  por  Tempo
Indeterminado com o candidato, Albino Manuel Ramalho Ribeiro. 

O trabalhador iniciou funções a 18 de janeiro de 2021.

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

A Técnica Superio,
Lilia Susete da Costa Berardo                 
18-01-2021 

Foi tomado conhecimento que foi celebrado Contrato de Trabalho em Funções
Públicas  por  Tempo  Indeterminado,  para  Preenchimento  de  Um  Posto  de
Trabalho na Carreira e Categoria de Assistente Operacional – Pedreiro, com o
Candidato, Albino Manuel Ramalho Ribeiro, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.----------------------------------------------------------------------

Ponto 26. RECURSOS HUMANOS

            . Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho
em Funções Públicas por Tempo Indeterminado para Preenchimento de
Dois  Postos  de  Trabalho  na  Carreira  e  Categoria  de  Assistente
Operacional – Cantoneiro

                     - Termino do Procedimento  – Para Conhecimento
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Foi presente a seguinte informação:

Assunto: ► RECURSOS HUMANOS

                  Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho em
                  Funções Públicas por Tempo Indeterminado para Preenchimento de Dois Postos
                   de Trabalho na Carreira e Categoria de Assistente Operacional – Cantoneiro 
                     - Término do Procedimento

Conforme solicitado, informamos que relativamente ao Procedimento mencionado em epígrafe, aberto
pelo Aviso publicado na II Série do Diário da República nº 29 de 11 de fevereiro de 2020 e pelo aviso
publicado na Bolsa de Emprego Público com o código OE202002/0329, em 11 de fevereiro de 2020, cuja
lista unitária e ordenação final foi homologada por Despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara, de
26 de novembro de 2020, foram celebrados Contratos de Trabalho em Funções Públicas por Tempo
Indeterminado com os candidatos, João Paulo Martins Canelas e Tânia Marisa Simões Jorge. 

Os trabalhadores iniciaram funções a 04 de janeiro de 2021.

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

A Técnica Superior,
Lilia Susete da Costa Berardo 
18-01-2021                  

Foi tomado conhecimento que foi celebrado Contrato de Trabalho em Funções
Públicas  por  Tempo  Indeterminado,  para  Preenchimento  de  Dois  Postos  de
Trabalho na Carreira e Categoria de Assistente Operacional – Cantoneiro, com
os  Candidatos,  João  Paulo  Martins  Canelas  e  Tânia  Marisa  Simões  Jorge,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.--------------------------------

Ponto 27. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL

                . Empréstimo a Médio/Longo Prazo
             . Financiamento para Contrapartida Nacional de Projetos de Investimentos

Aprovados no âmbito dos Programas Portugal 2020
               - Projeto Aprovado: Reabilitação do Edifício para Instalação de “Centro de

Inovação Social” 
                     - Código da Operação:  CENTRO-07-2316-FEDER-000237
                .  Aprovação da Minuta do Contrato e Autorização da Assembleia

Municipal             

Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: Endividamento Municipal
- Empréstimo a Médio / Longo Prazo
- Financiamento para Contrapartida Nacional de Projetos de investimento Aprovados no                

Âmbito dos Programas Portugal 2020
- Projeto Aprovado: Reabilitação de edifício para instalação de “Centro de Inovação Social”
- Candidatura CENTRO-07-2316-FEDER-000237

- Aprovação da Minuta do Contrato e Autorização da Assembleia Municipal

A Câmara de Soure deliberou, em 12/10/2020, aprovar a contratualização de um empréstimo de médio/longo prazo,
com um montante global até €409.191,09, para financiamento da contrapartida nacional da Operação Reabilitação
de edifício para instalação de “Centro de Inovação Social”, junto da Agência para o Desenvolvimento e Coesão,
I.P., ao abrigo do Empréstimo Quadro Linha BEI PT2020 – Autarquias, pedido submetido conforme os respetivos
requisitos legais através da plataforma Balcão 2020.

No  dia  23/11/2020,  foi  deliberado  pelo  Conselho  Diretivo  da  Agência,  I.P.,  propor  a  aprovação  do  pedido
apresentado pelo Município de Soure, para financiamento reembolsável  da contrapartida nacional  da operação
CENTRO-07-2316-FEDER-000237 – Reabilitação de edifício para instalação de “Centro de Inovação Social”, no
montante de €409.191,09. Proposta que foi confirmada por decisão final de 23/12/2020, nos termos conjugados da
alínea c) do ponto 2 do Despacho n.º 6200/2018, dos Ministros das Finanças, Planeamento e das Infraestruturas,
de 15 de junho de 2018, publicado no Diário da Republica, 2.° série, n.º 121, de 26 de junho de 2018 e do n.º 5 do
artigo 10.° do Regulamento de implementação da Linha BEI PT 2020 — Autarquias, constante do Despacho n.º
6323-A/2018, do Presidente do Conselho Diretivo da Agência. IP.

De referir ainda que, segundo dispõe o artigo 125º da Lei n.º 2/2020 (Lei do Orçamento de Estado para 2020) bem
como o artigo 126º da Lei n.º 75-B/220 (Lei do Orçamento de Estado para 2021), na contração de empréstimos
pelos municípios para financiamento da contrapartida nacional de operações de investimento autárquico aprovadas
no  âmbito  dos  Programas  Operacionais  do  Portugal  2020,  através  do  empréstimo-quadro  contratado  entre  a
República  Portuguesa e o Banco Europeu de Investimento  (BEI),  é  dispensada a  consulta  a  três  instituições
autorizadas por lei a conceder crédito que se encontra prevista no n.º 5 do artigo 49.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de
setembro, e no n.º 4 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ambas na sua redação atual.

Assim, sugere-se:
a) A aprovação, pela Câmara Municipal, da Minuta do Contrato de Financiamento Reembolsável

e respetivos anexos – Anexo 1 (Ficha Técnica do Financiamento Reembolsável), Anexo 2
(Simulação do Plano  de  utilização  e  Reembolso)  e  Anexo  3  (Documento  de  Garantia  –
Retenção de Transferência do Orçamento do Estado);

b) Conferir poderes ao Sr. Presidente de Câmara para outorga do contrato;
c) Submeter à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo

25º da Lei 75/2013, a autorização da contratação do empréstimo proposto.

À Consideração Superior;
A Dirigente da Unidade Orgânica, r/s
(Susana Gaspar, Dra.) 
12.01.2021
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “é a minuta do contrato
celebrado com a  Agência  de  Desenvolvimento Económico  e  Coesão,  que  faz  a  gestão
nacional da Fundo BEI. No decorrer da aprovação da nossa candidatura, ela vem associada
com um financiamento da Linha BEI, por opção nossa e, como tal, sugere-se que se aprove
a minuta do contrato de financiamento reembolsável, conforme Anexo I, que se aprove o
Anexo II, que é retenção da transferência do orçamento do Estado, conferir poderes ao
Presidente  da  Câmara  para  outorgar  o contrato e  submeter  à  apreciação da  Assembleia
Municipal, nos termos da alínea f), do n.º 1, do artigo 25 da Lei 75.
É um empréstimo de 409.191,09€, de acordo com os anexos. São reembolsos semestrais
para um período de 15 anos.”-----------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta do Contrato de Financiamento
Reembolsável e respetivos anexos – Anexo 1 (Ficha Técnica do Financiamento
Reembolsável), Anexo 2 (Simulação do Plano de Utilização e Reembolso) e Anexo
3  (Documento  de  Garantia  –  Retenção  de  Transferência  do  Orçamento  do
Estado);  conferir  poderes  ao  Senhor  Presidente  de  Câmara  para  outorga  do
contrato; submeter à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea
f)  do n.º  1  do artigo 25.º  da Lei  75/2013, a autorização da contratação do
empréstimo proposto, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------

Ponto 28. APROVAÇÃO DA NORMA DE CONTROLO INTERNO/2021

Foi presente a seguinte proposta:

PROPOSTA –  NORMA DE CONTROLO INTERNO/2021

Considerando que:
1-A implementação, a partir de janeiro de 2020, do Sistema de Normalização Contabilística para as Ad-
ministrações Públicas (SNC -AP), com regras únicas e uniformes para toda a Administração Pública, vi -
sando criar condições para uma integração consistente dos subsistemas de contabilidade orçamental, fi -
nanceira e de gestão, permitindo dotar as administrações públicas de um sistema orçamental e financeiro
mais eficiente e convergente com os sistemas que atualmente vêm sendo adotados a nível internacional,
constituindo, assim, um instrumento fundamental de apoio à gestão, o que implicou a adaptação do siste-
ma contabilístico do Município de Soure (MS), baseado no Plano Oficial de Contabilidade das Autarqui -
as Locais (POCAL); 
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2-A implementação do SNC - AP configura alterações profundas na organização de toda a informação
contabilístico-financeira das autarquias locais e, consequentemente impõe uma reforma ao nível da orga-
nização e procedimentos de trabalho, direta ou indiretamente geradores deste tipo de informação;

3- A Norma de Controlo Interno, cuja elaboração é obrigatória, visa definir as políticas e operações de
controlo necessárias à implementação dessa reforma;

4-A Norma de Controlo Interno (NCI) do Município de Soure atualmente em vigor, já não se mostra ade-
quada às novas exigências legislativas, ao maior acervo de atribuições e competências das autarquias e
dos seus órgãos e ainda às modificações organizacionais ocorridas, impondo -se, pois, uma revisão do
documento, dando origem à presente NCI;

Proponho:
Que se aprove a presente norma de controlo interno, nos termos da alínea j), nº1, do artº 35º da Lei nº
75/2013, de 12 de setembro.

Soure, 25 de janeiro de 2021 
O Presidente de Câmara 
(Mário Jorge Nunes)

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “um documento que já
não  é  a  primeira  vez  que  vem  para  apreciação  neste  órgão.  Foram  retiradas  as  suas
apresentações anteriores; agora, espero que esteja lido e revisto por todos.
A Norma de Controlo Interno é um instrumento previsto na lei, que deve, nos termos da
alínea j), n.º 1, do artigo 35 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, ser aqui aprovado. Não
necessita  de  aprovação  do  órgão  deliberativo  porque  tem efeitos  orgânicos  e  que  são
normas que os funcionários dos diversos serviços têm que cumprir para a execução das suas
tarefas, nomeadamente aquelas que têm implicações a nível do património e de outro tipo
de despesa e orientação municipal.”----------------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “a análise do documento levantou-
me  algumas  dúvidas  que  gostaria  que  o  Senhor  Presidente  esclarecesse.  Percebo  a
importância  deste  documento,  a  Norma  de  Controlo  Interno  tem,  pelo  menos,  uma
vantagem  para  nós,  é  que  num  único  documento  temos  aqui  um  conjunto  de
procedimentos  e  referências  a  práticas,  com uma forma sistematizada,  num documento
como este.
Eu começava pelo artigo 13, que fala das alterações orçamentais e refere, no ponto 3, as
alterações orçamentais do lado da despesa. Depois, o ponto 4 refere alterações orçamentais
e refere tanto a receita como a despesa.
Deixe-me  colocar-lhe  uma  questão…  só  acontecem  alterações  orçamentais  do  lado  da
despesa?! Há aqui um ponto 3 que refere, exclusivamente, as alterações orçamentais do lado
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da despesa. Depois, o ponto 4 é que faz referência quer às alterações da receita quer da
despesa.”------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “o ponto 3 fala na inclusão
de  reforços  de  dotações  de  despesas  resultantes  da  diminuição  ou  anulação  de  outras
dotações  consubstanciando-se  na  transferência  inter  rubricas  de  despesa  e
consequentemente  um aumento  global  do  orçamento  da  despesa  que  se  resume  nessa
alteração.
O ponto 3 alude à alteração da despesa, porque para ser realizada despesa ela tem que estar
prevista. A receita, aqui, havendo conhecimento prévio dela, deve ser incluída nas alterações
ao Plano e Orçamento e às diversas rubricas orçamentais de acordo com essa previsão e
com esse conhecimento. Não havendo, por situações diversas, uma receita de tarifas,  se
houver… o IMT, se durante a próxima semana houver grandes transações imobiliárias no
Concelho, o Município não tem que fazer alteração orçamental para encaixar esse aumento
da receita, ele acontece de forma natural, sem necessidade de fazer… para fazermos uma
despesa para a qual não há cabimento tem que haver uma prévia alteração à despesa. Esta é
a razão da sua dúvida.
Depois, o ponto 4 traz, de facto, uma descrição entre aquilo que é a alteração orçamental
modificativa e a alteração orçamental permutativa. É uma questão de linguagem técnica.
Pode  questionar  porque  se  faz  alteração  à  receita…  para  poder  vir  a  encaixar  outras
despesas.  Se  houver  o  mesmo  argumento  de  conhecimento  prévio,  fundamentado  e
rigoroso de que há, de facto, uma evidência de que se vai obter uma determinada receita,
desde que a lei orçamental assim o preveja com as leis da construção do próprio orçamento,
pode,  em  determinada  circunstância,  no  caso  da  revisão  orçamental,  incluir  a  receita,
porquê?! Porque depois vai dar conforto ao aumento da despesa.”--------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “o artigo 22, que fala de cabimento,
no  ponto  3,  utiliza  uma  terminologia  como  modificação  orçamental.  Esta  modificação
orçamental refere-se quer à alteração, quer à revisão?”-----------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “modificação orçamental é
aquilo que nós ainda hoje aprovámos da chamada alteração.”--------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “artigo 25, pagamento, no ponto 2
diz que os pagamentos deverão ser feitos, preferencialmente, por transferência bancária ou
cheques e a minha questão é se existe limite para o pagamento em numerário?! Qual é este
limite?!”--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “o limite penso que é de
200,00€ mas mesmo estando dentro do limite, o preferencialmente é uma norma que já
existia, da lei dos pagamentos ao Estado e tesourarias, onde para a Administração Pública, o
pagamento  era  por  transferência  bancária  ou  por  cheque.  Quanto  ao  pagamento  em
numerário ele é mesmo de todo desaconselhado e, como tal, ele não está aqui quantificado
porque há outras normas que o quantificam.”----------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “revejo-me nesse procedimento,
tentar evitar o pagamento em numerário, há maior controlo, certamente, se for feito por
transferência…”---------------------------------------------------------------------------------------------

