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AAAATATATATA 
 

--- No dia trinta e um de outubro do ano de dois mil e dezasseis, pelas catorze horas e 
trinta minutos, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, reuniu a Câmara 
Municipal de Soure, convocada nos termos do Regimento para a sua vigésima 
Reunião Ordinária, estando presentes o Senhor Presidente da Câmara, Mário Jorge da 
Costa Rodrigues Nunes, e os Senhores Vereadores: Dr. Carlos Manuel da Silva 
Páscoa; Dr. António José Martinho dos Santos Mota; Dra. Nádia Filipa Antunes 
Madeira Gouveia; Dra. Márcia Cristina Lopes Travassos e Dra. Maria Manuela Lucas 
de Oliveira Santos.----------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou o Executivo que o Senhor Vereador Dr. Jorge Manuel 
Simões Mendes não se encontra presente na reunião, por motivo justificado.------------ 
O Senhor Presidente declarou aberta a reunião, com a seguinte ordem de trabalhos:--- 

    

OOOORDEM DE RDEM DE RDEM DE RDEM DE TTTTRABALHOSRABALHOSRABALHOSRABALHOS 
 

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. Apreciação da Proposta de Ata de 26.08.2016  
 

 

Ponto 4. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2016 
  . Apreciação de Propostas de Alteração - 10.ª/10.ª -  
 

 

Ponto 5. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO 
 

            . Aquisição de Viaturas  
    - Nova Viatura de 17 lugares 
        . Escolha de Procedimento Prévio 
 

 

Ponto 6. EDUCAÇÃO 
 

            . Agrupamento de Escolas Martinho Árias, Soure 
               - Agradecimento 
 
 

 

Ponto 7. CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
 . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL - CAMPO DE FUTEBOL DA 

VINHA DA RAINHA  
 . Reparação de Cobertura  
     - Escolha de Procedimento Prévio 
 

Ponto 8. CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
 . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE PAVILHÕES DESPORTIVOS 
 . Pavilhão Desportivo Municipal em Granja do Ulmeiro - Cobertura  
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    - Escolha de Procedimento Prévio 
 

Ponto 9. DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
              . Zona Desportiva nas Imediações da Casa do Operário - Paleão 
                 - Aquisição de Terrenos 
                     . Prédio Inscrito na Matriz Rústica 26347 e Descrição 3786/Soure 
 
 
 

Ponto 10.  HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO 
                . Parque dos Bacelos 
                 . Reforço da Iluminação Pública 
                  - Escolha de Procedimento Prévio 
 

Ponto 11. URBANIZAÇÃO E URBANISMO 
               . Alteração ao Loteamento n.º3/1991 
                - Sito Quinta do Olival – Granja do Ulmeiro 
 
 
 

Ponto 12. SANEAMENTO E SALUBRIDADE  
 

               . PROLONGAMENTO DE COLETORES 
              . Rua das Hortas em Casal de Almeida 
                - Escolha de Procedimento Prévio 
 

Ponto 13. SANEAMENTO E SALUBRIDADE  
 

               . REDE DE ESGOTOS  
              . Higiene Pública  
                -  Aquisição de Viaturas 
                    . Escolha de Procedimento Prévio 
 
 

 Ponto 14. SANEAMENTO E SALUBRIDADE   
               . CEMITÉRIOS 
 

                 . CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO  
                     . Reparação do Muro no Cemitério da Gesteira 
                    . Escolha de Procedimento Prévio 
 
 

Ponto 15. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDE DE ESGOTOS – FECHO DE SISTEMAS 
                 - Aprovação do Projeto 
 

        15.1. Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas da Freguesia de  
                Vinha da Rainha, Zonas Norte e Central 
      15.2. Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas de Gesteira/Piquete à 

Povoação de Lousões 
      15.3. Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas de Soure às Povoações 

de Casa Velha, Casal Novo e Gabriéis 
     15.4. Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas de Alfarelos/Granja 

do Ulmeiro 
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Ponto 16. ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 
              . ÁGUA 
              .  CONSERVAÇÃO/IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS 
              . Reservatório Elevado de Soure 
                  - Escolha de Procedimento Prévio 
 

 

Ponto 17. ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA – ÁGUA 
             . CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DAS ÁGUAS RESIDUAIS 

E LAMAS DAS ETAR//ANO DE 2017  
              .  Sistema Público 
                  - Escolha de Procedimento Prévio 
 

Ponto 18. ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA  
              . ÁGUA 
             . Aquisição de Viaturas 
                  - Escolha de Procedimento Prévio 
 

Ponto 19. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
              . IP - Iluminação Pública 
               . BT - Baixa Tensão 
                 -  Extinção das Tarifas Reguladoras de Venda de Eletricidade a Clientes Finais 
                      . Escolha de Procedimento Prévio 
 
 

Ponto 20. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
               . CONSERVAÇÃO /REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS  
                . Troço da EM 342 na Zona de Santo Isidro  
                - Homologação de Auto de Receção Provisória 
 

Ponto 21. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
               . CONSERVAÇÃO /REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS  
                . Zona de Santo Isidro - Rua Principal 
              . Drenagem e Saneamentos 
                - Escolha de Procedimento Prévio 
 

Ponto 22. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
               .  Sinalização Diversa  
                . Troço da EM 342 na Zona de Santo Isidro 
                 - Escolha de Procedimento Prévio 
 
 

Ponto 23. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
               . RECARGAS 
                  - Arruamentos e Ligações na Freguesia de Alfarelos 
                  - Arruamentos e Ligações na Freguesia de Granja do Ulmeiro 
                   . Escolha de Procedimento Prévio 
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Ponto 24. SERVIÇOS MUNICIPAIS 
               . Aquisição de Equipamento de Topografia 
                . Software 
              . Outro Equipamento 
                    - Escolha de Procedimento Prévio 
 
 

Ponto 25. REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SOURE 
                . Aprovação do Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território 
 

Ponto 26. PARQUE LOGÍSTICO DE ALFARELOS – MELHORIA DE ACESSO NO 
ENTRONCAMENTO COM A EN 347 

                      - Acordo de Gestão com a IP, S.A. 
 

Ponto 27. CDU - COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA   
    . Assembleia Municipal de Portimão 

            - Moção “Só com outra política será possível combater o flagelo dos fogos 
florestais” 

 

Ponto 28. AÇÃO SOCIAL 
    . Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Soure 

               . Aquisição de Serviços na Modalidade de Avença - Área em Direito 
                  - Ajuste Direto/Adjudicação 
 

Ponto 29. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
               . CONSERVAÇÃO /REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS RURAIS 
                . Ligação Fonte do Cortiço à Estrada de Tapéus de Baixo 
                 - Escolha de Procedimento Prévio 
 

Ponto 30.  APRECIAÇÃO DE PROPOSTAS DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E 
AMR  - E DO ORÇAMENTO, PARA O ANO DE 2017 

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

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “chegou-nos um 
documento da Assembleia da República, um convite da Comissão de Ambiente, 
Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, sobre uma 
proposta do Bloco Esquerda relativa ao Processo Extraordinário de Restauração de 
Freguesias Extintas pela Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro. Foi-vos distribuído para 
que possam ler o Projeto de Lei e também perceber do interesse, ou não, que o 
mesmo tem para o Concelho de Soure. 
Este sim, com interesse direto no Concelho de Soure, dar-vos nota que me foi 
transmitido há pouco o Programa Provisório da Visita do Senhor Secretário de 
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Estado da Saúde, na Inauguração da Unidade de Cuidados Continuados integrados na 
Associação Cultural Recreativa e Social de Samuel. Será na próxima sexta-feira, dia 04 
de novembro, a partir das 16 horas, embora os convites possam surgir da própria ARS 
ou da Associação Cultural Recreativa e Social de Samuel. É uma obra que tem tido o 
apoio do Município de Soure, portanto, eu próprio farei questão que todos os 
membros do Executivo sejam convidados. 
Entre a última reunião de Câmara e a de hoje, aconteceram alguns acontecimentos 
relevantes. No dia 23 de outubro, o Puxófole, que é uma Escola de Concertinas que 
tem o apoio do Município e funciona como secção da Associação da Ribeira da Mata, 
comemorou o seu 2.º Aniversário. É relevante referir-se aqui a sua curta existência que 
não tem sido obstáculo a que tenha formado já duas dezenas de concertinistas que 
têm atuado, quer em eventos municipais, quer em eventos festivos e culturais a nível 
do Concelho e também fora do Concelho, com atuações em programas televisivos, no 
Casino da Figueira e noutras salas de relevo. Trata-se de um grupo amador, com 
professores de música do Concelho de Soure. Parabéns ao Grupo Puxófole pelo 
trabalho que estão a desenvolver e pelo seu aniversário. 
Também no dia 24 de outubro, tivemos aqui neste Salão Nobre a apresentação do 
livro “Soure na Grande Guerra 1914-1918”, pelo Professor Doutor Fernando Tavares 
Pimenta. Nós editámos 500 exemplares, cada livro teve um custo, já com IVA, na 
ordem dos 3,00 euros. Não estava previsto colocar o livro à venda, mas também não 
podemos agora renovar a edição e distribuí-lo gratuitamente de uma forma genérica, 
por isso temos que equacionar colocar o livro à disposição dos Sourenses para que 
possa ser adquirido. Este livro e o do Senhor Santos Mota, não temos nenhum 
regulamento de fixação de preços, mas numa próxima reunião de Câmara, vou pedir 
aos serviços que façam uma informação de custo unitário de cada um deles e que 
tomemos uma deliberação de poder até reforçar as edições, porque estes livros estão a 
ser muito solicitados, e de lhes atribuir um preço para os colocar à venda. O livro do 
Senhor Santos Mota, edição municipal, tem um custo de referência entre os 6,00 
euros e 8,00 euros e o do Professor Doutor Fernando Tavares Pimenta na ordem dos 
3,00 euros. Penso que a disponibilizar-se deve ser ao preço de custo. 
No dia 26 de outubro, estivemos presentes na reunião do Conselho Geral de 
Educação, onde foram analisados alguns documentos sobre o funcionamento do 
Agrupamento de Escolas de Soure, nos seus mais diversos ciclos de ensino. 
Acompanhamos de perto, preocupa-nos também o continuar de verbas muito 
limitadas para o funcionamento do Agrupamento de Escola de Soure porque é o 
Município que acaba por se substituir a responsabilidades que são da Administração 
Central, portanto, preocupa-nos que as verbas para o funcionamento do 
Agrupamento de Escolas de Soure sejam cada vez menores, embora o orçamento 
global ande na ordem dos sete milhões de euros, o orçamento para o seu 
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funcionamento ande um pouco mais de 250.000,00 euros/ano. Ainda decorrente 
desse problema dar-vos nota que também tivemos que acudir a uma desinfestação 
para amenizar um problema de desinfestação de moscas que colocou mesmo em risco 
o funcionamento  da Escola Secundária de Soure. 
É tema do dia, é tema de fim de semana, um voto de reconhecimento e de 
congratulação pelo regresso do Grupo Anátema, trinta anos depois. Foi com grande 
entusiasmo que o Município de Soure também se pôde associar a este evento, incluído 
nas Comemorações do 25.º Aniversário da APPACDM de Soure. Dar nota, na pessoa 
do nosso colega de Executivo, Dr. Santos Mota, a satisfação que foi uma noite de 
grande movimento e de pavilhão cheio.”-------------------------------------------------------- 

 
O Senhor Vereador Dr. Carlos Páscoa referiu que: “naturalmente que a menção que 
fez ao desempenho do Anátema salienta o caráter revivalista do mesmo, mas é da 
atualidade do grupo que gostaria de falar pois, por aquilo que me disseram, deram um 
espetáculo muito bom. Foi uma iniciativa que inclusive teve repercussão mediática 
ampla, não só em termos jornalísticos locais, mas também nacionais, já que a TVI 
esteve também presente. Nesse sentido, o Concelho de Soure saiu dignificado por este 
retomar de um caminho no campo da música que estes sempre-jovens ainda vão 
fazendo e daí a nossa saudação também muito especial.”-------------------------------------   
 
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “dar-vos nota de um 
relatório geral da ERSAR, que mandei distribuir-vos, que versa sobre a possibilidade, 
com sinal verde já dado por este Executivo, para a agregação dos Sistemas Municipais 
de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais.”----------------------------- 

 
 

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

----------- 

 
    

Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências 
            . Licenciamento de Obras Particulares 
 
Foi presente a seguinte listagem: 
 

 

Município de Soure 
Requerimentos para Reunião 

 

De 11-10-2016 a 31-10-2016 
 

 

31-10-2016 
 

Class.: 01 
Ano: 2016 
Número: 396 
 Dt. Entrada Reqt.: 07-07-2016 
Processo : 01/2016/45/0 
Requerente: João Manuel Correia da Silva 
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Tp. Pedido: Projeto de Arquitetura  
Tp. Construção: Legalização 
Tp. Utilização: Arrumos 
Tipo Informação: Aprovo Arquitetura [Despacho ] 
Data reunião: 27-10-2016 
Local Obra: Casal do Barril 
Informação: Deferido o pedido de aprovação do projeto de arquitetura. 
Freguesia: Soure 
 
 

Class.: 01 
Ano: 2016 
Número: 567 
 Dt. Entrada Reqt.: 27-09-2016 
Processo : 01/2015/50/0 
Requerente: José Carlos de Sá Freire  
Tp. Pedido: Novos Elementos 
Tp. Construção: Ampliação 
Tp. Utilização: Habitação 
Tipo Informação: Aprovo Especialidades [Despacho ] 
Data reunião: 27-10-2016 
Local Obra: Casas Novas  
Informação: Deferido o pedido de aprovação da demolição e o pedido de licenciamento. 
Freguesia: Degracias e Pombalinho 
 

Class.: 01 
Ano: 2016 
Número: 493 
 Dt. Entrada Reqt.: 12-08-2016 
Processo : 01/2016/59/0 
Requerente: Tiago Ferreira Nunes dos Santos Cordeiro  
Tp. Pedido: Projeto de Arquitetura  
Tp. Construção: Nova Construção 
Tp. Utilização: Habitação e Muros 
Tipo Informação: Aprovo Arquitetura [Despacho ] 
Data reunião: 27-10-2016 
Local Obra: Rua das Flores  
Informação: Aprovo o projeto de arquitetura. 
Freguesia: Vinha da Rainha  
 
Total: 3 
 

Foi tomado conhecimento, divulgue-se e afixe-se no átrio dos Paços do 
Concelho.---------- 
 
Ponto 3. Apreciação da Proposta de Ata de 26.08.2016  
 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.----------------
-------- 
As Senhoras Vereadoras Dra. Nádia Gouveia e a Dra. Márcia Travassos não 
participaram na votação.---------------------------------------------------------------------
--- 
 
Ponto 4. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2016 

  . Apreciação de Propostas de Alteração - 10.ª/10.ª -  
 
 
 

Deliberado, por maioria, com 3 (três) votos a favor do Senhor Presidente da 
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Câmara e das Senhoras Vereadoras eleitas pelo PS e CDU, e 3 (três) 
abstenções dos Senhores Vereadores eleitos pelo PPD/PSD-CDS/PP-PPM-, 
aprovar as Propostas de Alteração - 10.ª/10.ª-.------------------------------------------
----------------------------------------------- 
Ponto 5. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO 
 

             . Aquisição de Viaturas  
                - Nova Viatura de 17 lugares 
                     . Escolha de Procedimento Prévio 
 

Foram presentes as seguintes informações: 
 

Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO 
             AQUISIÇÃO DE VIATURAS 
              - NOVA VIATURA DE 17 LUGARES 

* ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 
       

Com vista ao fornecimento em causa, 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 31.500,00 euros, inferior ao 
limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste direto, cf. alínea a) do 
n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
Janeiro. 
 

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

O encargo previsto tem dotação no orçamento em anos seguintes - 2017 - pela rubrica 02.02.07.01.06.02 e trata-se 
de ação inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 01.002 2016/30. 
 
2. PROCESSO 
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo. 
 
3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES 
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes empresas: 
  - Litocar, SA; 
  - Caetano Formula, SA. 
  - Silva & Santos, Lda. 
  - Lizauto, Lda. 

4. JÚRI 
  - Mário Monteiro, Eng. (Presidente do Júri); 
  - Mauro Alegre, Eng.; 
  - Vítor Miranda, Eng.; 
  - Ivo Costa, Dr. (Suplente); 
  - Fernando Cavacas, Dr. (Suplente). 
 
À consideração superior, 
O Técnico Superior, 
(Ivo Costa, Dr.) 
26.10.2016 
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Proposta 
 

 

AAAASSUNTOSSUNTOSSUNTOSSUNTO: EDUCAÇÃO/ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 
                  - AQUISIÇÃO DE VIATURA 
 

 
 

A Câmara Municipal tem vindo a implementar, nas suas diversas áreas de atuação e, de uma forma 
especial, nas vertentes da EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO e TEMPOS LIVRES,  AÇÃO SOCIAL E SAÚDE, várias 
medidas que visam humanizar, cada vez mais, a vida dos Munícipes do Concelho de Soure. 
 