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes,  referiu  que:  “paralelamente,  nós
avançámos com aquele Regulamento do Fundo de Maneio, que não é numerário existente
no bolso dos seus responsáveis, é um fundo que a caixa dispões, pode ser do ponto de vista
virtual, mas que suporta o adiantamento que os responsáveis pelo Fundo de Maneio fazem e
que  têm que  repor  na  boca  da  caixa  da  tesouraria  e  aí  é  quantificado  como se  fosse
numerário. Não há troca de cheques nem transferências bancárias, mas pode haver.”---------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “o artigo 29 fala de disponibilidade
em caixa… que tem um determinado significado. Entende-se isso, mas o ponto 2 diz que
podem ser consideradas disponibilidades, já não refere o conceito disponibilidade em caixa,
podem ser  consideradas  disponibilidades,  a  alínea  c),  depósitos  em contas  à  ordem e a
prazo.  Um  valor  de  um  depósito  a  prazo  pode  ser  considerado  disponibilidade  em
caixa?!”--------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “artigo 29, alínea c), n.º
2… os depósitos em questões financeiras, ou seja, os meios de pagamento existentes em
contas à ordem ou a prazo… percebo o conceito da alínea c), podemos agora discutir o
rigor da nomenclatura mas, de facto, mesmo nos depósitos a prazo, podendo ou não haver
penalização do contrato do rendimento da renda do mesmo, como sabe,  a diferença,  o
contrato  a  prazo  do  depósito  pode  não  ter  outra  penalidade  que  não  seja  a  perca  do
rendimento e, como sabemos, tendo 1.000.000,00€ a prazo, com 2 ou 3 dias de antecedência
consegue-se disponibilizar esse valor, que não se transforma em 999, é esse o princípio do
depósito a prazo. Não é um fundo, não é uma aplicação financeira e, como sabe, pela crise
da Banca que temos tido nos últimos anos, interpretou-se bem o que é que era um depósito
a  prazo  para  quem  desconhecia  isso.  O  depósito  a  prazo  não  deixa  de  não  ser  uma
disponibilidade de curto prazo, ou seja, uma disponibilidade imediata, pode é ter cláusulas
de penalização ou não, o que, em princípio, não pode ter relativamente ao capital. Pode ter
relativamente à renda do mesmo, daí esta abrangência contas à ordem ou a prazo.”------------
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A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “a minha dúvida tem a ver, e é uma
dúvida teórica, com a correspondência existente entre disponibilidade em caixa com o conceito
de liquidez e, portanto, enquanto que numerário e depósitos à ordem têm este conceito e
respondem a esta noção de liquidez, a prazo tinha mais dificuldade, mas entendo-a.”--------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “a dúvida que podia haver
nesta interpretação ficará, se nós aprovarmos assim, esclarecida pela norma e, como tal, a
discricionada que tive  para  colocar  a  prazo um determinado valor,  que não desvirtua  a
gestão  diária  do  Município,  está  salvaguardada  nesta  norma.  Se  dissermos  que  não,
porventura, tem que se ir à norma, se ela existir, ou ir a outro Regulamento, que não este,
perceber se o Presidente da Câmara pode fazer um contrato com a Banca para colocar e que
afaste  das  chamadas  disponibilidades.  Se  a  Senhora  Vereadora  concordar,  e  os  outros
Vereadores que estão a assistir  a este pedido de esclarecimentos concordarem, a norma
parece-me que dá conforto àquilo que tem sido a prática.”------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “deixe que lhe diga que as questões
que estou aqui  a  levantar poderão ser consideradas questões de pormenor ou de maior
precisão  do documento e  maior  entendimento.  Nenhuma delas  põe  em causa  a  minha
aprovação do documento. Agora, pretendo é algum esclarecimento para as dúvidas que a
sua leitura e análise me levantaram.
O documento todo, que considero que foi muito melhorado em relação à primeira versão
que aqui trouxe, que se não me engano foi a última reunião de Câmara, em que havia até um
texto não muito bem feito e havia um conjunto de imprecisões até na terminologia que
usava, considero este documento muito mais bem feito. Mas a leitura do documento usa,
por vezes, uma dualidade de terminologia e vou dar um exemplo. O artigo 41, gestão de
stocks, diz, no ponto 3 “as movimentações inerentes à movimentação física dos inventários só devem ser
efetuadas pelo responsável e colaboradores do armazém”., fazia aqui um apelo para que sempre que
se  encontre  a  palavra  “colaboradores”  neste  documento  que  seja  substituído  por
funcionários ou pessoal porque efetivamente não são sinónimos e porque um conceito de
pessoal e funcionários é muito mais adequado a um documento destes e, portanto, sugiro
substituir  a  palavra  colaboradores,  quer  neste  artigo,  quer  no ponto 3 do artigo 63,  no
acesso à informação…”------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “peço desculpa de ter
interrompido,  mas  eu  já  sei  que  essa  terminologia  dos  colaboradores,  para  a  Senhora
Vereadora, é uma questão de princípio antiga… está aceite a alteração, até porque, e fica em
ata, que é uma questão que a Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, em muitos outros
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documentos dessa ordem… não é nova esta questão. De facto, mais uma vez, foge-nos a
boca para colaboradores…”-------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “aliás, quando se fala em Mapa de
Pessoal,  em  mapa  de  férias…  em  todos  os  outros  artigos  é  o  conceito  pessoal  ou
trabalhadores que faz sentido.”---------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “a questão da norma no
ponto 3 deste artigo 41, também é fácil  perceber que quando nós ficamos tolerantes às
normas, muitas vezes, na prática, já qualquer pessoa ia ao armazém e mexe e aqui a norma é
voltar a impor determinado rigor, ou o responsável ou só quem pertence ao armazém é que
mexe.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “na leitura que fiz do documento
encontrei essa palavra mas poderia ter feito uma leitura mais apressada, quer no artigo 41,
quer no artigo 63 ponto 3… e é uma matéria de acesso à informação. Utiliza a mesma
terminologia e penso que este artigo, é a nota que tenho, se refere ao acesso à informação.
Terminava com uma outra nota, que é o artigo 31 que se refere à organização e aprovação
de documentos da Autarquia e fala de Contas e Prestação de Contas. 
Só para precisar,  penso que nada disto foi alterado, referindo à Prestação de Contas, os
limites são sempre, 30 de abril e 30 de junho mas o limite para análise e aprovação dos
mesmos documentos também é 30 de abril e 30 de junho.”-----------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “as normas que aqui estão
obedecem àquilo que são os princípios, não só da Lei 75 mas também da Lei 73 e da Lei do
Tribunal de Contas, que tem lei própria e tem argumentação própria. Portanto, a questão da
norma do artigo 61 tem a ver com os prazos de apresentação das contas e o que está aqui
plasmado  é  aquilo  que  decorre  da  própria  lei,  que  é  o  órgão  executivo  apresenta  os
documentos  de  Prestação  de  Contas  no  mês  de  abril,  ou  seja,  temos  que  entregar  à
Assembleia Municipal,  não é no dia 30 de abril,  é durante o mês de abril,  ou seja,  se a
Assembleia Municipal reunir a 30, 3 ou 4 dias antes, de acordo com o Regimento, têm que lá
estar os documentos mas se a Assembleia Municipal decidir reunir no dia 1 de abril, também
tínhamos que lá ter os documentos 3 ou 4 dias antes… aqui teria que ser em março…
enquanto que para os documentos previsionais a lei é clara, o órgão executivo é durante o
mês  de  outubro,  passou  para  novembro  este  ano,  para  a  prestação  de  contas  nós
entregamos  as  contas  durante  o  mês  de  abril  porque  tem  que  ser  presente  ao  órgão
deliberativo durante o próprio mês de abril e as contas consolidam em junho. Isto decorre
da própria lei, é uma transcrição da própria lei.
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Muitas vezes são uma adaptação transcrita daquilo que já são normas vigentes mas para não
haver dúvidas, sistematiza-se no documento.
Depois, diz que as contas são enviadas ao Tribunal de Contas até 30 de abril… essa é, de
facto,  a  situação,  a  alínea  b)  confirma  a  alínea  a)  mas  dizendo  cuidado,  mesmo que  a
Assembleia Municipal seja no dia 30 de abril, que na alínea a) não diz só diz que é mês de
abril, mas muitas vezes fazemos reunião do órgão deliberativo a dia 30 com a anuência e
com o risco de que até hora decente se consiga terminar a deliberação do órgão deliberativo
e ainda ir a tempo de enviar para o Tribunal de Contas.
A alínea c)  tem outras  obrigações que os serviços não podem esquecer  e,  por isso,  ela
sistematiza mas eu penso que esta redundância não prejudica… isto é obrigar os serviços a
não estarem à espera de ordens de dirigentes ou de interpretações avulsas… por exemplo
este  Regulamento,  hoje,  já  está  “prejudicado”  por  situações  excecionais  que  já  estão
regulamentadas para 2021, portanto, passou outra vez para junho a prestação de contas,
excecionalmente por causa da pandemia e para julho a consolidação de contas, ou seja, vai
ter que haver uma Sessão Extraordinária para a consolidação de contas mas é uma situação
excecional, que acaba por sobrepor-se a esta norma. Aprovamos a norma assim porque,
passada a situação excecional, a norma continua em vigor.
Artigo 63º- isto é para, de certo modo, ter aqui uma norma, um preceito legal que nos pode
dizer porque é que disponibilizei um computador, um acesso informático ou um sistema a
um estagiário, por exemplo. É trabalhador do Município?! Não é, está cá a estagiar. Era esse
o objetivo. Por exemplo, um avençado, que vieram fazer um estudo para o saneamento, à
equipa de auditores nós demos acesso. São correções perfeitamente entendíveis tendo em
conta que é um critério que já não é novo e que nós, às vezes, faz-me lembrar a nossa
relação com aquilo que é clientes, que é Munícipes. Este é um documento que, a todo o
tempo, ainda por cima é de nossa competência, é uma norma interna, é para aplicação nos
serviços e para responsabilizarmos os serviços. Continuamos com o processo do concurso
para dirigentes intermédios e cada um sabe quais são as regras.”-----------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “queria manifestar a minha
opinião sobre este documento. Percebo que com a introdução do Sistema Contabilístico,
aplicado desde janeiro de 2020, que a Norma de Controlo Interno que existe na Câmara tem
que ser adaptada e atualizada porque é preciso reformular a organização e os procedimentos
de trabalho, que gerem  e que orientam a gestão processual dos documentos no dia a dia da
Câmara e que antes tínhamos um sistema contabilístico que era o POCAL, agora temos o
SNC-AP,  portanto,  sei  perfeitamente  que  é  necessário  atualizar  a  Norma  de  Controlo
Interno mas, e vou dar a minha opinião sobre o documento, acho que o documento muda
alguma coisa mas para ficar tudo na mesma e acho o documento um bocado rígido, um
bocado vertical, um regulamento disciplina, é mais uma coisa que me parece que ele é e tem
um  problema,  quanto  a  mim,  que  é  o  seguinte,  para  quem  erra  ou  para  quem,
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involuntariamente, comete um lapso, é um bocado estigmatizante esta situação, basta ver o
artigo 71.
Não vou votar a favor, vou-me abster e vou justificar precisamente com este sentido um
bocado rígido e para ficar tudo na mesma e gostaria de ver, se fosse eu que estivesse nas
suas funções, era necessário organizar um normativo para controlar as operações que são
necessárias, mas ia procurar outros métodos, outros procedimentos que existem em outras
instituições, métodos mais modernos, por exemplo basta ver que nesta norma de controlo
interno, para mim devem ser enquadradas no âmbito da implementação  de um sistema de
gestão de qualidade, que já existe em muitas Câmaras e organizações - o sistema SGS, SQM
da União Europeia para a Gestão da Qualidade -,  ou seja,  estas normas, para mim, são
antigas  e  nós  vamos  alterá-las  mas  vamos  ficar  praticamente  na  mesma  e  não  são
enquadradas num sistema de gestão de qualidade que, quanto a mim, a Câmara devia pensar
nisso  e  implementar  esse  sistema,  com objetivos  claros,  que é  permitir  a  melhoria  dos
serviços  internamente  e  também  serviços  externos,  ou  seja,  que  são  prestados  à
comunidade; criar rotinas em que quando há um erro conseguir chegar à origem do erro;
criar sistemas internos de auditoria e revisão sistemática para detetar os erros, corrigi-los e
aprender a melhorar porque não há ninguém que nasça ensinado e todos nós sabemos que
só com experiência é que vamos aprendendo e diminuindo o erro.  Hoje,  eu e qualquer
profissional, como os médicos, o Senhor Presidente quando começou, erramos menos e,
portanto, gostaria de ver estas Normas de Controlo Interno insistir num sistema de controlo
de qualidade na Câmara Municipal de Soure, que são métodos e metodologias modernas
que estão a ser aplicadas em algumas Câmaras e instituições mais prestigiadas, quer no País,
quer no estrangeiro.
Reconheço que realmente este documento deu trabalho, foi bem elaborado, tem uma certa
qualidade mas é um instrumento de muda e vai ficar tudo na mesma e, portanto, na minha
opinião era preciso umas normas de controlo interno mas inserido no sistema geral  de
qualidade e de melhoria constante dos serviços que são prestados tanto internamente como
externamente,  também  para  motivar  os  trabalhadores  que  precisam  ser  estimulados  e
precisam sentir que fazem parte do sistema. Por isso, vou-me abster na aprovação desta
Normas de Controlo Interno.”----------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por maioria, com 6 (seis)  votos a favor do Senhor Presidente da
Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e CDU, e 1 (uma) abstenção do
Senhor  Vereador  eleito  pelo  PPD/PSD-CDS/PP-PPM  -  Eng.º  Agostinho
Gonçalves, aprovar a presente Norma de Controlo Interno/2021, nos termos da
alínea j), n.º 1, do art.º 35 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conforme
proposta do Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes.--------------------
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Ponto 29. PROJETO DE FOMENTO HIDROAGRÍCOLA DO BAIXO MONDEGO
                   - Estabelecimento de Acordos de Parceria

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “é uma candidatura que vai
ser apresentada até dia 8 de março para o projeto de emparcelamento da parte restante do
Vale  do  Pranto  e,  para  isso,  a  Associação  de  Beneficiários  da  Obra  do  Fomento
Hidroagrícola  do  Baixo  Mondego  está  disponível  para  avançar  com  a  candidatura  aos
estudos e projetos, uma candidatura que rondará 1.000.000,00€ no PDR 2020 e que irá
funcionar em parceria com o Município da Figueira da Foz, Município de Soure e Município
de Pombal,  sendo que, desta parceria,  haverá um conjunto de tarefas, entre elas a parte
financeira,  de  5% da  realização  da  mesma,  que  será  assumida  pelos  Municípios  e  será
assumida na parte percentual ao território do projeto. No caso de Soure, como sabemos,
nós assumimos, há 3 anos, integralmente a parte do Campo do Conde e avançámos para o
Campo do Conde e assumimos a responsabilidade do emparcelamento. Agora é preciso
fazer projeto.
Soure tem aqui uma representação de 83 hectares, 60 hectares para Pombal e 986 hectares
para a Figueira da Foz, portanto, o que couber pagar aos Municípios será depois distribuído
nesta proporção, o que numa ordem de grandeza de 50.000,00€ nos dará para pagar menos
de 5.000,00€ e, portanto, é um contributo importante que nós daremos nesta oportunidade
da Associação de Beneficiários se poder candidatar a esta janela que está aberta para estudos
e projetos.
Aquilo  que  eu  proponho  é  que  se  aprove  a  subscrição  deste  Protocolo  entre  os  três
Municípios e a Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo
Mondego, para que eles possam entregar a sua candidatura e todo o Vale do Pranto possa
usufruir dela.”------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “queria manifestar a minha
opinião sobre este documento. Percebo que com a introdução do Sistema Contabilístico,
aplicado desde janeiro de 2020, que a Norma de Controlo Interno que existe na Câmara tem
que ser adaptada e atualizada porque é preciso reformular a organização e os procedimentos
de trabalho, que gerem  e que orientam a gestão processual dos documentos no dia a dia da
Câmara e que antes tínhamos um sistema contabilístico que era o POCAL, agora temos o
SNC-AP,  portanto,  sei  perfeitamente  que  é  necessário  atualizar  a  Norma  de  Controlo
Interno mas, e vou dar a minha opinião sobre o documento, acho que o documento muda
alguma coisa mas para ficar tudo na mesma e acho o documento um bocado rígido, um
bocado vertical, um regulamento disciplina, é mais uma coisa que me parece que ele é e tem
um  problema,  quanto  a  mim,  que  é  o  seguinte,  para  quem  erra  ou  para  quem,
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involuntariamente, comete um lapso, é um bocado estigmatizante esta situação, basta ver o
artigo 71.
Não vou votar a favor, vou-me abster e vou justificar precisamente com este sentido um
bocado rígido e para ficar tudo na mesma e gostaria de ver, se fosse eu que estivesse nas
suas funções, era necessário organizar um normativo para controlar as operações que são
necessárias, mas ia procurar outros métodos, outros procedimentos que existem em outras
instituições, métodos mais modernos, por exemplo basta ver que nesta norma de controlo
interno, para mim devem ser enquadradas no âmbito da implementação  de um sistema de
gestão de qualidade, que já existe em muitas Câmaras e organizações - o sistema SGS, SQM
da União Europeia para a Gestão da Qualidade -,  ou seja,  estas normas, para mim, são
antigas  e  nós  vamos  alterá-las  mas  vamos  ficar  praticamente  na  mesma  e  não  são
enquadradas num sistema de gestão de qualidade que, quanto a mim, a Câmara devia pensar
nisso  e  implementar  esse  sistema,  com objetivos  claros,  que é  permitir  a  melhoria  dos
serviços  internamente  e  também  serviços  externos,  ou  seja,  que  são  prestados  à
comunidade; criar rotinas em que quando há um erro conseguir chegar à origem do erro;
criar sistemas internos de auditoria e revisão sistemática para detetar os erros, corrigi-los e
aprender a melhorar porque não há ninguém que nasça ensinado e todos nós sabemos que
só com experiência é que vamos aprendendo e diminuindo o erro.  Hoje,  eu e qualquer
profissional, como os médicos, o Senhor Presidente quando começou, erramos menos e,
portanto, gostaria de ver estas Normas de Controlo Interno insistir num sistema de controlo
de qualidade na Câmara Municipal de Soure, que são métodos e metodologias modernas
que estão a ser aplicadas em algumas Câmaras e instituições mais prestigiadas, quer no País,
quer no estrangeiro.
Reconheço que realmente este documento deu trabalho, foi bem elaborado, tem uma certa
qualidade mas é um instrumento de muda e vai ficar tudo na mesma e, portanto, na minha
opinião era preciso umas normas de controlo interno mas inserido no sistema geral  de
qualidade e de melhoria constante dos serviços que são prestados tanto internamente como
externamente,  também  para  motivar  os  trabalhadores  que  precisam  ser  estimulados  e
precisam sentir que fazem parte do sistema. Por isso, vou-me abster na aprovação desta
Normas de Controlo Interno.”----------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por maioria, com 6 (seis)  votos a favor do Senhor Presidente da
Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e CDU, e 1 (uma) abstenção do
Senhor  Vereador  eleito  pelo  PPD/PSD-CDS/PP-PPM  -  Eng.º  Agostinho
Gonçalves, aprovar a presente Norma de Controlo Interno/2021, nos termos da
alínea j), n.º 1, do art.º 35 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conforme
proposta do Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes.--------------------
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Ponto 29. PROJETO DE FOMENTO HIDROAGRÍCOLA DO BAIXO MONDEGO 
                   - Estabelecimento de Acordos de Parceria 

Foi presente a seguinte Proposta:

PROPOSTA

Estabelecimento de Acordos de Parceria
 

O Projeto de Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego iniciou-se há mais de 30 anos, cobrindo o vale central do
Mondego, o que não se verifica com os vales secundários dos afluentes Pranto, Arunca e Ega. 

É precisamente esta área que conheceu um novo impulso com o relançamento desta importante obra hidroagrícola,
permitindo a realização de novos projetos a somar à intervenção do Pranto I – já aprovada – com uma dotação de
25 milhões de euros e que prevê beneficiar  uma área estimada de 700 hectares,  explorada por  mais de 500
agricultores, com candidatura já em execução.

No âmbito da intervenção anteriormente designada, foram celebrados Acordos de Parceria, entre o Município de
Soure,  o Município de Pombal,  o  Município da Figueira da Foz e a Associação de Beneficiários da Obra de
Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego, aprovados em Reunião da Câmara Municipal de 27/0/2018, tendo o
Município de Soure assumido a componente de Valorização Fundiária, após declínio da DGADR, para o efeito.

Decorrente da  Portaria n.º 201/2015, de 10 de julho, na sua redação atual, abriu em 1 de dezembro de 2020, o
Aviso N.º  12 /  Operação 3.4.2 /  2020-  MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS REGADIOS EXISTENTES (  que se
anexa), para apresentação de candidaturas com a seguinte tipologia:

a)- elaboração de estudos ou projetos, para reabilitação/modernização de
infraestruturas  ou  de  blocos  de  Aproveitamentos  Hidroagrícolas  existentes,  excluindo  os  regadios  coletivos
tradicionais.

 Que se se enquadre nos seguintes objetivos e prioridades:
a) Reabilitação e modernização das infraestruturas primárias e secundárias, estações

elevatórias e centrais hidroelétricas;
b) Melhoria da gestão dos aproveitamentos hidroagrícolas;
c) Melhoria da segurança das infraestruturas, excluindo as barragens;
d) Introdução de tecnologias mais eficientes;

Assim, considerando:
a) a importância estratégica para o Município de Soure da elaboração dos estudos preliminares e do projeto de
emparcelamento rural integral dos campos do Vale do Pranto: Amieira, Velho e Marnoto, Calçada, Paul do
Quinto e Ribeira da Telhada, Porto Ferro, Canal de Fora, Frade e Paul;

Propõe-se:
1 - A celebração de Acordos de Parceria, entre o Município de Soure, o Município de Pombal, o Município da
Figueira da Foz e a Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego, com o
seguintes objetiv:
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- Elaboração dos estudos preliminares e do projecto de emparcelamento rural integral dos campos do Vale
do Pranto: Amieira, Velho e Marnoto, Calçada, Paul do Quinto e Ribeira da Telhada, Porto Ferro, Canal de
Fora, Frade e Paul, no âmbito do Aviso de Candidatura supra citado.

20.01.2021
O Presidente da Câmara Municipal
Mário Jorge Nunes

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “é uma candidatura que vai
ser apresentada até dia 8 de março para o projeto de emparcelamento da parte restante do
Vale  do  Pranto  e,  para  isso,  a  Associação  de  Beneficiários  da  Obra  do  Fomento
Hidroagrícola  do  Baixo  Mondego  está  disponível  para  avançar  com  a  candidatura  aos
estudos e projetos, uma candidatura que rondará 1.000.000,00€ no PDR 2020 e que irá
funcionar em parceria com o Município da Figueira da Foz, Município de Soure e Município
de Pombal,  sendo que, desta parceria,  haverá um conjunto de tarefas, entre elas a parte
financeira,  de  5% da  realização  da  mesma,  que  será  assumida  pelos  Municípios  e  será
assumida na parte percentual ao território do projeto. No caso de Soure, como sabemos,
nós assumimos, há 3 anos, integralmente a parte do Campo do Conde e avançámos para o
Campo do Conde e assumimos a responsabilidade do emparcelamento. Agora é preciso
fazer projeto.
Soure tem aqui uma representação de 83 hectares, 60 hectares para Pombal e 986 hectares
para a Figueira da Foz, portanto, o que couber pagar aos Municípios será depois distribuído
nesta proporção, o que numa ordem de grandeza de 50.000,00€ nos dará para pagar menos
de 5.000,00€ e, portanto, é um contributo importante que nós daremos nesta oportunidade
da Associação de Beneficiários se poder candidatar a esta janela que está aberta para estudos
e projetos.
Aquilo  que  eu  proponho  é  que  se  aprove  a  subscrição  deste  Protocolo  entre  os  três
Municípios e a Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo
Mondego, para que eles possam entregar a sua candidatura e todo o Vale do Pranto possa
usufruir dela.”------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a celebração de Acordos de Parceria, entre
o Município de Soure, o Município de Pombal, o Município da Figueira da Foz e
a  Associação  de  Beneficiários  da  Obra  de  Fomento  Hidroagrícola  do  Baixo
Mondego, com os seguintes objetivos:
-  Elaboração dos estudos preliminares  e  do projecto de emparcelamento rural
integral dos campos do Vale do Pranto: Amieira, Velho e Marnoto, Calçada, Paul
do Quinto e Ribeira da Telhada, Porto Ferro, Canal de Fora, Frade e Paul, no
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âmbito do Aviso de Candidatura supra citado, conforme proposta apresentada
pelo Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes.------------------------------

Ponto 30. Solicitação de Emissão de Parecer Específico  
              . Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3354

           - Modernização do Regadio Precário do Pranto I – Projetos de Execução
do  Adutor  Direto  do  Pranto,  do  Distribuidor  do  Marnoto  e  do
Emparcelamento do Campo do Conde

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE PAAECEA ESPECÍFICO 
           PAOCESSO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIEN TAL N .º 3354

                    MODEAN IZAÇÃO DO AEGADIO PAECÁAIO DO PAAN TO I – PAOJETOS DE EXECUÇÃO DO ADUTOA DIAEITO DO PAAN TO, DO 
DISTAIBUIDOA DO MAAN OTO E DO EMPAACELAMEN TO DO CAMPO DO CON DE

1. Introdução
N o âmbito do período de Consulta Pública, a Aiência Portuiuesa do Ambiente (APA), na qualidade de
autoridade de Avaliaião de Impacte Ambiental, e ao abriio do disposto no n.º 11 do artio 14.º do
Decreto-lei  n.º  151-B/2013,  de  31  de  outubro,  alterado  e  republicado  pelo  Decreto-Lei  n.º
152/B/2017,  de  11  de  dezembro,  através  do  ofcio  Circ.  S072533-202012-DAIA.DAP
DAIA.DAPP.00015.2020, de 28/12/2020 vem solicitar a emissão de parecer específco sobre o processo
de Avaliaião de Impacte Ambiental (AIA) do projeto de modernizaião do Aeiadio Precário do Pranto I.
Os  documentos  para  análise,  nomeadamente  o  Estudo  de  Impacto  Ambiental  (EIA),  incluindo  o
Aesumo  N ão  Técnico,  e  o  respetvo  Aditamento  foram  disponibilizados  através  da  seiuinte
hiperliiaião: htps://siaia.apambiente.pt/AIA1.aspxAIDx3354.
A leitura dos vários documentos submetdos a consulta pública, fez-se numa perspetva de avaliaião
dos elementos que se referem ao Ordenamento do Território do município.