A utilização dos autocarros municipais tem constituído um elemento fundamental de apoio a inúmeras 
situações repartidas pelas diferentes áreas: 
 
. EEEEDUCAÇÃO DUCAÇÃO DUCAÇÃO DUCAÇÃO  
           - Transportes Escolares, envolvendo alunos desde a Educação Pré-Escolar ao Ensino Secundário 
       - Serviço de Apoio à Família (Almoços e Prolongamento de Horário) /Protocolos com IPSS e Juntas de 

Freguesia 
     - Atividades de Enriquecimento Curricular 
          - Visitas de Estudo 
      - Programa Integrado de Promoção da Leitura/Visitas à Biblioteca Municipal e participação em inúmeras 

atividades organizadas pela Autarquia ao longo do ano 
     - Desporto Escolar 
     - Adaptação ao Meio Aquático 
 

....     CCCCULTURAULTURAULTURAULTURA,,,,     DDDDESPORTO E ESPORTO E ESPORTO E ESPORTO E TTTTEMPOS EMPOS EMPOS EMPOS LLLLIVIVIVIVRESRESRESRES 
- Deslocação das Associações Culturais do Concelho, no âmbito do exercício da sua atividade 

(Música, Folclore, Teatro…) 
- Deslocação dos Grupos Desportivos… 

  
. AAAAÇÃO ÇÃO ÇÃO ÇÃO SSSSOCIALOCIALOCIALOCIAL 
                    - Ações no âmbito do funcionamento do Gabinete de Ação Social 
       - Colaboração com a Segurança Social e IPSS do Concelho em atividades que envolvem a 

deslocação de crianças e idosos. 
 

. SSSSAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE 
- Eco-Saúde - Transporte de utentes dos Serviços de Saúde, designadamente, União de Freguesias de 

Gesteira/Brunhós, União de Freguesias de Degracias/Pombalinho e Freguesia de Tapéus. 
 

Observe-se que: 
 

      - Nos termos da Lei n.º 13/2006, de 17 de AbrilLei n.º 13/2006, de 17 de AbrilLei n.º 13/2006, de 17 de AbrilLei n.º 13/2006, de 17 de Abril - TTTTRANSPORTE RANSPORTE RANSPORTE RANSPORTE CCCCOLETIVO DE OLETIVO DE OLETIVO DE OLETIVO DE CCCCRIANÇASRIANÇASRIANÇASRIANÇAS - (art.º 5.º - Ponto 3 
b)), a viatura  RENAULT,RENAULT,RENAULT,RENAULT,    matrícula,    57575757----14141414----PDPDPDPD    , com capacidade para 16 lugares, não reúne os requisitos 
obrigatórios para o Licenciamento de Viaturas utilizadas no transporte de crianças, uma vez que a 
sua antiguidade é superior a 16 anos, pelo que deixa de poder prestar serviço no âmbito dos 
Transportes Escolares;        

 

Assim, afigura-se que se justifica a aquisição de uma viatura que possa entrar ao serviço já no início do ano letivo 
2016/2017.  
 
O Chefe de Gabinete 
(Américo Nogueira) 
26/10/2016 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de ajuste 
direto, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.--------------------
------------------ 
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Ponto 6. EDUCAÇÃO 
             . Agrupamento de Escolas Martinho Árias, Soure 
                  - Agradecimento 
 
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “dar-vos 
conhecimento do agradecimento enviado pelo Agrupamento de Escolas Martinho 
Árias de Soure sobre a intervenção na desinfestação de moscas. Nós não resolvemos o 
problema, porque ele mantém-se. Faz hoje três semanas que foram detetadas na Escola 
Secundária Martinho Árias de Soure, na zona da cantina e do bar principalmente, uma 
presença anormal de moscas. No mesmo dia foi chamada a Brigada do Ambiente da 
GNR que se terá deslocado ao local no outro dia de manhã, não encontrou, não tive 
acesso a nenhum relatório escrito, nada que justificasse a presença anormal de moscas. 
O problema agravou-se durante a semana, na quinta-feira sou confrontado com um 
telefonema do Dr. José Anibal, Delegado de Saúde, a dizer que ia encerrar a Escola no 
dia seguinte porque não havia condições para que os alunos frequentassem a Escola 
com aquela quantidade de moscas e entendi fazer uma intervenção química, 
contratando uma empresa especializada cujo preço foi superior a 1.200,00 euros mais 
IVA para fazer uma desinfestação nas paredes do refeitório e nalgumas sebes 
circundantes. Até hoje mantém-se as moscas, a Escola já foi visitada por diversos 
especialistas do Ministério da Agricultura e do Ambiente e a solução será esperar que 
venham umas camadas de geada para as moscas desaparecerem...  Também tem sido 
objeto de discussão, quer no Conselho Geral, quer em reuniões de pais. Pensamos que 
as autoridades deviam ter tido outra resposta, deviam ter feito outra investigação para 
podermos, em situações similares, poder atuar. É evidente que pode ter sido uma 
descarga de resíduos orgânicos nas imediações que não tenha sido de imediato 
misturada com o solo, essa é a hipótese mais plausível. Por outro lado, este calor 
anormal para a época que se faz sentir ainda hoje leva a que o ciclo de natureza não 
esteja a funcionar convenientemente daí esta presença anormal das moscas.--------------- 
 

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

--- 
 

 

Ponto 7. CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
 . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL - CAMPO DE 
FUTEBOL DA VINHA DA RAINHA  

   . Reparação de Cobertura  
         - Escolha de Procedimento Prévio 

 

Foram presentes as seguintes informações:  
 

Assunto: CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
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          CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL - CAMPO DE FUTEBOL DA VINHA DA RAINHA  
                 REPARAÇÃO DE COBERTURA 
      ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 
 
Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos: 
 
1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 
Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 21.480,32 euros, inferior ao limite 
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste direto – cf. alínea a) do artigo 19º do 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro –. 
 
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 2016 pela rubrica 
02.02.07.01.04.06 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 02 002 2016/67. 
 
2. PROCESSO 
Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo. 
 
3. JÚRI 
1. Presidente: Mário Monteiro, Engº, (Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais); 
2. Vogal: Mauro Alegre, Engº (Técnico Superior); 
3. Vogal: Vitor Miranda, Engº. (Técnico Superior). 
4. Suplente: Ivo Costa, Dr. Técnico Superior; 
5. Suplentes: Fernando Cavacas, Dr., Técnico Superior 
 
4. CONSULTAR A(S) SEGUINTE(S) ENTIDADE(S) 
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do artigo 114º do Código dos Contratos Públicos, às seguintes entidades: 
● Construtora Guardado & Oliveira, Ld.ª; 
● Global Original – Construção, Unipessoal, Ld.ª; 
● Cordeiro & Curado – Constr. Civil e Venda Mat. Construção Civil, Ld.ª. 
 
À consideração superior, 
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais 
(Mário Monteiro, Eng.º) 
11.10.2016 
 
e 
 
Assunto: Cultura, Desporto e Tempos Livres  
              Desporto e Tempos Livres  - Conservação/Reparação de Campos de Futebol 
              Reparação de Cobertura 
 

De acordo com indicações superiores, foi solicitado um levantamento do estado atual das infiltrações nos 
balneários do campo de futebol da Vinha da Rainha. 
 
Após visita ao local, foi elaborado um orçamento/medições, dos trabalhos a realizar, o qual se encontra 
em anexo. Sendo o valor total dos trabalhos de 21.480,32 € + IVA.  
 

Deste modo e genericamente, propõe-se que sejam realizados os seguintes trabalhos: 
   1. Colocação de nova impermeabilização; 
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   2. Pintura interior e exterior de todo o edifício; 
   3. Colocação de grelhas de ventilação; 
   4. Execução de rede de escoamento de águas pluviais . 
 

Sugere-se, assim, o recurso ao Ajuste Direto, para a realização dos referidos trabalhos, com convite às 
seguintes empresas: 
   1. Construtora Guardado & Oliveira, Lda,; 
   2. Global Original – Construção, Unipessoal Lda.; 
   3. Cordeiro & Curado - Constr. Civil e Venda Mat. Construção Civil Lda. 
 