2. Enquadramento 
Projeto: Modernizaião do Aeiadio Precário do Pranto I, que inteira os seiuintes projetos:

a) Adutor Direito do Pranto e Distribuidor do Marnoto;
b) Emparcelamento Aural do Campo do Conde (nivelamento de terreno e a construião das

redes de reia e drenaiem e caminhos viários).

Proponente: Associaião  de  Benefciários  da  Obra  de  Fomento  Hidroairícola  do  Baixo  Mondeio
(ABOFHBM).

Entidades comppetentes para autorzaaãoo: Administraião da Aeiião Hidroiráfca do Centro (APA-AAH-
Centro) no que se refere à captaião na Tomada de áiua T25 do Canal Condutor Geral do Mondeio, e a
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Direião  Geral  de  Airicultura  e  Desenvolvimento  Aural  (DGADA)  para  o  Adutor  Direito  do  Pranto,
Distribuidor do Marnoto e o Emparcelamento Aural do Campo do Conde. 

Autorzdade de AIA: Aiência Portuiuesa do Ambiente (APA).

3. Identiicação do Projeto
Objetivo
O presente projeto pretende, por um lado, modernizar o reiadio do Vale do Pranto, possibilitando boa
iestão  da  áiua  e  permitndo  uma  melhor  iestão  individual  da  atvidade  airícola  por  parte  dos
airicultores;  e,  por  outro lado,  obter  um maior  controlo dos volumes de áiua distribuídos pelos
campos  do  Vale  do  Pranto,  com  a  preocupaião  de  caminhar  no  sentdo  de  uma  maior
consciencializaião e racionalizaião do uso da áiua, ou seja, do seu uso sustentável.

Localzaaãoo  
O projeto abranie áreas das freiuesias de Alqueidão e Paião, no concelho da Fiiueira da Foz,  de
Samuel e Vinha da Aainha, no concelho de Soure e União das freiuesias da Abrunheira, Verride e Vila
N ova da Barca, no concelho de Montemor-o-Velho. 
O Bloco do Campo do Conde localiza-se inteiralmente no concelho de Soure, freiuesias de Vinha da
Aainha e Samuel.

Caracterzaaãoo do projeto
O projeto em análise prevê a construião de condutas principais de transporte e distribuiião de áiua,
proveniente diretamente do Canal Condutor Geral (CCG) do Mondeio, - Adutor Direito do Pranto e
Distribuidor do Marnoto, respetvamente com 1 131 m e 873 m de extensão.
Comtempla, também, o emparcelamento do Campo do Conde que eniloba redes de reia, drenaiem e
viária, assim como de nivelamento do terreno. O Campo do Conde tem uma área de cerca de 346 ha,
sendo limitado a norte e a poente pelo rio Pranto, a nascente pela estrada EM621 até à zona de Vinha
da Aainha e, a partr daqui, por um caminho até à Quinta do Seminário.

4. Enquadramento no Plano Diretor Municipal 
O Plano Diretor Municipal (PDM) de Soure (Aesoluião do Conselho de Ministros n.º 58/14, de 27 de
julho, republicado pelo Aviso n.º 5064/2018, de 16 e abril) tem como objeto estabelecer os princípios,
orientaiões e reiras que deverão obedecer a ocupaião, uso e transformaião do solo no território
municipal. N este sentdo, foi realizada uma análise da área em estudo com o PDM de Soure:

Extrato do PDM - Planta de Ordenampento (em Anexo)
De acordo com a classifcaião do uso do solo atribuída pela Planta de Ordenamento, a área de estudo
do presente projeto inteira as seiuintes classes de espaios: 

 - Limite urbano
- Área de expansão a sujeitar com planos
- Zona Airícola e Outras

 - Zona Florestal 
- Zona de Industria Extratva 
- Zona Adjacente de Ocupaião Edifcada
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Da leitura do Estudo de Impacto Ambiental, verifca-se que a classifcaião de solo do PDM de Soure
inteira  a  análise  de  Ordenamento  do  Território,  assim  como  das  respetvas  plantas.  N o  entanto,
salienta-se que na sobreposiião das infraestruturas do projeto com as classes de espaio identfcadas, a
maior parte da área a ocupar está classifcada como “Zona Airícola e Outras” e “Zona Adjacente de
Ocupaião Edifcada”, as restantes área são residuais.

Para as áreas identfcadas como “Zona Adjacente de Ocupaião Edifcada”, o reiulamento do PDM, no
seu artio 8.º (Proteãoo da aona adjacente de ocupaãoo condzczonada), refere que é interdita toda e
qualquer construião, “salvo pequenas construãões de apozo à ativzdade agrícola ou fuvzal e mpedzante
parecer” da CCDAC. 

Seiundo a alínea e) do artio 33.º “soo espaãos agrícolas (v. carta de ordenampento) as áreas agrícolas
znserzdas na RAN, ou noo e que se destinamp a permpztir a produãoo agrícola”. 

 
Extrato do PDM - Planta de Condzczonantes  (Anexo)
Consultados os extratos da Planta de Condicionantes do PDM de Soure, verifca-se que a área de
estudo do projeto inteira as seiuintes servidões e restriiões de utlidade pública:

- Aeserva Ecolóiica N acional (AEN );
- Aeserva Airícola N acional (AAN );
- Zona de Olival;

   - Edifcios ou conjuntos com interesse cultural;
- Linhas de alta tensão;
- Linhas de caminho-de-ferro;
- Caminho Municipal;
- Estradas municipais.

N o que se refere às restriiões e servidões de Utlidade Pública, e de acordo com o Aelatório Técnico e
respetvas  Peias  Desenhadas,  verifca-se  que  as  condicionantes  acima  identfcadas  foram
incorporadas na análise do projeto. N o entanto salienta-se:

- Zona de Olival – N a área de estudo do projeto verifca-se a existência de várias áreas identfcadas como
“Zona de olzval”. O artio 16.º do reiulamento do PDM de Soure (Proteãoo ao olzval) refere que “semp
prejuíao do referzdo na legzslaãoo específca, é prozbzdo o arranque e corte raso de olzvezras, salvo comp
autorzaaãoo expressa dos servzãos regzonazs comppetentes.” N este sentdo, e artculado com o Decreto-Lei
n.º  120/86,  de  28 de  maio,  para  o  arranque e  corte  de povoamentos de oliveira,  será  necessário
autorizaião prévia por parte da Diretor Aeiional de Airicultura e Pescas do Centro.

- Aeserva Airícola N acional – verifca-se que a área a intervir para as infraestruturas – distribuidor de
Marnoto,  adutor  do Pranto,  rede viária,  rede de reia e o  bloco central  do Campo do Conde,  se
encontram quase na sua totalidade em Aeserva Airícola N acional. O artio 13.º do reiulamento do
PDM de Soure (Reserva Agrícola Naczonal) defne que “semp prejuíao do estabeleczdo na legzslaãoo
específca, nos terrenos da RAN soo prozbzdas todas as aãões que dzmpznuamp as suas potenczalzdades ”, e
que  se  excetuam  desta  proibiião  “as  que  vêmp  mpenczonadas  na  mpesmpa  legzslaãoo,  desde  que
autorzaadas pela Compzssoo da Reserva Agrícola”. N este sentdo, para a execuião do projeto nas áreas
em AAN , será necessário solicitar parecer junto da Entdade Aeiional da Aeserva Airícola do Centro.
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-  Aeserva Ecolóiica N acional  – A maior parte da área de estudo e toda a área de infraestruturas
localiza-se em áreas de AEN , concretamente em “Zonas Ampeaãadas pelas Chezas”, “Áreas de Máxzmpa
Infltraãoo” e “Áreas comp Rzsco de Erosoo”. Assim, deverá ser requerida à Comissão de Coordenaião e
Desenvolvimento Aeiional  do Centro (CCDAC),  a  necessária autorizaião para a ocupaião de solos
inteirados nestas tpoloiias.

 -Edifcios ou conjuntos com interesse cultural – na área de estudo estão presentes diversos edifcios de
interesse municipal, que se encontram inventariados no EIA: Forno de Cal, Estaião da Amieira, Termas
da Amieira, Termas da Azenha e Quinta do Seminário. Salienta-se que de acordo com o reiulamento do
PDM de Soure, para estes edifcios é defnida uma área de proteião de 50m (artio 21.º do reiulamento
do PDM). 
-  Como é  referido no EIA,  para  execuião do projeto em áreas  que confrontem com as  restantes
servidões  identfcadas  (rede  rodoviária,  ferroviária  e  infraestruturas  hidráulicas),  devem  ser
solicitadas a devidas autorizaiões às entdades competentes.

Salienta-se que na abordaiem das  Áreas de Uso Condzczonado, Restrzãões e Servzdões de Utilzdade
Públzca – Recursos Naturazs, deverá ser abordado o perímetro de proteião exploraião da áiua mineral
natural  n.º HM -75 denominada “Termas do Bicanho”,  disponível  no site da da Direião -Geral  de
Eneriia e Geoloiia. 

Importa referir que o projeto prevê a necessidade de um estaleiro, uma vez que não é dada indicião
sobre  a  sua  localizaião,  salienta-se  que,  antes  do  início  da  obra,  devem  consttuir  elementos  a
apresentar para análise e aprovaião a localizaião do referido estaleiro, bem como o plano da sua
desatvaião. 

N o documento de aditamento ao EIA (páiina 10-11 a 10-20), é referido que devido a alteraiões do
traiado de um caminho onde atualmente se faz a delimitaião territorial entre as freiuesias de Samuel e
Vinha  da  Aainha,  poderá  vir  a  implicar  a  necessidade  de  se  redefnir  os  limites  administratvos.
Considerando que é um processo cuja responsabilidade está cometda às autarquias, caso se venha a
verifcar, salienta-se a necessidade de dar cumprimento ao suierido no documento, concretamente a
disponibilizaião de toda a informaião necessária que permita à Autarquia de Soure elaborar o referido
Procedimento de Delimitaião Administratva. 

Aelatvamente  às  infraestruturas  do  projeto,  o  seu  traiado  deverá  ser  fornecido  previamente  à
Câmara Municipal para análise prévia, de modo a avaliar possíveis interferências com infraestruturas
existentes ou em projeto.

5. Avaliação de Impactes
De entre os elementos analisados no Aelatório Técnico do EIA, destacam-se os seiuintes impactos
ambientais, em casa fase do projeto:
- da análise dos impactos ambientais conclui-se que a fase de ocorrência dos principais impactes
neiatvos é a fase de construião, devido fundamentalmente à necessidade de movimentaião ieral
de  terras  para  execuião  das  várias  obras  previstas,  à  implantaião  de  estaleiros  e  outras
infraestruturas de apoio à obra, bem como ao movimento de máquinas e veículos pesados afetos às
obras; a minimizaião destes  impactes está prevista na proposta de Gestoo Ampbzental da Obra que
faz parte do EIA; 
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-  na  fase   de exploraião,  os impactes  neiatvos associados ao projeto têm oriiem, na  atvidade
airícola, que contnuará, provavelmente, em moldes mais intensivos, com os consequentes reflexos
ao nível da qualidade da áiua e inteiridade dos solos; poendo ser minimizados por corretas prátcas
e técnicas culturais; no entanto, esta fase induzirá, sobretudo, impactes positvos e siinifcatvos a
muito siinifcatvos, associados à valorizaião da propriedade rústca, dado o incremento do valor
produtvo da terra, por benfeitorias associadas à disponibilidade de áiua e de acesso e, por outro
lado, à possibilidade de se alcaniar uma iestão dos recursos hídricos, superfciais e subterrâneos,
mais racional e sustentada.

6. Conclusões 
Da análise dos documentos, conclui-se que:  
- o projeto do Adutor Direito do Pranto e Distribuidor do Marnoto visa dotar o setor jusante do Vale do
Pranto de uma rede de reia efcaz;
-  o  projeto  de  Emparcelamento,  redes  de  reia,  viária  e  de  drenaiem do Campo do  Conde  será
revertdo para um quadro idêntco ao dos terrenos do vale central  do Mondeio, com adequadas
infraestruturas  para  a  produião airícola,  sendo,  deste  modo,  eliminados  os  principais  problemas
detetados, quer em termos ambientais, quer sociais e económicos;
- este tpo de aproveitamento airícola está intmamente liiada à iestão e exploraião de um recurso
cada vez mais escasso e valioso – a áiua, de modo a satsfazer as necessidades de áiua para reia em
quantdade e qualidade; 
- constata-se que este projeto se reveste de especial importância a nível local, dado que irá contribuir,
siinifcatvamente, para incrementar a produtvidade airícola e a eventual rentabilizaião de atvidades
associadas a este sector. 

N a sequência da análise aos documentos do EIA, propõe-se que esta Câmara Municipal emita parecer
favorável ao projeto, salvaiuardando que devem ser adotadas as medidas propostas para minimizaião
dos impactos.   

Face ao exposto, suiere-se a comunicaião do presente parecer específco à Aiência Portuiuesa de
Ambiente, de modo a inteirar o parecer fnal a emitr pela respetva Comissão de Avaliaião. 

À Consideração Superior,                                                                                           
A Técnica-Superior: Luísa Anjo      
18.12.2020   
                      
Em Anexo: 
Extratos do PDM
- Planta de Ordenamento
- Planta de RAN
- Planta de REN
- Planta de Servidões
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “está aqui a informação
dos  serviços  e  do  diálogo  que  têm  tido  com  a  APA.  Face  ao  exposto,  sugere-se  a
comunicação do presente parecer específico à APA, de modo a integrar o parecer final
emitido pela respetiva Comissão de Avaliação.”-------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “nós vamos dar o parecer da
Câmara sobre o estudo de impacto ambiental sobre a obra, já conhecida e que já devia estar
no terreno mas o Ministro do Ambiente  inventou o estudo de impacto ambiental… já
temos  projeto,  já  existe  e  também  a  parte  do  emparcelamento  rural,  que  é  da
responsabilidade da Câmara e também já está feito, digamos a criação de novos lotes de
parcelas para os proprietários e foi sobre isso que incidiu o estudo de impacto ambiental, no
fim destes projetos estarem feitos, que veio atrasar isto, que não era obrigatório, era só para
adutoras com mais de 10 quilómetros é que é necessário e esta tem 9300/9400. É claro que
não era necessário este estudo de impacto ambiental e nós já discutimos isso.
O parecer da Câmara está conforme, nós vamos comunicar essa situação. Só gostaria de ter
visto era que, realmente… tem que ter consulta pública, porque é de lei,  foi colocado à
consulta pública em 16 de dezembro de 2020 e terminou em 28 de janeiro. Não sei se
alguém foi ver isso ao site da APA, estava lá para consulta pública, mas eu acho que devia
ter, embora sejam documentos muito técnicos, mas tem um documento chamado Relatório
Não Técnico, que dá para qualquer pessoa ler, perceber e ver os impactos que têm, que são,
essencialmente,  na fase da construção,  mas as pessoas nem sequer souberam e a minha
chamada de atenção é que em situações futuras se divulgue que está disponível o estudo de
impacto ambiental para consulta pública, para as pessoas se pronunciarem, colocar no site,
no  facebook,  porque,  de  certeza,  que  quase  ninguém  soube  que  este  documento  tão
importante esteve em consulta pública mas, nesse aspeto, vai ter o meu voto a favor.”--------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Emissão de Parecer Específico a enviar
à Agência Portuguesa de Ambiente, de modo a integrar o parecer final a emitir
pela respetiva Comissão de Avaliação, conforme decorre da informação técnica
dos serviços.------------------------------------------------------------------------------

Ponto 31. PEDIDO DE PARECER DE LOCALIZAÇÃO À INSTALAÇÃO DE PARQUE SOLAR
FOTOVOLTAICO NO ÂMBITO DO DL 172/2006,  COM AS ALTERAÇÕES DO

DL 76/2019
               . Requerente : Enerland 2007 Fotovoltaica S.L.
               . Local da Instalação: Rolhão
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Foi presente a seguinte informação:

Assunto : Pedido de parecer de localização à instalação de parque solar fotovoltaico no âmbito   do
DL 172/2006, com as alterações do DL 76/2019
Requerente : Enerland 2007 Fotovoltaica S.L.
Local da instalação : Rolhão

Por determinaião superior esclarecemos o que é um pedido de informaião prévia,  PIP, e quais os
elementos instrutórios que devem ser apresentados.

Um pedido de informaião prévia, PIP, é um procedimento que visa obter informaião vinculatva
sobre a viabilidade de realizar uma determinada operaião urbanístca, bem como sobre os respetvos
condicionalismos  leiais  ou  reiulamentares,  nomeadamente  relatvos  a  infraestruturas,  servidões
administratvas e restriiões de utlidade pública, índices urbanístcos, cérceas, afastamentos e demais
condicionantes aplicáveis à pretensão.

De acordo com a portaria 113/2015 de 22 de abril, os elementos instrutórios que devem instruir
os pedidos de informaião prévia são:

1 -Certdão da descriião e de todas as inscriiões em viior emitda pela conservatória do reiisto
predial  referente  ao  prédio  ou  prédios  abraniidos,  ou  indicaião  do  códiio  de  acesso  à  certdão
permanente  do  reiisto  predial;  quando  omissos,  a  respetva  certdão  neiatva  do  reiisto  predial,
acompanhada da caderneta predial onde constem os correspondentes artios matriciais;

2  -  Delimitaião  da  área  objeto  da  operaião  e  sua  área  de  enquadramento  em  planta  de
localizaião fornecida pela câmara municipal ou planta de localizaião à escala 1:1.000, com indicaião
das coordenadas ieoiráfcas dos limites da área da operaião urbanístca, no sistema de coordenadas
ieoiráfcas utlizado pelo município;

3 - Levantamento topoiráfco, sempre que haja alteraião da topoirafa ou da implantaião das
construiões,  à  escala  de  1:200,  ou  de  1:500  no  caso  de  loteamentos,  devidamente  cotado,  que
identfque  o  prédio  e  a  respetva  área,  assim  como  o  espaio  público  envolvente  (vias,  passeios,
estacionamentos,  árvores  e  infraestruturas  ou  instalaiões  aí  localizadas,  incluindo  postes,  tampas,
sinalizaião e mobiliário urbano);

4  -  Planta  de  implantaião,  desenhada  sobre  o  levantamento  topoiráfco,  quando  este  for
exiiível,  indicando a  construião e  as  áreas  impermeabilizadas  e  os  respetvos  materiais  e,  quando
houver alteraiões na via pública, planta dessas alteraiões;

5 - Memória descritva contento:
5.1. Área objeto do pedido;
5.2. Caracterizaião da operaião urbanístca;
5.3. Enquadramento da pretensão nos planos territoriais aplicáveis;
5.4. Justfcaião das opiões técnicas e da inteiraião urbana e paisaiístca da operaião;
5.5. Indicaião das condicionantes para um adequado relacionamento formal e funcional com a

envolvente, incluindo com a via pública e as infraestruturas ou equipamentos aí existentes;
5.6. Proirama de utlizaião das edifcaiões, quando for o caso, incluindo a área a afetar aos

diversos usos;
5.7.  Áreas  destnadas a  infraestruturas,  equipamentos,  espaios verdes e  outros  espaios de

utlizaião coletva e respetvos arranjos, quando estejam previstas;
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5.8.  Quadro sinóptco identfcando a  superfcie  total  do terreno objeto da operaião e,  em
funião da  operaião  urbanístca  em causa,  a  área  total  de  implantaião,  a  área  de  implantaião  do
edifcio, a área total de construião, a área de construião do edifcio, o número de pisos, a altura da
fachada, as áreas a afetar aos usos pretendidos e as áreas de cedência, assim como a demonstraião do
cumprimento de outros parâmetros constantes de normas leiais e reiulamentares aplicáveis;

6 -  Extratos das cartas da Aeserva Airícola N acional e da Aeserva Ecolóiica N acional com a
delimitaião da área objeto da pretensão,  quando se  trate  de operaiões não abraniidas  por  plano
municipal ou intermunicipal de ordenamento do território e as operaiões não tenham sido precedidas
por operaião de loteamento, nem exista pedido de informaião prévia em viior;

7 - Planta da situaião existente, à escala de 1:1.000 ou superior, correspondente ao estado e
uso atual do terreno e de uma faixa envolvente com dimensão adequada à avaliaião da inteiraião da
operaião na área em que se insere, com indicaião dos valores naturais e construídos, de servidões
administratvas e restriiões de utlidade pública e infraestruturas existentes;

8  -  Termo  de  responsabilidade  de  técnico  leialmente  habilitado  a  subscrever  projetos  que
ateste que a execuião das obras de urbanizaião se conforma com o disposto no Aeiulamento Geral do
Auído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 1/2007, de 17 de janeiro;

1  -  Plano  de  acessibilidades  que  apresente  a  rede  de  espaios  e  equipamentos  acessíveis,
acompanhado do termo de responsabilidade do seu autor que ateste que a execuião da operaião se
conforma com o Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de aiosto, desde que inclua tpoloiias do seu artio 2.º,
quando se trate de obras em área não abraniida por operaião de loteamento.

Face ao exposto, para ser um PIP faltam os documentos referidos em 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, ou seja,
o pedido da Enerland não está instruído com os elementos necessários para que seja tratado como um PIP

À Consideraião Superior
 Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
21 de janeiro de 2021

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes,  referiu  que:  “depois  de  várias
diligências, atingimos aqui uma nota final para determinar o seguinte: que o Município, nesta
fase, porque não se aplica, não emite pedido de informação para emissão de parecer prévio.
Havia aqui o risco de estarmos a responder com um pedido de informação prévio que era
vinculativo e, portanto, a proposta é de que… faltam documentos para que isto seja um
pedido de informação prévio e que se transmita que relativamente à instalação nestes 23,3
hectares,  o  Município  não  se  opõe,  nas  condicionantes  da  Enerland  entregar  os
documentos,  ou  para  licenciamento  se  quiserem já  avançar  para  essa  fase,  ou  para  os
constantes na informação da técnica para a informação.
Portanto, um parecer favorável a um pedido de localização que não vincule o Município a
um pedido de informação prévio porque o documento não está instruído como tal e, com
isto, desbloquear uma situação que foi criada, por legislação anterior, num concurso público
internacional,  onde  esta  empresa  se  candidatou  e  que  avance  ou  com  o  pedido  de
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informação prévio, se tiver algum interesse nisso, mas de acordo com a sua instrução, ou
com um projeto de licenciamento, se quiserem avançar já para esse projeto.
A proposta é que, em termos de localização, não nos venhamos a opor sendo que esse
parecer favorável à localização não atribui direitos de pedido de informação prévia.”---------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “anunciar previamente o meu
sentido de voto, que vai ser no mesmo sentido da linha dos votos que tenho praticado para
os casos semelhantes e que vai ser a abstenção e fundamentado naquilo que já tenho dito, e
sempre defendo, que deve haver mais valia para obter energia a partir do solar e aquilo que
penso que é menos valia para a destruição da biomassa e, por isso, vou manter o meu voto,
que mantenho nestes casos, que é a abstenção.”-------------------------------------------------------

A  Senhora  Vereadora  Dra.  Manuela  Santos,  referiu  que:  “a  sua  intervenção  inicial,
contextualizando este ponto, é que me baralhou, deixei de perceber qual era o objetivo do
ponto.
Eu tenho dúvidas em relação a um investimento desta natureza mas atrevo-me a colocar
uma questão, que é a seguinte: para um investimento desta natureza no Concelho de Soure,
indique-me Senhor Presidente duas/três vantagens para o Município. Que eu saiba, não cria
postos de trabalho em número relevante; não representa um acréscimo de receitas no plano
financeiro, tem implicações a nível da paisagem, a nível do território, a nível da cobertura
florestal. Que vantagens é que um investimento destes pode ter?”---------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “começo por fazer uma
declaração política, que é do interesse estritamente local para o Município, se fossemos a ter
este tipo de resposta, não teria interesse, mas nós não podemos olhar, nós vivemos num
contexto alargado nacional,  comunitário,  europeu, mundial,  tem a ver com as alterações
climáticas, tem a ver com a questão, que eu concordo, do Senhor Vereador Eng. Agostinho
Gonçalves, que sempre que avaliamos estas questões devemos avaliar o saldo ambiental que
o mesmo provoca e pegando nas suas últimas palavras, de facto, a concretizar-se, será o
primeiro  e  pode  até  ser  o  último.  Portanto,  aqui,  ainda continua nas  nossas  mãos  esta
questão. Não é, de facto, o primeiro que damos parecer favorável, já discutimos essa parte;
chegámos à conclusão, depois de termos vindo a pedir mais esclarecimentos, que há um
outro projeto idêntico para os mesmos megawatts -  14 -,  para a  mesma dimensão,  que
funciona num outro contexto e, por isso, demos parecer favorável, na altura, de localização,
que  se  situa  na  Quinta  da  Cruz,  porque  fica  numa  zona  desmatada,  de  proteção  aos
pavilhões aviários e, como tal, aí já lá está parte dele nos telhados dos aviários, outra parte
será no intervalo entre pavilhões e demos parecer favorável, de facto, o primeiro. Este não é
o primeiro se aquele estiver concluído.
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Este projeto será o primeiro neste contexto, ou seja, uma área que hoje tem um coberto
florestal,  deixar  de  ter  um coberto  florestal,  que  começou  com uma  proposta  de  200
hectares e que hoje está reduzido a 23 hectares e que veio de encontro àquilo que era a
nossa principal preocupação e com o qual votámos todos contra, como tal, há aqui uma
aproximação  ao  limiar  de  alguma  razoabilidade  embora  não  tenhamos  ainda  um
instrumento regulamentar - PDM ou outro - que nos faça definir este limiar, portanto, foi
uma opção política.
O que  é  que  Soure  pode  ganhar  com isto?!  Já  disse  que  não vejo,  do ponto  de  vista
individual mas nós não podemos olhar para o nosso mundo do ponto de vista individual.
Há aqui um contributo para a economia nacional, há um contributo para o aumento da
capacidade instalada das energias renováveis, o Município de Soure também a contribuir. 
Do ponto de vista, também de proteção civil e da defesa da floresta contra incêndios, é
criado um mosaico de continuidade e, portanto, também foi estudada essa parte e discutida
com os técnicos florestais para ver a grande desvantagem ou vantagem de estar a destruir
um  coberto  florestal,  onde  também  rapidamente  se  propagam  os  incêndios  florestais;
também é uma zona que pode estar perto, e está definido, quer no atual PDM, quer na
construção dos PDM futuros, onde o aparecimento de empresas pode surgir e aí a produção
local  de  eletricidade  aumenta  e  diminui  a  nossa  dependência  das  grandes  centrais  de
distribuição porque aquilo que nos é dito é que, à semelhança do que acontece com as
eólicas, também estes parques solares têm a possibilidade de introdução imediata na rede de
proximidade, ou seja, a produção desta energia elétrica entre na rede para ser tratada na
subestação de Soure mas é considerada uma subestação de proximidade. A subestação que o
próprio investimento tem, dá a possibilidade de introdução logo na rede, o que cria uma
menor dependência.
Dar aqui nota, por exemplo, que da primeira vez que tivemos uma tempestade estávamos
muito dependentes da linha do Louriçal, ficámos muito tempo sem rede e quando foi agora
o Leslie, foi através da reativação da antiga linha de alta tensão da Estação de Condeixa-a-
Nova que se conseguiu alimentar a subestação de Soure. Dizem que o facto de termos este
tipo de equipamentos de proximidade, se eles não ficarem destruídos, podem, de imediato,
produzir  energia  para  a  rede  e  a  possibilidade  de  ser  aquela  zona  que  vai  ter  algum
desenvolvimento empresarial, cria algumas condições.
Também dizer que, e este dizer vale o que vale, a não ser a compra dos terrenos, não temos
ainda  dados  concretos  mas  temos  pedidos  que  entram  na  Câmara  e  que  estão  a  ser
fomentados e acompanhados, de algumas unidades industriais que se querem instalar na
zona e que precisam de capacidade energética e este tipo de fornecimento de energia, já para
14 kwa, pode ser apetecível, quer para o cliente, quer para a própria EDP Distribuição, atual
concessionária, portanto, há algumas vantagens. De facto, não cria empregos significativos,
1 ou 2 postos de trabalho para a manutenção dos equipamentos; têm que contribuir para a
melhoria daquela acessibilidade às instalações, quer na fase de construção, quer na fase de
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manutenção  e  depois  o  impacto  que  tem  na  paisagem  e  no  biossistema  também  é
compensado como uma zona tampão à progressão de incêndios rápidos no sentido habitual
de poente para nascente, que é o sentido dos ventos aqui na nossa zona, também ajuda a
fazer algum tampão nessa circunstância. Por outro lado, é o contributo que o Município
tem, também a nota vale o que vale, dizer que isso seja importante mas conhecemos parques
fotovoltaicos  em  Condeixa,  em  Montemor-o-Velho,  quer  no  Concelho  de  Pombal  e,
portanto, Soure ainda não tem nenhum parque fotovoltaico a funcionar, parece-nos que
continuar  a  manter  este  concurso  que  foi  ganho  por  esta  empresa   numa  concessão
internacional, continuar a obstaculizar, se bem que não estamos a inviabilizar, está aqui  bem
referido que para proceder à obra tem que vir com o projeto e, portanto, é dar o parecer
favorável à localização para que eles possam dar os passos seguintes. Por outro lado,  o
parecer que vamos dar não nos obriga a mais nada, a não ser às condicionantes que estão
aqui na própria informação técnica e também não percebo o alcance do mesmo para a
execução do projeto a não ser que possam dar os outros passos que são necessários para o
projeto e não é um pedido de informação prévia tal como está tipificado na lei e que nos
possa vincular a aceitar, de qualquer modo, o que pretendem instalar.”--------------------------