À consideração superior, 
O Técnico 
(Mauro Alegre, Eng. Tec.) 
10-10-2016 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de ajuste 
direto, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.--------------------
------------------ 
 
Ponto 8. CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

  . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE PAVILHÕES DESPORTIVOS 
  . Pavilhão Desportivo Municipal em Granja do Ulmeiro - Cobertura  
      - Escolha de Procedimento Prévio 

 

Foram presentes as seguintes informações:  
 

Assunto: CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
          CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DE PAVILHÕES DESPORTIVOS 
                 PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL EM GRANJA DO ULMEIRO - COBERTURA 
      ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 
 
Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos: 
 
1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 
Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 26.515,00 euros, inferior ao limite 
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste direto – cf. alínea a) do artigo 19º do 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro –. 
 
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 2016 pela rubrica 
02.02.07.01.03.02 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 02 002 2016/74. 
 
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 Código dos Contratos Públicos, à seguinte entidade: 
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               ● Faustino e Ferreira, Sociedade Construções Metálicas, S.A. 
 
4.  JÚRI 
Uma vez que se sugere a consulta a apenas uma empresa, não há lugar a constituição de júri – cf. n.º 1 do artigo 67º do Código 
dos Contratos Públicos. 
 

À consideração superior, 
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais 
(Mário Monteiro, Eng.º) 
26.10.2016 
 
 

e 
 
 

Assunto: Cultura, Desporto e Tempos Livres – Desporto e Tempos Livres 
             Conservação/Manutenção Pavilhão Desportivo Municipal em Granja do Ulmeiro 
             Cobertura 
 

De acordo com indicações superiores, foi solicitado um levantamento da situação atual da zona a 
intervencionar no local supracitado. 
 

No seguimento da visita ao local, verificou-se a existência de infiltrações significativas no interior do 
pavilhão, resultantes da deficiente união entre as placas de cobertura.  
 
Após a visita, foi elaborado um orçamento/medições, dos trabalhos a realizar, o qual se encontra em 
anexo. Sendo o valor total dos trabalhos de 26.515,00 € + IVA.  
 

Deste modo, propõe-se a aplicação de uma segunda cobertura, com placas de 8 metros na longitudinal, 
cobrindo assim as uniões das placas da cobertura existente. 
 

Sugere-se, assim, o recurso ao Ajuste Direto, para a realização dos referidos trabalhos, com convite à 
seguinte empresa: 
 

1. Faustino e Ferreira, Sociedade Construções Metálicas S.A.. 
 

À consideração superior, 
O Técnico 
(Mauro Alegre, Eng.) 
26-10-2016 
 

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “porque não se consulta, à 
semelhança do ponto anterior, mais do que uma empresa e só se faz consulta a uma? 
Será que só esta é que faz este tipo de intervenção? 
Continuo a defender que a autarquia deverá evitar ajustes diretos a uma única empresa 
que certamente não garantirá o melhor preço e não dá oportunidades a outras empresas 
de poderem participar. Não votarei favoravelmente os pontos, nesta situação.”------------ 
 

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “é evidente que a 
prática não é esta, de vir com consulta a uma só uma empresa. As sugestões sobre as 
consultas sobre as empresas, isto não é ao sabor do Presidente da Câmara, são os 
serviços que aconselham. No caso desta do Pavilhão, foram feitas várias diligências 
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junto de várias empresas e há aqui duas questões que levam a que a proposta seja feita a 
uma, mas o Executivo é soberano e poderá, se entender, não viabilizar esta proposta, 
uma delas é a urgência da intervenção que, a ser assim, que aconteça no mês de 
novembro e outra tem a ver com a especialização da intervenção.”--------------------------- 
 

O Senhor Vereador Dr. Carlos Páscoa referiu que: “ao apercebermo-nos, nesta vasta 
documentação, que não havia uma similitude comportamental em relação às diferentes 
propostas, ou seja, numas aparece só uma proposta de entrega do serviço a uma 
determinada empresa, mas noutras aparece um número também incompreensível de 
propostas tendo em linha de conta a dimensão da obra. O que para nós é importante é 
que exista uma tipificação daquilo que é costume em termos funcionais aqui na Câmara 
Municipal de Soure, ou seja, em coisas desta natureza tem que haver o cuidado, porque 
repetidamente nós já temos vindo a chamar a atenção para esta situação, de que quando 
propostas vêm para aprovação do Executivo, sejam aprovações que tenham a ver com a 
obra em si e não com a metodologia ou os procedimentos adotados para lá chegar. 
Nesse sentido, vamos também abster-nos nesta proposta, porque entendemos que, 
embora o Senhor Presidente agora tenha dado uma explicação que me parece plausível, 
há que ter cuidado na tramitação dos processos. Tal como, especificamente no ponto 5, 
aparece-nos uma proposta de aquisição de viaturas que nos parece fundamental para os 
serviços, mas é-nos proposta pelo Senhor Chefe de Gabinete. Em boa verdade, o 
Chefe de Gabinete, pessoa que nos merece total respeito e consideração, não nos 
parece desempenhar o cargo adequado para fazer propostas desta índole. O Chefe de 
Gabinete é alguém que gere o funcionamento de um Gabinete de Apoio ao Presidente, 
é um cargo de confiança e, naturalmente, parte-se do princípio que questões tão 
concretas como esta devam advir daquilo que são as necessidades dos serviços e dos 
responsáveis dos serviços. É uma pequena nota, nós aprovámos essa proposta porque 
entendemos a pertinência da mesma mas não é talvez, em termos procedimentais, 
aquilo que é o mais correto. Nesse sentido, excetuando esse caso, porque deve ter a ver 
com uma questão de velocidade com que o processo andou, o que nos parece bem, um 
autocarro destinado a Educação, mas, neste caso das obras, acho que o Senhor 
Presidente certamente concordará comigo de que é preciso ter-se mais cuidado na 
maneira como estes processos são tramitados porque, naturalmente, esta não é maneira 
mais correta dos mesmo acontecerem.”------------------------------------------------------------ 
 
 

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “é a vossa opinião que 
respeito naturalmente. Relativamente aos transportes escolares não está delegado a mais 
ninguém, é gerido pelo meu Chefe de Gabinete, com minha total responsabilidade, é 
um setor muito vulnerável onde, até hoje, as coisas têm corrido bem, não só os 
transportes escolares como os transportes das coletividades, gestão dos transportes 
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públicos municipais, não pretendo mudar a filosofia da sua gestão até ao fim do 
Mandato. Na opinião do Senhor Vereador Dr. Carlos Páscoa a informação dos 
transportes devia ser um serviço técnico, mas também não é meu feitio fazer as coisas 
pelo faz de conta, o que é está à vista, não vale a pena mascarar o que era mais fácil 
fazer… Não funciono na política por aparências, por isso, dentro da legalidade e desde 
que a lei o permita, e que não cometa nenhum atropelo à lei, embora o possa cometer, 
vou sempre com a frontalidade e com a transparência e cada vez procurar junto dos 
serviços que haja o máximo de transparência do Município. Nós podemos não estar 
nos primeiros lugares, se calhar até estamos nos últimos outra vez, mas qualquer pessoa 
que queira saber o que se passa na Câmara Municipal, basta ir à página do Município e 
encontra lá tudo porque está lá desde a compra de um tinteiro até uma esferográfica, 
está lá onde é que ela se compra e a quem é que se comprou, desde o almoço ao jantar.  
Assim, passando à votação do ponto em questão, proponho que se aprove a escolha de 
procedimento prévio para a conservação/manutenção do Pavilhão Desportivo 
Municipal da Granja do Ulmeiro.”------------------------------------------------------------------ 
 
Deliberado, por maioria, com 2 (dois) votos a favor do Senhor Presidente da 
Câmara e da Senhora Vereadora eleita pelo PS, e 4 (quatro) abstenções dos 
Senhores Vereadores eleitos pelo PPD/PSD - CDS/PP - PPM e CDU -, aprovar a 
adoção da modalidade de ajuste direto, conforme decorre das informações 
técnicas dos serviços.----------------------- 
 
A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia proferiu a seguinte declaração de voto: 
“quero fazer uma declaração de voto “genérica” válida para este e para todos os 
pontos seguintes, onde é sugerida a consulta apenas a uma entidade… Dizer que 
apenas voto a favor porque acredito/confio nas propostas técnicas dos serviços e 
porque considero que são investimentos/respostas sociais necessárias e urgentes… Só 
por isso!”----------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Ponto 9. DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
              . Zona Desportiva nas Imediações da Casa do Operário - Paleão 
                 - Aquisição de Terrenos 
                     . Prédio Inscrito na Matriz Rústica 26347 e Descrição 3786/Soure 
 

Foram presentes as seguintes informações:  
 
Assunto: DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
                  AQUISIÇÃO DE TERRENOS 
                  ZONA DESPORTIVA NAS IMEDIAÇÕES DA CASA OPERÁRIO PALEÃO 
                  . Prédio sito em Paleão – Caminho de Cima // Matriz Rústica 26347 // Descrição 3786. 
 

Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos: 
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O terreno que se pretende adquirir está situado em Caminho de Cima na localidade de Paleão, estando registado na 
Conservatória do Registo Predial de Soure sob o número 3786 e possui a matriz rústica número 26347, sendo o seu 
proprietário o senhor José Fernando Esteves Varela. 
 

A avaliação do prédio foi efetuado pelo Chefe de Divisão de Obras Municipais, da qual resultou um valor atribuído 
ao imóvel de 8.624,00 euros, conforme informação em ANEXO I, tendo o proprietário aceite aliená-lo ao Município 
de Soure pelo preço de 8.600,00 euros. 
 

A Câmara Municipal é o Órgão competente para adquirir bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG 
(505.000,00€) – cfr. al. g) do nº 1 do artº 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 
 

Tendo em conta o montante em causa (8.600,00€), compete, pois, à Câmara Municipal deliberar sobre a aquisição 
do referido terreno. 
 

O encargo previsto tem dotação no Orçamento para o presente ano de 2016 pela rúbrica 02.02 / 07.01.01 e trata-se 
de ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 02 002 2016/69. 
 
Face ao atrás exposto, sugere-se que: 
O Executivo Municipal aprecie a proposta de aquisição de um prédio rústico, composto por terra de cultura com 
oliveiras e carvalhos, situado no Caminho de Cima na localidade de Paleão, com a matriz predial rústica nº 26347 da 
freguesia de Soure e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 3786 / Soure, pertencente a José 
Fernando Esteves Varela, pelo preço de €8.600,00. 
 
À superior consideração, 
O Adjunto do Presidente, 
(Gil Soares, Dr.) 
25-10-2016 
 
e 
 

Assunto: Zona desportiva nas imediações da Casa do Operário - Paleão 
               Aquisição de parcela 
 

Os espaços localizados na zona referida em assunto têm vindo a ser sucessivamente intervencionados, de forma a 
permitir a criação de um espaço público privilegiado para a prática de desporto e lazer. 
 

Com esse objetivo último, foi, no ano de 2009 construído um muro de gabiões, seguidamente, em 2011 foi 
construído o recinto polidesportivo e, mais tarde, em 2012, foram melhorados os arranjos exteriores daquele 
recinto. 
 

Nesta data, de forma a permitir a implantação do futuro campo de futebol de Paleão, torna-se necessário proceder 
à aquisição de uma parcela de terreno, localizada na planta seguinte e constante do levantamento topográfico em 
anexo. 
 

Localização: 
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Assim, no cumprimento de indicações superiores, procedeu-se à avaliação da parcela de terreno em causa. 
 

As características do terreno são: 
         - Localização em termos de PDM – Área de expansão (a sujeitar com planos); 
         - Área = 1.490,00 m

2
, dos quais 980 serão ocupados com a construção do campo. 

 

Na determinação do valor do terreno foi utilizado o método do CIMI para avaliação de “terrenos para construção”: 
Valor estimado para a construção / utilização prevista: 

         . Campo de jogos relvado (Área prevista implantar no terreno) ……… 980 m² x 55 €/m² = 53.900,00€ 
 

Valor do terreno (≈16% das construções) ≈ 53.900,00€ x 0,16 ≈ 8.624,00€ 
 

Assim, é nosso entendimento que um valor de 8.600,00€, é razoável e aceitável para o terreno antes descrito, com 
a utilização considerada.  
 

É quanto nos cumpre informar. 
 

À consideração superior. 
(Chefe Divisão O.P.M.) 
(Mário Monteiro, Eng.º) 
2016-10-25 
 
 

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se da compra de 
um prédio situado em Paleão junto a um prédio do Município, que é a Casa do 
Operário de Paleão e zona envolvente. Dizem os serviços que não é possível levar a 
cabo o projetado campo de futebol de onze naquele empreendimento municipal que foi 
dado em troca de uma urbanização feita pelo Grupo Sonae, aquando da compra da 
Fábrica de Paleão e prédios adjacentes, foi dada ao Município as instalações da Casa do 
Operário onde funciona a sede do Norte e Soure. O Município construiu um campo de 
futebol de cinco, falta construir balneários, falta fazer o campo de futebol, tem havido 
grande pressão de clubes do Concelho de Soure para a prática do futebol de onze, cujo 
campo de futebol do Sourense não tem essa capacidade, a Vinha da Rainha está 
sobrelotado, não quer dizer que isto seja a alternativa a outro tipo de investimentos, mas 
para que se possa começar também a dar uso a este equipamento são necessários 
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comprar 1.490 m2.. A proposta dos serviços é que 8.600,00 euros é um preço razoável, 
esse contacto está feito com o potencial vendedor e, portanto, a minha proposta é que 
o Município aprove a compra deste terreno para que se possa projetar o campo de 
futebol de onze planeado para aquele espaço.”--------------------------------------------------- 
 
 

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “sobre o assunto em análise 
pretendo saber que solução irão ter as espécies florestais referidas na informação, em 
particular Oliveiras e Carvalhos. 
Sobre o objetivo final a dar ao terreno a adquirir, campo de futebol, pensamos que ao 
longo de diversos mandatos autárquicos fomos assistindo à construção de 
equipamentos desportivos, em diversos pontos do Concelho, numa ausência de 
planeamento e racionalidade económica. 
A área do Desporto é inexistente no organigrama funcional da autarquia, ou seja, não 
existe um único técnico de Desporto, e, apesar de constar em Planos anteriores, a 
Elaboração da Carta Desportiva, tal nunca foi uma prioridade, pelo que não temos 
registo organizado/cadastro dos equipamentos existentes, em que estado se 
encontram, quem os utiliza, como não existem Regulamentos de Utilização, para 
alguns e também não sabemos quais as apostas desportivas deste e de anteriores 
executivos. 
A prática desportiva no Concelho de Soure tem sido e é da responsabilidade das 
Associações e Clubes deste Concelho, obviamente com apoios ao funcionamento da 
autarquia. 
A Adaptação ao Meio Aquático e o GiraVolei ao serem integrados nos currículos dos 
alunos de 3º e 4º anos é um ténue esboço de uma aposta desportiva, com transporte e 
equipamento da responsabilidade da autarquia, implementadas no âmbito das AEC. 
Um olhar que não é preciso ser muito atento, constata a dispersão de equipamentos. 
A única Piscina Municipal em Vila Nova de Anços, o Pavilhão Municipal inaugurado 
em 2009, em Granja do Ulmeiro e o único Campo Municipal de Relvado Sintético, 
para a prática do futebol, na Vinha da Rainha. A sede do Concelho, Soure, foi durante 
muito tempo esquecida como se as pessoas e as crianças que aqui residem não 
tivessem direito à prática do Desporto, facto que poderia ser alargado à Cultura e a 
outras áreas de desenvolvimento. Existe unicamente um Pavilhão Desportivo da 
propriedade do Município, uma piscina ao ar livre e um campo de futebol da 
propriedade do Grupo Desportivo Sourense. Temos que recuar algumas décadas para 
encontrar investimento na sede do Concelho, neste ou noutro equipamento. 
Numa política autárquica que fizesse uma verdadeira aposta na dinamização do 
desporto junto da juventude faria, à semelhança de outros Concelhos, a localização 
destes equipamentos desportivos próximo das escolas, onde estão potenciais 
utilizadores, numa lógica de economias de escala, com racionalização de utilização de 
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funcionários e poupança nos transportes. 
Reconheço que o Desporto é fundamental a uma vida saudável, e que deveria ser uma 
realidade em todo o Concelho e em particular nas 100 localidades da freguesia de 
Soure, mas na impossibilidade económico/financeira de construção de equipamentos 
específicos em todo o lado, só apoiarei a construção de um novo equipamento 
desportivo, incluindo campos de futebol, na sede do Concelho, ou seja na vila de Soure. 
É tempo de quebrar a tradição.”--------------------------------------------------------------------- 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a aquisição de um prédio rústico, 
composto por terra de cultura com oliveiras e carvalhos, situado no Caminho de 
Cima na localidade de Paleão, com a matriz predial rústica nº 26347 da freguesia 
de Soure e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 3786/Soure, 
pertencente a José Fernando Esteves Varela, pelo preço de €8.600,00, conforme 
decorre das informações dos serviços.----------- 
 
Ponto 10.  HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO 
                . Parque dos Bacelos 
                 . Reforço da Iluminação Pública 
                  - Escolha de Procedimento Prévio 
 

Foram presentes as seguintes informações:  
 

ASSUNTO: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO 
                 PARQUE DOS BACELOS 
                 REFORÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
                 ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 

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

1. ESCOLHA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO: 
Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 13.370,00 euros, inferior ao limite máximo 
de 150.000,00 euros estabelecidos para o recurso ao procedimento de ajuste direto – cf. alínea a) do artigo 19º do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro -. 
 