A  Senhora  Vereadora  Dra.  Nádia  Gouveia,  referiu  que:  “gostaria  de  dizer  o  seguinte:
naturalmente que sou a favor de todo o investimento realizado no concelho de Soure, e
também daqueles que promovam as energias renováveis,  protejam o ambiente, portanto,
não há aqui mudança... há sim uma redução efetiva para 23 hectares e o meu sentido de
voto vai-se basear, fundamentalmente, na informação técnica da Senhora Chefe de Divisão
que diz que “não vê inconveniente para a implementação”, e portanto, votarei a favor, com
base na justificação da informação da Senhora Chefe de Divisão.”--------------------------------
 

Deliberado,  por  maioria,  com 5 (cinco)  votos  favor do Senhor Presidente  da
Câmara e  dos  Senhores  Vereadores  eleitos  pelo  PS,  e  2  (duas)  abstenções  do
Senhor  Vereador  eleito  pelo  PPD/PSD  -  CDS/PP-  PPM –  Eng.º  Agostinho
Gonçalves e da Senhora Vereadora eleita pela CDU – Dra. Manuela Santos,
aprovar a Emissão do Parecer Favorável ao pedido Localização à Instalação de
Parque  Solar  Fotovoltaico,  em  Rolhão,  conforme  decorre  das  informações
técnicas dos serviços.---------------------------------------------------------------------

Ponto 32. DESPACHO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ELEIÇÕES
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “dar-vos conhecimento 
que deleguei no Senhor Vice-Presidente as Competências para desencadear o processo 
eleitoral e terminar o processo eleitoral, para a Presidência da República.”-----------------------

Foi tomado conhecimento do Despacho de Delegação de Competências – Eleições,
no Senhor Vice-Presidente Américo Ferreira Nogueira.-------------------------------

Ponto  33. Atribuição  de  Licença  de  Táxi  para  a  Localidade  de  Ramalheira,
Contingente de Pombalinho 

                -  Proposta para Abertura de Concurso,  aprovação do Programa e
Nomeação de Júri

Foi presente a seguinte informação:

ASSUNTO:
◦ Atribuição de licença de táxi para a localidade de Ramalheira, contingente de Pombalinho 

▪ Proposta para abertura de concurso, aprovação do programa e nomeação de júri

Considerando que:
• Se encontra disponível uma licença de táxi para a localidade de Ramalheira, no contingente de

Pombalinho, em regime de estacionamento fixo;
• Prevê o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de agosto, na sua atual redação, bem como o

Regulamento da Atividade de Transporte em Táxi do Concelho de Soure, no  artigo 11.º, que as
licenças disponíveis são atribuídas por “concurso público limitado a titulares de alvará emitido
pela Direção-Geral  de  Transportes  Terrestres”,  atual  IMT,  e  que “o concurso é  aberto por
deliberação da Câmara Municipal, de onde constará a aprovação do programa do concurso”;

• Se apresenta, por solicitação superior, o programa de concurso anexo e a seguinte proposta de
constituição do júri para apreciação das candidaturas:
• Mário Monteiro,  Eng.º – Presidente
• Maria José de Oliveira Carvalhão, Eng.ª – Suplente
• Susana Ramos, Dr.ª - Suplente

 
Face ao exposto, sugere-se que a Câmara Municipal delibere o seguinte: 

1. A abertura  de  concurso  público  para  a  “Atribuição  de  licença  de  táxi  para  a  localidade  de
Ramalheira, contingente de Pombalinho”;

2. Aprove o programa de concurso;
3. Designe o júri nos termos propostos. 

À Consideração Superior,
(Stéphanie Gonçalves, Assistente Técnica)
21 de janeiro de 2021
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O  Senhor  Vice-Presidente  Américo  Nogueira,  referiu  que:  “nós  não  podemos  atribuir
licenças de táxis sem concurso público, como é a primeira vez, é uma novidade, mas é a
única forma. A praça da Ramalheira ficou vaga e há pessoas interessadas, pelo menos uma,
considerando que é  uma região  do interior,  com dificuldade na  mobilidade,  há  todo o
interesse  do  Município,  primeiro  em  ter  as  praças  de  táxis  todas  ocupadas,  segundo,
havendo interesse até de um empresário local da zona da Ramalheira, mais concretamente
das Cotas, portanto, faz todo o sentido que a praça não fique abandonada.”--------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a abertura de concurso público para a
“Atribuição de Licença de Táxi para a Localidade de Ramalheira Contingente
de  Pombalinho”;  o  programa de  concurso  e  a  designação  do  júri,  conforme
decorre da informação técnica dos serviços.”------------------------------------------

Ponto 34. IMI/Pedidos de Isenção

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: IMI/PEDIDOS DE ISENÇÃO

Na sequência da indicação verbal transmitida e, tal como oportunamente comunicado, informo que no
ano transato foram apresentados três pedidos de isenção de IMI ao abrigo do Regulamento n.º 718 de
Concessão  de  Benefícios  Fiscais  a  Associações  Culturais,  Recreativas  e  Desportivas,  a  saber:
Associação de Granja do Ulmeiro – Cultura, Desporto e Recreio, Associação Regional do Centro, Caça
e Pesca  de  Vila  Nova  de  Anços  e  Centro  Recreativo  de  Bonitos,  Casal  dos  Pedros  e  Casais  da
Misericórdia.

Sendo competência da Câmara Municipal o reconhecimento do direito à isenção solicitada, tal como
definido no artigo 8-º do Regulamento em causa, foram os pedidos apreciados na reunião do Executivo
Municipal realizada em 30/12/2020, sendo deliberado a sua aprovação.

Prevê o artigo 5.º do referido Regulamento que as isenções podem ser concedidas até cinco anos,
sendo possível a sua renovação por igual período de tempo, conforme se transcreve:

Artigo 5.º 
Isenção de IMI

1- ……………..
2- As isenções previstas no n.º 1 não podem ser concedidas por mais de cinco anos, sendo possível a
sua renovação por uma vez com igual período temporal.
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Atendendo que o prazo de concessão foi  omisso,  sugere-se que às instituições que requereram a
isenção de IMI, seja a mesma concedida por um período de cinco anos.

À consideração superior,
Soure, 21 de janeiro de 2021
Luís Duque
Técnico Super

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “no processo de atribuição
de IMI, de acordo com aquilo que foi aprovado no regulamento e aprovado em 30 de
dezembro de 2020, não ia se era um 1, 2, 3, 4 ou 5, que é o máximo. É óbvio que este
processo é para as coletividades e, portanto, vamos dar o máximo que a lei prevê, que é os 5
anos, que é para não estarmos todos os anos a analisar estes procedimentos.”------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a isenção de IMI, por um período de
cinco anos, às Instituição que o requereram, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.----------------------------------------------------------------------

Ponto 35.  Processo de Vacinação nos Lares e ERPIS do Concelho de Soure - Para
Conhecimento

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “dar-vos conhecimento do
agradecimento  e  reconhecimento enviado  pelo  ACES Baixo Mondego,  no  Processo de
Vacinação nos Lares e ERPIS do Concelho de Soure, onde diz que foram vacinados 402
utentes residentes nos lares; 366 colaboradores dos lares; 3 profissionais de saúde já com a
2.ª dose da vacina; 16 profissionais de saúde com a 1.ª dose da vacina; e 3 Bombeiros de
Soure por indicação do Presidente da Câmara.”-------------------------------------------------------
 
Foi tomado conhecimento do agradecimento e reconhecimento enviado pelo ACES
Baixo Mondego, no Processo de Vacinação nos Lares e ERPIS do Concelho de
Soure.---------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 36. SERVIÇOS MUNICIPAIS – OFICINAS E ARMAZÉNS 
                  . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DOS EDIFÍCIOS 
                . Edifício das Oficinas - Tempestade Leslie
                     - Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: SERVIÇOS MUNICIPAIS – OFICINAS E ARMAZÉNS

CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DOS EDIFÍCIOS 
EDIFÍCIO DAS OFICINAS 
ADJUDICAÇÃO

Por deliberação de Câmara de 30.12.2020 foi decidido recorrer à figura de ajuste direto, nos termos da alínea d) do artigo 19.º
do  Código  dos  Contratos  Públicos,  aprovado  pelo  D.L.  n.º  111-B/2017,  de  31  de  agosto,  como  procedimento  prévio  à
adjudicação da empreitada acima mencionada.

A empresa consultada apresentou a seguinte proposta:

EMPRESA VALOR PRAZO

Mealhada Metal, Estruturas Metálicas & Aluguer

Equipamentos, Ldª 27.167,00 € 60 DIAS

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e que o valor da proposta não é superior ao preço base, (27.167,00€),
os serviços sugerem a adjudicação da presente empreitada à empresa  Mealhada Metal, Estruturas Metálicas & Aluguer
Equipamentos, Ldª.