A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente 
informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer 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 n.º 1 do artigo 18º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho. 
 

O encargo previsto para a presente empreitada tem dotação no orçamento para o presente ano de 2016, pela rubrica 
03.01.07.01.04.10 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 05.004 2015/1082.  
 
2. PROCESSO 
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em Anexo. 
 
3. CONSULTAR A(S) SEGUINTE(S) ENTIDADE(S) 
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Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do artigo 114º do Código dos Contratos Públicos, à seguinte entidade: 
 ● Helenos, S.A. 
 
4. JÚRI 
Uma vez que será apenas convidada uma empresa a apresentar proposta, está dispensada a criação de júri, nos termos do n.º 
1 do art.º 67.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
À consideração superior, 
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais, 
(Mário Monteiro, Eng.º) 
25.10.2016 
 
e 
 
Assunto: Habitação, Urbanismo e Urbanização 
                 Urbanização e Urbanismo 
                   . Parque dos Bacelos – Reforço da Iluminação Pública 
 

Devido às recentes avarias que se têm registado no Parque dos Bacelos em Soure, resultando num baixo nível de iluminação das 
pistas pedonais do referido parque, foram realizadas diversas intervenções com o intuito de se avaliar qual a melhor solução para 
a resolução dos problemas registados. 
 

Deste modo, verificou-se que na maioria das ocorrências verificadas, a origem das falhas residiu na baixa capacidade do sistema 
de baterias instalado e outras devido a problemas nos sistemas solares existentes. 
 

Por conseguinte, efetuou-se o estudo e consequente projeto elétrico para a instalação de novas cablagens, com a capacidade e 
dimensão para alimentar todas as colunas solares existentes. 
 

Assim, tendo em consideração a importância do sistema de iluminação referido na usabilidade do complexo e estimando-se o 
valor base para a totalidade dos trabalhos propostos em 13.370,00€ acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, sugere-se a consulta 
à empresa “Helenos, SA” para a realização dos trabalhos mencionados. 
 
 

À Consideração Superior                      
O Técnico Superior 
(Vítor Miranda, Eng.º Eletrotécnico) 
25/10/2016 
 
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “a questão da empresa 
Helenos, além do valor permitir este tipo de consulta, os Helenos é a empresa que 
detém a concessão, neste momento, da EDP para a intervenção na iluminação pública. 
Os valores são valores padrão, muitas vezes de acordo com a intervenção da própria 
EDP e dos prolongamentos, no entanto, o Executivo é soberano. Aqui do que se trata é 
que tem havido várias queixas no Parque dos Bacelos, passou o prazo de garantia do 
equipamento com as baterias e com os painéis solares e iremos apetrechar aqueles 
candeeiros de iluminação solar com iluminação permanente ligada à rede pública.”------ 
 
O Senhor Vereador Dr. Carlos Páscoa referiu que: “tendo em linha as considerações de 
caráter técnico que estabeleceu em relação a este assunto, nomeadamente a justificação 
técnica que deu para o tipo de intervenção e à relação que existe entre esta empresa e a 
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EDP e a necessidade de isso ser feito por quem está devidamente avalizado e habilitado   
para tal, nós votaremos a favor.”--------------------------------------------------------------------- 
 
A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “vou-me abster em todos os 
pontos onde só é consultado um único fornecedor, pois tal procedimento não defende 
os interesses da autarquia, ao não garantir o melhor preço e como tal a melhor 
proposta. .”----------------------------------------------------------------------------------------------   
 

Deliberado, por maioria, com 5 (cinco) votos a favor do Senhor Presidente da 
Câmara e da Senhora Vereadora eleita pelo PS e pelos Senhores Vereadores 
eleitos pelo PPD/PSD-CDS/PP-PPM, e 1 (uma) abstenção da Senhora 
Vereadora eleita pela CDU, aprovar a adoção da modalidade de ajuste direto, 
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.----------------------------
------------------------------------------------- 
 
Ponto 11. URBANIZAÇÃO E URBANISMO 
               . Alteração ao Loteamento n.º3/1991 
                - Sito Quinta do Olival – Granja do Ulmeiro 
 

Foi presente a seguinte informação:  
 

Assunto : Alteração ao loteamento nº 3/1991 sito na Granja do Ulmeiro 
 

O alvará de loteamento nº 3/1991, divide em 3 lotes destinados à construção, um terreno com 8.555 m², sito na 
Quinta do Olival na Granja do Ulmeiro. 
 

O lote nº 1, com 2.814 m² de área, pertence à Câmara Municipal de Soure e tem a escola primária nele construída. 
 

O lote nº 2, com 675 m² de área, pertence à Junta de Freguesia da Granja do Ulmeiro e tem a extensão de saúde nele 
construída. 
 

O lote nº 3, com 3.156 m² de área, pertence ao Instituto Pedro Hispano, Cooperativa de Educação, C.R.L. e é 
destinado à expansão das instalações do Instituto. 
 

A parte restante do terreno com 1.910 m² de área, ficou destinada a arruamento e parque de estacionamento 
 

Resultado de um novo desenho urbano da zona, e da necessidade de ampliar a extensão de saúde da Granja do 
Ulmeiro, as proprietárias do lote nº 2, Junta de Freguesia da Granja do Ulmeiro, e da parte restante do terreno, 
Câmara Municipal de Soure, pretendem alterar o loteamento, de forma a aumentar a área do lote nº 2 diminuindo a 
área da parte restante. 
 

O lote nº 2 passará a ter a área de 1.102,40 m² e a área de arruamento e estacionamento ficará com 1.482,60 m² de 
área. Não há alteração nos lotes nºs 1 e 3. 
 

Nos termos do nº 5 do artigo 7º do DL 555/99, de 16/12, com a redação do DL 136/2014, de 9/9, as operações de 
loteamento promovidas pelas autarquias locais, são submetidas a discussão pública nos termos do regime jurídico 
dos instrumentos de gestão territorial, RJIGT. 
 

A Câmara Municipal procede à abertura de um período de discussão pública, através de aviso a publicar no Diário 
da República e a divulgar através da comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e do 
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respetivo sítio da internet, do qual consta o período de discussão pública e a forma como os interessados podem 
apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões. 
  
O período de discussão pública deve ser anunciado com a antecedência mínima de 8 dias, e não pode ser inferior a 
15 dias. 
  
Face ao exposto, sugere-se a abertura de um período de discussão pública nos termos da informação supra, com 
divulgação na página da internet do Município de Soure, Diário da República e comunicação social. 

 

Maria José O. Carvalhão – Engª 
Chefe de Divisão de G.U.P. 
26 de outubro de 2016 
 
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “este loteamento é o 
sitio onde está implementado o Centro Escolar da Granja do Ulmeiro, uma ala do 
Instituto Pedro Hispano e atual Extensão de Saúde da Granja do Ulmeiro. No decorrer 
do projeto da ampliação da Extensão de Saúde verificou-se que havia aqui necessidade 
de corrigir este loteamento, portanto, daí os serviços terem proposto esta alteração que 
é, acima de tudo, uma alteração de área onde em vez de 1.910m2 de área que ficou 
destinada a arruamento e parque de estacionamento, que esse mesmo passe para 
1.482,60m2, sendo que o lote que vai crescer é o lote destinado à Unidade de Saúde 
Familiar que passa a ter 1.102,40m2.”--------------------------------------------------------------- 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar desencadear o processo de alteração do 
loteamento n.º 3/1991, situado na Granja do Ulmeiro, nos termos propostos 
pelos serviços e pela Junta de Freguesia da Granja do Ulmeiro e ainda 
proceder à abertura de um período de discussão pública pelo período de 15 
dias, conforme decorre da informação técnica dos serviços.--------------------------
--------------------------------------- 
 

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos ausentou-se da reunião a partir deste 
ponto, por motivos profissionais, tendo só votado o ponto 30 da ordem de 
trabalhos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Ponto 12. SANEAMENTO E SALUBRIDADE  
 

               . PROLONGAMENTO DE COLETORES 
              . Rua das Hortas em Casal de Almeida 
                   - Escolha de Procedimento Prévio 
 