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

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

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

Conclusão:

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

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

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

3. A adjudicação da presente empreitada à empresa Mealhada Metal, Estruturas Metálicas & Aluguer Equipamentos, Ldª;

4. Aprovação da minuta do contrato, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 98.º do CCP;

5. Autorização para a realização da despesa no valor de 27.167,00 euros, acrescido de IVA.

À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
18.01.2021
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Deliberado, por unanimidade, aprovar: a designação, como gestor de contrato,
do Eng.º Mário Fernando Rodrigues Monteiro; a dispensa da audiência prévia;
a adjudicação da presente empreitada à empresa Mealhada Metal, Estruturas
Metálicas & Aluguer Equipamentos, Lda; a minuta do contrato; a autorização
para a realização da despesa no valor de 27.167,00 euros, acrescido de IVA,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.--------------------------------

Ponto 37. SAÚDE 
               . AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE 
                . Candidatura HORIZON 2020
                     - Aprovação do “Grant Agreement”

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “dar nota e pedir a vossa
correspondente  aprovação  para  esta  aceitação desta  candidatura  ao  Horizon  2020,  uma
candidatura apresentada, onde nós somos parceiros juntamente com o Município de Penela
e que é apresentada pelo IPN, que visa um conjunto mais alargado de consórcios, com
Espanha, Portugal, Irlanda, Dinamarca e Holanda e que é liderado pelo Instituto Aragonês
de Ciências de Saúde.
Como tal, este projeto, destinado a áreas isoladas, portanto, a territórios chamados de baixa
densidade e o IPN lidera este projeto a nível nacional, Soure e Penela apresentam-se aqui
como parceiros. Temos aqui um compromisso também de despesa e, como tal, tendo sido
este projeto financiado pela União Europeia, ao nível do 2020, está agora em condições para
executar e sugerimos a aprovação do mesmo para a sua aceitação e desenvolvimento.”-------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar o  “Grant  Agreement”  para  o  Projeto
ROSIA – Remote Rehabilitation Service for Isolated Areas, para correspondente
comunicação à Comissão Europeia e ao Cabeça de Consórcio, conforme decorre da
informação do Gabinete Planeamento Municipal.-------------------------------------

Ponto  38.  Tribunal  Judicial  da  Comarca  de  Coimbra  -  Juízo  de  Competência
Genérica de Soure

                 . PROCESSO: N.º 2064/19.4T8CBR
                  . Autor: Manuel Simões Morgado – Alencarce de Cima 
                     - Sentença – Para Conhecimento
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “dar-vos conhecimento da
sentença proferida em 16.11.2020 e que transitou em julgado recentemente, sendo que hoje
se  deu  a  execução  da  mesma  ou  a  tentativa  de  execução  da  mesma  na  localidade  de
Alencarce de Cima e que tem a ver com a ocupação de uma serventia de inquilinos, num
terreno privado e que o Município não tinha legitimidade para defender ali a causa, não era
parte interessada, mas como a pedido dos confinantes tinha feito uma intervenção em 2013,
agora  a  pedido  do  Tribunal,  conforme  decorre  da  sentença,  está  disponível,  foi
“condenado” pelos meios próprios retirar aquilo que não tinha sido autorizado a fazer em
2013.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento da “Sentença” do Processo n.º 2064/19.4T8CBR.------

Ponto 39. APOIO EXTRAORDINÁRIO AO INVESTIMENTO NA CULTURA 
                  - Conservação/Reparação de Património Cultural e Social
      
Foi presente a seguinte Proposta:

PROPOSTA

ASSUNTO: APOIO EXTRAORDINÁRIO AO INVESTIMENTO NA CULTURA E 
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE PATRIMÓNIO CULTURAL E SOCIAL 

A presente  proposta  integra  um conjunto  de  pedidos  de  apoio  ao  investimento  apresentados  por
diversas Instituições do Concelho, transversais quanto aos propósitos e fins a que se destinam, mas
suficientemente agregadores para serem tratados de uma forma conjunta. 

A Cultura,  a Atividade Recreativa e os Tempos Livres desempenham um papel  preponderante na
vivência  e  socialização  do  Homem e,  por  isso,  tem tido  por  parte  desta  Câmara  Municipal  uma
especial atenção, que, aliás, se reflete nos valores que lhes estão adstritos nas Grandes Opções do
Plano – PPI e AMR para 2021 e anos seguintes. 

As  Associações  deste  Concelho  desempenham  um  papel  preponderante  no  espectro  cultural,
enquanto fiéis defensores dos usos e costumes da nossa região e no desenvolvimento e formação dos
jovens do nosso Concelho, quer ainda contribuindo para a socialização e integração das populações
na  comunidade  em que  se  inserem,  assumindo-se,  também,  cada  vez  mais  como um veículo  de
promoção de medidas de envelhecimento ativo e saudável em agregados populacionais dispersos,
isolados e com diminuta população. 

De entre as atribuições e competências dos Municípios, a área do património assume ainda particular
relevância, de entre o qual o património religioso constitui um vetor importante a preservar. 
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Revela-se, também, de primordial importância a necessidade de apoiar o movimento associativo na
realização de obras prementes, sinalizadas já em 2018, e que não foram objeto de qualquer tipo de
apoio municipal ou outro. 

Aos fundamentos atrás aludidos, acresce surto pandémico de Covid-19 que exige do País medidas
excecionais.  Hoje  existem  novos  problemas  para  todos  os  setores  da  sociedade  e  o  Movimento
Associativo no Concelho de Soure não foi exceção, vendo a sua atividade suspensa e encerrada. No
entanto, para além das despesas correntes se manteres, os investimentos em conservação/manutenção
das infraestruturas continuam a assumir enorme acuidade, dado que a sua protelação no tempo pode
colocar a realização dos mesmos em risco. 

Importa garantir que este importante setor possa retomar a sua atividade o mais brevemente possível,
dado que é um fator primordial na coesão social concelhia. 

Realce-se que apesar da enorme importância para as Instituições e para a comunidade onde estão
inseridas,  são  investimentos  de  baixos  montantes,  que,  em  termos  de  contratação  pública,  se
integram no regime simplificado. 

Foram apresentados pedidos de apoio constantes do ANEXO I à presente proposta, todos eles com
relevante interesse cultural e social  para as respetivas comunidades,  pelos fundamentos genéricos
atrás expostos, bem como por razões particulares transversais a outros domínios, designadamente ao
nível  da preservação do património religioso,  no caso das Capelas de Pedrógão do Pranto, Pouca
Pena  e  Casconho  e  Igrejas  de  Granja  do  Ulmeiro  e  Alfarelos;  a  utilização  social,  como  Casas
Mortuárias,  pela inexistência  de equipamento para esse  fim, no caso da Capela  de Vila Nova de
Anços e Casal Novo, ao nível das atividades recreativas e de lazer como é o caso das Associações
das localidades de Sabugueiro e Alencarce de Cima e Cascão. 

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

Compete  à  Câmara  Municipal  deliberar  sobre  as  formas  de  apoio  a  entidades  e  organismos
legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização de eventos com
interesse  para  o  Município,  bem como  promover  e  apoiar  o  desenvolvimento  de  atividades  e  a
realização de eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal,  nos termos
das al. o) e ff) do n.º1 do art.º 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. 

O encargo resultante desta proposta está prevista nas Grandes Opções do Plano PPI e AMR para o
ano de 2021, no projeto 2021/65 e no Orçamento na rubrica 02.02.08.07.01. 

O apoio financeiro a conceder estará condicionado à apresentação dos documentos contabilísticos
que evidenciem a concretização do investimento em causa, a observância das regras de contratação
pública e à verificação técnica da razoabilidade dos preços apresentados em linha com os praticados
no mercado. 
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PROPOSTA: 
Face ao atrás exposto, propomos que o Executivo Municipal aprecie: 
- A concessão dos apoios financeiros aos pedidos e instituições constantes do Anexo I, no valor total
de 36.318,61 €.

Soure, 26.01.2021 
O Presidente da Câmara Municipal, 
( Mário Jorge Nunes )

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “como podem verificar,
neste conjunto de nove pedidos de apoio, alguns são de 2018, 2019 e 2020 e nós estamos
prestes a chegar ao fim de um procedimento de um novo Regulamento para apoios às
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PROPOSTAS DE APOIO A INVESTIMENTOS

ANEXO I - Cultura

# Entdade Desiinaião Projeto Apoio Proposto 2021

1

2
Pintura da Capela do Pedróião do Pranto

3

4
Fábrica da Iireja da Freiuesia de Soure

5
Centro Social do Sabuiueiro Obras de Aequalifcaião da sede

6

7

8

1

                                            Total 

Total 
Investmento

Fábrica da Iireja Paroquial de Vila N ova de 
Anios

Benefciência na Casa Mortuária de Vila 
N ova de Anios  14 145,00 €  4 110,00 €  4 110,00 € 

Fábrica da Iireja Paroquial da Freiuesia 
da Vinha da Aainha  8 302,50 €  3 321,00 €  3 321,00 € 

Fábrica da Iireja Paroquial da Freiuesia 
da Granja do Ulmeiro

Aeparaião das paredes lado norte e frente 
da Iireja  3 863,43 €  1 545,37 €  1 545,37 € 

Aeabilitaião e manutenião, pintura de 
Edifcio da Capela do Casal N ovo  12 280,00 €  4 112,00 €  4 112,00 € 

 13 123,60 €  4 110,00 €  4 110,00 € 

Fábrica da Iireja Paroquial da Freiuesia 
de Soure

Substtuiião de telhado e estrutura de 
madeira da Capela do Casconho  13 284,00 €  4 110,00 €  4 110,00 € 

Fábrica da Iireja Paroquial da Freiuesia 
de Alfarelos

Conservaião do telhado, teto e paredes 
daIireja de Alfarelos  8 512,01 €  3 436,84 €  3 436,84 € 

Centro Social de Alencarce de Cima e 
Cascão

Modernizaião da Sala de Convívio e Bar 
do Centro Social  1 200,00 €  3 680,00 €  3 680,00 € 

Fábrica da Iireja Paroquial da Freiuesia 
de Soure

Substtuiião total da cobertura da sala 
contiua à Capela da Pouca Pena  11 133,50 €  4 453,40 €  4 453,40 € 

 14 724,12 €  36 318,61 €  36 318,61 € 
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coletividades. Acontece que esse novo Regulamento ainda não está em condições de ir à
próxima  Assembleia  Municipal  e  tem,  como  sabem,  porque  ele  já  foi  distribuído,  um
conjunto de regras, procedimentos e normas de candidatura que fariam com que estes nove
apoios que aqui estão, somos deparados com este tipo de pequenos apoios. Alguns estão
realizados ou quase realizados.
Dar aqui nota de um, que são umas casas de banho públicas de apoio à Capela do Casal
Novo, que serve de Casa Mortuária, portanto, como sabem, naquela comunidade há duas
Capelas, dos cemitérios diferentes. Enquanto que Casa Velha já tem casas de banho e foram
objeto  de  um  apoio  há  meia  dúzia  de  anos,  este  não  tinha.  Ainda  falta  fazer  algum
acabamento urbanístico e, portanto, foram os próprios dirigentes que suportaram o dinheiro
que  não  tinham,  do  bolso  deles,  na  expetativa  de  que  o  Município  havia  também  de
comparticipar. Andamos à espera do novo Regulamento e constatamos o seguinte: o novo
Regulamento não prejudica aquilo que tem sido a prática e as boas práticas assumidas até
aqui.  Acabámos  de  assumir,  inclusive,  que  até  5.000,00€  nós  apoiaríamos  pequenas
iniciativas e temos aqui um conjunto de pedidos, já com alguns meses, são quase todos de
antes da pandemia e que são pequenos apoios para investimentos que entendemos que são
socialmente importantes, embora muitas vezes apareça as Fábricas da Igreja, não se tratam
de apoios às Capelas ou aos locais de culto propriamente dito, nomeadamente o caso da
Casa Mortuária de Vila Nova de Anços; o caso da Capela do Pedrogão do Pranto, que é o
local que serve de Casa Mortuária naquela localidade e não há culto regular nesta Capela; o
caso das paredes a norte na Casa Mortuária da Granja do Ulmeiro, naquela rua traseira que
está com infiltrações; o caso do Casal Novo; o Centro Social do Sabugueiro, que tem a ver
com a sede. 
De recordar que o sítio onde começou o Filarmonias, que nunca chegou a ser concluído por
causa do Leslie e da pandemia, foi aí que foi identificada, no Sabugueiro, esta necessidade de
intervir na sede do Centro Social do Sabugueiro; o caso do telhado e estrutura da Capela do
Casconho; o caso da, aqui sim é a Igreja de Alfarelos e atenção que a Igreja de Alfarelos é
uma Igreja Matriz, tem os problemas que tem e foi criada a expetativa de que íamos dar um
apoio, é a única que tem mais a ver com o Património; o caso da sala de convívio e bar do
Centro Social de Alencarce de Cima e Cascão, também um pequeno apoio que tem a ver
com a melhoria das condições de segurança, que houve uma alteração à lareira que estava
num sítio  com riscos  associados  ao  seu  funcionamento  e  o  caso  da  cobertura  da  sala
contígua à Capela da Pouca Pena e aqui  tivemos que dispensar,  não só a antiga escola
primária,  que está cedida ao Rancho, e o próprio Jardim de Infância está cedido para a
Catequese porque a Catequese da Pouca Pena tem a particularidade de ser ao sábado e
muitos pais da Vila de Soure e arredores recorrem à Pouca Pena e nós, ou continuávamos à
espera do Regulamento. Estarmos a abrir a porta para as outras coletividades poderem ter
5.000,00€ e estes que têm obra executada e não receberam, aquilo que se propõe é que se dê
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o apoio descriminado na tabela, sendo que todos os apoios que sejam superiores a 5.000,00€
passem para um limite de 5.000,00€, ou seja, 4.990,00€.”--------------------------------------------

A Senhora Vereadora Ana Patrícia Pereira, referiu que: “não pretendo votar no ponto 39.1.8
porque faço parte dos órgãos sociais da Associação e há incompatibilidade.”--------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “a Senhora Vereadora Ana
Patrícia  Pereira,  neste  ponto,  sendo  parte  integrante  dos  órgãos  sociais  de  uma  das
coletividades em análise, ausenta-se, não pretende pronunciar-se, não só sobre aquela que
lhe diz respeito, mas fica totalmente alheia ao contexto do ponto 39.”----------------------------