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “dizem-me os serviços 
que esta empresa tem ganho e acabou de ganhar um concurso, um outro procedimento, 
ainda há pouco tempo, para a reparação de condutas, portanto, os serviços acham que 
andando esta empresa no terreno pelos preços unitários propostos que é suficiente o 
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convite a esta empresa para que, de uma forma célere, se faça uma intervenção desta 
ordem no Casal de Almeida.” –---------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Vereador Dr. Carlos Páscoa referiu que: “nós vamos abster-nos e queria dar-
lhe nota do seguinte: conforme disse anteriormente, reitero aqui, não percebo porque é 
que só há uma empresa a fazer este tipo de obras no nosso Concelho e não entendo 
como é que isto é possível! Das duas uma, ou a escassez de prestadores de serviço é tal 
que só esta empresa é que está disponível nesta altura ou então, porventura, os serviços 
podiam ter feito um bocadinho mais de esforço no sentido de apresentar uma proposta 
com mais duas empresas para que pudéssemos ficar com a consciência tranquila de que 
aquilo que estamos a votar é um procedimento e uma tramitação acima de qualquer 
suspeita.”------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “relativamente a este 
ponto, o mesmo vai ser retirado da Ordem de Trabalhos com uma recomendação aos 
serviços, os Senhores Vereadores pronunciaram-se sobre o desconforto, que não 
encontramos fundamento profundo para utilizar aqui a figura do ajuste direto a só uma 
empresa, portanto, virá a uma próxima reunião, procedimento para a mesma obra, com 
consulta a mais empresas.”----------------------------------------------------------------------------      
 

Deliberado, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos.-
---------- 
 
Ponto 13. SANEAMENTO E SALUBRIDADE  
 

               . REDE DE ESGOTOS  
              . Higiene Pública  
                -  Aquisição de Viaturas 
                    . Escolha de Procedimento Prévio 
 

 

Foram presentes as seguintes informações: 
 

Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE 
           HIGIENE PÚBLICA 
              - AQUISIÇÃO DE VIATURAS / EQUIPAMENTO 
                  * ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 

       
Com vista ao fornecimento em causa, 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 8.000,00 euros, inferior ao 
limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste direto, cf. alínea a) do 
n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
Janeiro, uma vez que a Autarquia não tem recursos próprios. 
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A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da 
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente 
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. alínea a) do nº1 
do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho. 
 
O encargo previsto tem dotação no orçamento do presente ano de 2016 pela rubrica 03.02.07.01.06.01 e trata-se 
de ação inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 06.002 2016/155. 
 
2. PROCESSO 
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo. 
 
3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES 
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes empresas: 
        - Auto Mecânica Alvorgense, Lda. 
 
 

4. JÚRI 
Uma vez que será apresentada apenas uma proposta, está dispensada a criação de júri, nos termos do n.º 1 do art. 
67º do CCP. 
 
À consideração superior, 
O Técnico Superior, 
(Ivo Costa, Dr.) 
26.10.2016 
 
 

e 
 
Assunto:  Higiene Pública          
                  Aquisição de Viaturas / Equipamento 
 

A cisterna de 6000L utilizada na limpeza de fossas encontra-se em mau estado de conservação. 
 

Por se tratar de um equipamento muito solicitado diariamente, pensamos que não se justifica a sua 
reparação. 
 

Assim, por forma a assegurar um serviço de qualidade, torna-se urgente a aquisição de uma nova 
cisterna de 6000L de capacidade, rodado duplo e travão hidráulico, pelo que sugerimos a consulta à 
empresa Auto Mecânica Alvorgense, Lda. 
 

Estima-se o valor desta aquisição em aproximadamente 8.000,00 Euros + IVA. 
 

À consideração superior, 
(Evaristo Duarte; Téc. Sup.) 
2016-10-26 

 
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se da consulta a 
uma empresa, neste caso a Auto Mecânica Alvorgense, Lda, para o fornecimento de 
uma cisterna para substituir a existente do limpa fossas. Esta é a única empresa no 
Concelho de Soure que vende este tipo de equipamento e vende duas marcas, sendo 
que nós compraremos a mais barata.”--------------------------------------------------------------  
 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de ajuste 
direto, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.--------------------
------------------ 
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 Ponto 14. SANEAMENTO E SALUBRIDADE   
               . CEMITÉRIOS 
 

                 . CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO  
                     . Reparação do Muro no Cemitério da Gesteira 
                    . Escolha de Procedimento Prévio 
 

Foram presentes as seguintes informações: 
 
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE - CEMITÉRIOS 
                 CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO – DAS FREGUESIAS 
      CEMITÉRIO DA GESTEIRA – REPARAÇÃO DE MUROS 
      ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 
 
Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos: 
 

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 
Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 42.000,00 euros, inferior ao limite 
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste direto – cf. alínea a) do artigo 19º do 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro –. 
 
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 2016 pela rubrica 
03.02.07.01.04.12 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 06.004 2016/163 2. 
 
2. PROCESSO 
Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo. 
 
3. JÚRI 
1. Presidente: Mário Monteiro, Engº, (Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais); 
2. Vogal: Mauro Alegre, Engº (Técnico Superior); 
3. Vogal: Vitor Miranda, Engº. (Técnico Superior). 
4. Suplente: Ivo Costa, Dr. Técnico Superior; 
5. Suplentes: Fernando Cavacas, Dr., Técnico Superior 
 
4. CONSULTAR A(S) SEGUINTE(S) ENTIDADE(S) 
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do artigo 114º do Código dos Contratos Públicos, às seguintes entidades: 
 

● Gadanha Pavimentos, Ldª. 
● Contec – Construção e Engenharia, S.A.; 
● Segmentoprovavel – Serviços e Manutenção, Ld.ª; 
● Lusosicó - Construções, Ld.ª; 
● Sociedade de Construções Elimur, Ldª; 
● Construtora Guardado & Oliveira, Ldª; 
● Global Original – Construção, Unipessoal, Ldª; 
● António José P. C. Pedroso, Ldª; 
● Rosete – Engenharia e Construção, Ldª; 
● Salta Regra, Ldª; 
● Centriferros – Estruturas de Betão, Ldª 
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À consideração superior, 
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais 
(Mário Monteiro, Eng.º) 
25.10.2016 
 
e 
 

Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – CEMITÉRIOS – DAS FREGUESIAS 
                     - Cemitério da Gesteira – Reparação de muros 

Um dos muros do cemitério em assunto tem vindo a apresentar um deslocamento/rotação em torno da sua 
fundação, sendo este facto um indício de anomalia no seu comportamento que carece de correção/reparação. 
 

Com esse objetivo, no cumprimento de indicações superiores, procedeu-se à elaboração de um projeto de 
intervenção e correspondente caderno de encargos com vista à realização dos trabalhos de reparação do troço de 
muro em assentamento, bem como a pintura de todos os muros existentes. 
 

Em anexo apresentamos o projeto de intervenção, correspondente mapa de medições e respetiva estimativa 
orçamental, respeitantes aos trabalhos que se consideram necessários. 
 

A estimativa orçamental indica, como valor base para os trabalhos em causa, um total de 42.000,00€. 
 

 Assim, sugere-se: 
1. A aprovação da intervenção proposta; 
2. A sua execução por empreitada, com recurso ao ajuste direto e consulta, nomeadamente, às seguintes 
entidades: 

     i. Gadanha – Pavimentos, Lda.; 
    ii. Contec – Construção e Engenharia, S.A.; 
   iii. Segmentoprovavel – Serviços e Manutenção, Lda.; 
   iv. Lusosicó – Construções, Lda.; 
    v. Sociedade de Construções Elimur, Lda.; 
   vi. Construtora Guardado & Oliveira, Ld.ª; 

                     vii. Global Original – Construção, Unipessoal, Ld.ª; 
                    viii. António José P. C. Pedroso, Ld.ª; 
                    ix. Rosete – Engenharia e Construção, Ld.ª. 
                     x. SALTA REGRA, LDA; 
                    xi. Centriferros - Estruturas de Betão, Lda. 
 

À consideração superior, 
(Mário Monteiro, Eng.º. 
Chefe de D.O.P.M) 
2016-10-25 
 

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “relativamente ao 
muro de suporte do cemitério da Gesteira é uma questão, por um lado urgente, por 
outro lado não houve um grande consenso técnico sobre o tipo de intervenção a fazer. 
A proposta definitiva do Eng.º Mário Monteiro é fazer o que está no projeto, 
consultando todas essas empresas, inclusive algumas do Concelho de Soure.”-------------  
 

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

Ponto 15. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDE DE ESGOTOS – FECHO DE SISTEMAS 
                 - Aprovação do Projeto 
        
15.1. Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas da Freguesia de  
                Vinha da Rainha, Zonas Norte e Central 
 
Foi presente a seguinte informação:  
 

Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDE DE ESGOTOS – FECHO DE SISTEMAS 
             - Fecho da rede de drenagem de águas residuais domésticas da freguesia de Vinha da Rainha, 

zonas norte e central 
                       - Aprovação do projeto 
 

O projeto relativo ao investimento em assunto encontra-se concluído. 
 