A Senhora  Vereadora  Dra.  Manuela  Santos,  referiu  que:  “sobre  este  ponto e  sobre  os
apoios, pedi a palavra porque pretendo usar da coerência que me tem caracterizado ao longo
dos anos, nos mandatos autárquicos, sempre que esta matéria vem às reuniões de Câmara.
Tenho referido não compreender, ter dificuldade em aceitar aprovação de apoios a obras de
património da igreja tendo em conta que é uma instituição, a meu ver, que deve viver sem
os apoios do poder político para obras do seu património. Sempre solicitei que viessem de
forma separada e não todos os apoios juntos para que pudesse ser possível votar um a um.
Reconheço  que  muitas  delas  representam património  de  valor  no  Concelho  de  Soure,
recordo-me da intervenção que foi feita no Casal do Barril, na Capela. A qualidade do que
foi  feito,  não teria  sido possível,  apesar  do esforço da  Comissão.  O Senhor  Presidente
começou  por  referir  sobre  esta  matéria,  que  muitas  delas  servem funções  como Casas
Mortuárias. Esta justificação associada ao relevo de algumas em termos do valor do seu
património leva-me a não votar contra,  mas aprovar estes  investimentos.  Com isto não
mudei  de  opinião,  simplesmente  tenho   em  conta  alguns  fatores  que  decorreram  da
intervenção do Senhor Presidente. 
Gostava, no entanto, de fazer aqui uma outra recomendação. Que estes pedidos de apoio
não esperem dois anos para virem a uma reunião de Câmara, as pessoas quando fizeram o
pedido,  em  2017  ou  2018,  tiveram  necessidade  daquele  apoio  naquele  ano,  portanto,
certamente poderá vir com outra cadência às reuniões de Câmara para deliberação e é uma
forma de ajudar mais atempadamente.”-----------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “essa última recomendação
merece  uma justificação.  Os apoios  às  coletividades,  não basta  chegar  aqui  e  fazer  um
requerimento e chamar lá o Presidente da Câmara e explicar a bondade da obra, que muitas
vezes são coisas simples, é uma infiltração de água numa parede; é uma substituição de uma
caleira que está podre e que põe em causa, de facto, o património; é uma pintura que é feita,
muitas vezes, com os próprios dirigentes locais, que se juntam e comprar os baldes de tinta
e que fazem esse trabalho. 
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Depois há diversas velocidades para essas execuções. Há boas vontades para fazer as coisas
e há coletividades, no Concelho de Soure, que têm despesa de dezenas de milhares de euros
com o prejuízo do Leslie e que já têm a garantia do dinheiro para pagar as obras e eles
continuam com essa necessidade, mas não vai ser o Município que a vai realizar. 
Tal como acontece nas candidaturas a que o Município concorre a fundos comunitários, ou
outros, é no decorrer da obra e da sua fundamentação que vamos recebendo os chamados
reembolsos. 
Como nós aperfeiçoamos e estamos a construir, ano após ano, diversos regulamentos para
enquadrar,  de  forma  legal,  aquilo  que  são  as  competências  do  Município  e  para  criar
transparência  e  rigor  como usamos os dinheiros  públicos,  também para  estes  pequenos
casos não basta a conversa do Presidente da Câmara ou de um Vereador, muitas vezes, com
os líderes de aldeia locais ou com líderes associativos. 
É preciso passar a um outro patamar e, para isso, nos dedicámos, até por força da questão
do Furacão Leslie, que nos ensinou muito e que fez grandes prejuízos nas coletividades que
não  têm  título  de  propriedade  dos  equipamentos,  coletividades  que  não  têm  seguro,
coletividades  que  não  têm  registo  na  conservatória,  registo  nas  finanças,  portanto,
documentos de legalidade sobre a propriedade, etc e a tramitação desses processos, também
temos de caminhar num determinado sentido.
Aquilo que, porventura, hoje está aqui exposto também tem a ver com o ponto que se
aprovou atrás, sobre aqueles outros apoios de recuperação, ou seja,  para estas pequenas
coisas,  o que é que temos?!  Temos esta necessidade,  por um lado, ao dar estes passos,
fizemos uma avaliação, alguns estão começados, são para este valor que encaixa no regime
simplificado de uma possível contratação pública ou nalguma norma comparativa, daí esta
tentativa  de  nivelar  pelos  tais  5.000,00€,  que  também está  em alinhamento com aquele
ponto anterior e não vamos dar apoio para a luz, nem para a água, de encontro ao seu
princípio, há aqui uma lógica de boa fé. Obviamente que para receberem aquilo que vamos
fazer no protocolo, terão que trazer as evidências, não só dos orçamentos mas também da
aplicação da despesa, não dos 5.000,00€ mas dos tais 15 ou 12 que estão aqui. Os técnicos
do Município atestarão essa despesa, sendo que deixámos de fora, eu diria, se calhar, outros
tantos, que são intenções de investimento, ompra de fardamentos para filarmónicas, obras
de melhoria de condições de investimento e que vão ter que aguardar mais uns meses por
razões de orientação política municipal…
Depois as Casas Mortuárias,  as pessoas, mesmo que não usem a casa de banho da casa
mortuária, que no caso do Casal Novo é nova, que custaria, se fosse um projeto municipal,
30/40.000,00€ e eles fizeram-na, está lá, falta fazer o acabamento urbanístico, colocar um
banco, uma calçada; o Município fará isso porque é no espaço público...”------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves,  referiu que:  “vou votar favoravelmente
todos os nove apoios, das instituições de índole social e religioso.”--------------------------------
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39.1.1. Fábrica da Igreja Paroquial de Vila Nova de Anços

Deliberado, por unanimidade,  aprovar a atribuição de um apoio no valor de
4.990,00 Euros, conforme proposta do Senhor Presidente de Câmara Mário Jorge
Nunes.--------------------------------------------------------------------------------------
      
39.1.2. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Vinha da Rainha

Deliberado, por unanimidade,  aprovar a atribuição de um apoio no valor de
3.321,00 Euros, conforme proposta do Senhor Presidente de Câmara Mário Jorge
Nunes.--------------------------------------------------------------------------------------
 
39.1.3. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Granja do Ulmeiro

Deliberado, por unanimidade,  aprovar a atribuição de um apoio no valor de
1.545,37 Euros, conforme proposta do Senhor Presidente de Câmara Mário Jorge
Nunes.--------------------------------------------------------------------------------------

39.1.4. Fábrica da Igreja da Freguesia de Soure

Deliberado, por unanimidade,  aprovar a atribuição de um apoio no valor de
4.912,00 Euros, conforme proposta do Senhor Presidente de Câmara Mário Jorge
Nunes.--------------------------------------------------------------------------------------
    
39.1.5. Centro Social do Sabugueiro

Deliberado, por unanimidade,  aprovar a atribuição de um apoio no valor de
4.990,00 Euros, conforme proposta do Senhor Presidente de Câmara Mário Jorge
Nunes.--------------------------------------------------------------------------------------

39.1.6. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soure

Deliberado, por unanimidade,  aprovar a atribuição de um apoio no valor de
4.990,00 Euros, conforme proposta do Senhor Presidente de Câmara Mário Jorge
Nunes.--------------------------------------------------------------------------------------
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39.1.7. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Alfarelos

Deliberado, por unanimidade,  aprovar a atribuição de um apoio no valor de
3.436,84 Euros, conforme proposta do Senhor Presidente de Câmara Mário Jorge
Nunes.--------------------------------------------------------------------------------------
     
39.1.8. Centro Social de Alencarce de Cima e Cascão

Deliberado, por unanimidade,  aprovar a atribuição de um apoio no valor de
3.680,00 Euros, conforme proposta do Senhor Presidente de Câmara Mário Jorge
Nunes.--------------------------------------------------------------------------------------

39.1.9. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soure

Deliberado, por unanimidade,  aprovar a atribuição de um apoio no valor de
4.453,40 Euros, conforme proposta do Senhor Presidente de Câmara Mário Jorge
Nunes.--------------------------------------------------------------------------------------

39.2. Contrato Programa entre o Município de Soure e a Freguesia de Tapéus
              - Conservação/Reparação da Sede da Junta de Freguesia de Tapéus

Foi presente a seguinte informação:

Proposta

Considerando:
1-  O  pedido  de  celebração,  efetuado  pela  Freguesia  de  Tapéus,  de  um  Contrato  programa  com  o
Município de Soure para a realização de obras de conservação/ reparação no seu edifício sede;
2  -  Que  aquele  edifício  serve  diversas  instituições  sociais  e  culturais  da  Freguesia,  prestando  um
relevante serviço à comunidade local, designadamente:

a) A ADESTA, que é uma IPPS com serviço de apoio domiciliário, Centro de Dia e fornecimento
de refeições escolares ao Centro Escolar;

b) O Rancho Folclórico de Tapéus;
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c) O Clube de Caçadores Eco-Sucesso;
d) O Grupo dos Amigos dos Cavaquinhos de Tapéus.

3 - Que neste edifício são desenvolvidas diversas atividades ligadas à Educação, sendo também o local,
por excelência, de encontro da população, por tendência bastante envelhecida, e por isso assume um
papel importante na estratégia desenvolvida de promoção de um envelhecimento ativo e saudável. 

Considerando, ainda, que:
1 - Constituem atribuições das Autarquias Locais -  entenda-se das Freguesias e dos Municípios -  a
promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, designadamente nos domínios
dos equipamentos urbanos, cultura e ação social [cfr. estabelece o artigo 2.º conjugado com a alínea a), d)
e f) do n.º 2 do artigo 7.º e alínea a), e), f) e h) do n.º 2 do artigo 23.º, todos, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro]; 
2 - O Município prossegue as suas atribuições em articulação com as freguesias, pela consideração dos
princípios da descentralização administrativa, da subsidiariedade, da complementaridade, da prossecução
do interesse público e da proteção dos direitos e interesses dos cidadãos.
3 - A Câmara Municipal de Soure, sob autorização da Assembleia Municipal de Soure, pode deliberar
sobre formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses
próprios das populações, conforme resulta da alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro. 

Propomos que a Câmara Municipal delibere:
1 - Aprovar a celebração de um Contrato Programa entre o Município de Soure e a Freguesia de Tapéus,
relativo à execução de obras de conservação/reparação da Sede da Junta de Freguesia de Tapéus;
2 - Aprovar a minuta do Contrato Programa, em anexo;
3 - Submeter, a proposta e a minuta do Contrato Programa nos termos previstos na alínea j), do n.º 1, do
artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, à Assembleia Municipal para sua aprovação.

Soure, 27 de janeiro de 2021
O Presidente da Câmara Municipal, 
( Mário Jorge Nunes )

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “trata-se de um contrato
Programa com uma outra entidade pública, é obrigatório que seja sufragado em Assembleia
Municipal, a sua prioridade é deixá-lo já pronto. É do conhecimento geral que não há outras
coletividades em Tapéus que não estejam na Junta de Freguesia e a Junta de Freguesia sente-
se  discriminada.  Ela  precisa  de  uma  profunda  pintura  externa  e  interna  e  a  Junta  de
Freguesia de Tapéus diz que a Câmara Municipal nunca apoiou ao investimento ao Rancho
Folclórico, apoio ao investimento às outras coletividades, porque elas estão cá na Junta de
Freguesia...”---------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves,  referiu que:  “irei  votar,  naturalmente,  a
favor também este ponto.”--------------------------------------------------------------------------------
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Deliberado, por unanimidade, aprovar:
 -  A celebração  de  um Contrato  Programa entre  o  Município  de  Soure  e  a
Freguesia de Tapéus, relativo à execução de obras de conservação/reparação da
Sede da Junta de Freguesia de Tapéus;
- A minuta do Contrato Programa.
E ainda submeter a Proposta e  a Minuta do Contrato Programa nos termos
previstos na alínea j),  do n.º  1,  do artigo 25.º da Lei  n.º 75/2013, de 12 de
setembro, à Assembleia Municipal para a sua aprovação, conforme proposta do
Senhor Presidente de Câmara Mário Jorge Nunes.-------------------------------------

A Senhora Vereadora Ana  Patrícia  Pereira ausentou-se da sala  no ponto  39,
não participando na discussão e votação do mesmo, considerando que faz parte
dos Corpos Sociais de uma das Instituições a apoiar.--------------------------------

O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves ausentou-se a partir deste ponto, por
motivos pessoais.------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 40. FUNDO DE MANEIO
                  - Constituição e Utilização de Fundos de Maneio /2021

Foi presente a seguinte proposta:

PROPOSTA - CONSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO/2021

Aeconhecendo  a  necessidade  de  consttuiião  de  fundos  de  maneio  para  paiamento  de
pequenas despesas urientes e inadiáveis, proponho que a Câmara autorize, a consttuiião dos
seiuintes fundos de maneio, no valor total de 1.200,00€, para o ano económico de 2021:

Presidente da Câmara, Mário Jorge Nunes: 300,00€
rubrica 01 02 / 02 02 25 06 – Outros Serviios - 200,00€;
rubrica 01 02/ 02 01 21 02 – Outros Bens – 100,00€.

Vice-Presidente, Américo Ferreira Nogueira: 300,00€
rubrica 01 02 / 02 02 25 06– Outros Serviios - 200,00€;
rubrica 01 02/ 02 01 21 02 – Outros Bens – 100,00€.
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Vereador, Gil António C. Soares: 300,00€
rubrica 01 02 / 02 02 25 06– Outros Serviios - 200,00€;
rubrica 01 02/ 02 01 21 02 – Outros Bens – 100,00€.

Vereadora, Ana Patrícia: 300,00€
rubrica 01 02 / 02 02 25 06 – Outros Serviios - 200,00€;
rubrica 01 02/ 02 01 21 02 – Outros Bens – 100,00€.

Tendo em consideraião o ponto 2.1.10.1.11 das Consideraiões Técnicas do POCAL, a utlizaião dos
fundos de maneio devem respeitar o disposto nos termos do Aeiulamento do Fundo de Maneio, que se
anexa.

Soure, 25 de janeiro de 2021
O Presidente da Câmara,
(Mário Jorie N unes)

Deliberado, por unanimidade,  aprovar a proposta de Constituição e Utilização
de Fundos de Maneio, no  valor total de 1.200,00 euros, para o ano económico
de  2021,  conforme  proposta  do  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge
Nunes.------------------------------------------------------------------------------------

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