De forma a promover a futura concretização do investimento, urge obter a sua aprovação. 
 

Assim, sugere-se a aprovação do mesmo, bem como dos respetivos cadernos de encargos. 
 

 
À consideração superior, 
(Mário Monteiro, Eng.º. 
Chefe de D.O.P.M) 
2016-06-22 
 

DESPACHO: 
Aprovo o Projeto. 
À Reunião de Câmara para ratificação. 
Soure 29/06/2016 
O Presidente da Câmara Municipal  
(Mário Jorge Nunes) 
 
Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Presidente.-------

----------    
 
15.2. Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas de 

Gesteira/Piquete à Povoação de Lousões 
 
Foi presente a seguinte informação:  
 
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDE DE ESGOTOS – FECHO DE SISTEMAS 
             - Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas de Gesteira/Piquete à povoação 

de Lousões 
                - Aprovação do projeto 
 

O projeto relativo ao investimento em assunto encontra-se concluído. 
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De forma a promover a futura concretização do investimento, urge obter a sua aprovação. 
 

Assim, sugere-se a aprovação do mesmo, bem como dos respetivos cadernos de encargos. 
 

À consideração superior, 
(Mário Monteiro, Eng.º. 
Chefe de D.O.P.M) 
2016-06-22 
 
DESPACHO: 
Aprovo o Projeto. 
À Reunião de Câmara para ratificação. 
Soure 29/06/2016 
O Presidente da Câmara Municipal  
(Mário Jorge Nunes) 
 

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

 
15.3. Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas de Soure às 

Povoações de Casa Velha, Casal Novo e Gabriéis 
 
Foi presente a seguinte informação:  
 
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDE DE ESGOTOS – FECHO DE SISTEMAS 
                 - Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas de Soure às povoações de Casa 

Velha, Casal Novo e Gabriéis 
                          - Aprovação do projeto 
 
O projeto relativo ao investimento em assunto encontra-se concluído. 
 

De forma a promover a futura concretização do investimento, urge obter a sua aprovação. 
 

Assim, sugere-se a aprovação do mesmo, bem como dos respetivos cadernos de encargos. 
 

À consideração superior, 
(Mário Monteiro, Eng.º. 
Chefe de D.O.P.M) 
2016-06-22 
 
DESPACHO: 
Aprovo o Projeto. 
À Reunião de Câmara para ratificação. 
Soure 29/06/2016 
O Presidente da Câmara Municipal  
(Mário Jorge Nunes) 
 

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

 
15.4. Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas de 
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Alfarelos/Granja do Ulmeiro 
 
Foi presente a seguinte informação:  
 
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDE DE ESGOTOS – FECHO DE SISTEMAS 
                - Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas de Alfarelos/Granja do Ulmeiro 
                         - Aprovação do projeto 
 
O projeto relativo ao investimento em assunto encontra-se concluído. 
 

De forma a promover a futura concretização do investimento, urge obter a sua aprovação. 
 

Assim, sugere-se a aprovação do mesmo, bem como dos respetivos cadernos de encargos. 
 
À consideração superior, 
(Mário Monteiro, Eng.º. 
Chefe de D.O.P.M) 
2016-06-22 
 
DESPACHO: 
Aprovo o Projeto. 
À Reunião de Câmara para ratificação. 
Soure 29/06/2016 
O Presidente da Câmara Municipal  
(Mário Jorge Nunes) 
 
 
 

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

Ponto 16. ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 
              . ÁGUA 
              .  CONSERVAÇÃO/IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS 
              . Reservatório Elevado de Soure 
                  - Escolha de Procedimento Prévio 
 
 

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “proponho que se 
retire este ponto da Ordem de Trabalhos com indicação aos serviços que indiquem 
consulta ao mercado a outras empresas, pelo menos três. Depois usarei a delegação de 
competência para poder avançar com a obra.”---------------------------------------------------- 
 

Deliberado, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos.-

---------- 
 

Ponto 17. ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA – ÁGUA 
             . CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DAS ÁGUAS 

RESIDUAIS E LAMAS DAS ETAR//ANO DE 2017  
              .  Sistema Público 



31 

 
 
 
 
 
    

    

20 ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 20 ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 20 ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 20 ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,  
    realizar no dia 31 de outubro de 2016realizar no dia 31 de outubro de 2016realizar no dia 31 de outubro de 2016realizar no dia 31 de outubro de 2016 

    

 

                  - Escolha de Procedimento Prévio 
 

Foram presentes as seguintes informações:  
 

Assunto: ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA  
               . CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DAS ÁGUAS RESIDUAIS E LAMAS DAS ETAR // 

ANO DE 2017 
                       . SISTEMA PÚBLICO 

- ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 
 
Com vista à prestação do serviço em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos: 
 
1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 
Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 13.536,00 euros, inferior ao 
limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste direto, cf. alínea a) do 
n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
Janeiro. 
 
A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da 
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente 
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. alínea a) do nº1 
do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho. 
 
O encargo previsto para o presente serviço está contemplado na proposta de orçamento para o próximo ano              
de 2017. 
 

 
2. PROCESSO 
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo. 
 
3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES 
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes entidades: 
  - LPQ Sul – Laboratório Pró-Qualidade, Lda.; 
  - Luságua – Gestão de Águas, S.A.; 
  - Laboratório Tomaz – Análises Clínicas, Lda.; 
  - CESAB – Centro de Serviços do Ambiente; 
  - Globalab – Ensaios Químicos e Microbiológicos. 
 
4.JÚRI 
Aprovar o seguinte júri, de acordo com o nº1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação das 
propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas: 
  - Mário Monteiro, Eng. (Presidente do Júri); 
  - Vítor Miranda, Eng.; 
  - Cristina Madeira, Eng.; 
  - Ivo Costa, Dr. (Suplente); 
  - Fernando Cavacas, Dr. (Suplente). 
 
À consideração superior, 
O Técnico Superior, 
(Ivo Costa, Dr.) 
26.10.2016 
    
e 
    

ASSUNTO: ASSUNTO: ASSUNTO: ASSUNTO: Controlo de Qualidade das Águas de Consumo Humano, das Águas Residuais e Lamas das Controlo de Qualidade das Águas de Consumo Humano, das Águas Residuais e Lamas das Controlo de Qualidade das Águas de Consumo Humano, das Águas Residuais e Lamas das Controlo de Qualidade das Águas de Consumo Humano, das Águas Residuais e Lamas das 
ETAR_ Ano 20ETAR_ Ano 20ETAR_ Ano 20ETAR_ Ano 2017171717 

                                                                                        Sistema PúblicoSistema PúblicoSistema PúblicoSistema Público      
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À semelhança de anos anteriores, há necessidade de proceder ao controlo de qualidade das águas de 
consumo humano e das águas residuais do concelho, uma vez que esta é da inteira responsabilidade da 
Entidade Gestora. 
 
Assim, para assegurar a saúde pública e dar cumprimento à legislação em vigor deverão realizar-se as 
seguintes análises: 
 

    - Aos grupos de parâmetros de Rotina e de Inspeção, respetivamente CR1, CR2 e CI, de acordo com 
o Decreto-lei 306/2007 de 27 de Agosto; 

     - Às lamas das ETAR, de acordo com o Decreto-lei 118/2006 de 21 de Junho;  
   - Às águas residuais de acordo com o Decreto-lei 152/97 de 19 de Junho e Decreto-lei 236/98 de 1 

Agosto. 
 

O período de realização destas análises será de Janeiro a Dezembro de 2017, estimando-se o seu valor 
em 13.536,00 euros.  A este valor, acresce naturalmente o valor de IVA. 
 

Sugere-se que se consulte os seguintes laboratórios: 
 

   _ LPQ Sul– Laboratório Pró-Qualidade, Lda; 
   _ LUSAGUA – Gestão de Águas, SA; 
   _ Laboratório Tomaz – Análises Clínicas, Lda; 
   _ CESAB – Centro de Serviços do Ambiente; 
   _ Globalab- Ensaios Químicos e Microbiológicos. 
 
À Consideração Superior 
2016.10. 26 
(Cristina Madeira, Eng.ª)  
 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de ajuste 
direto, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.--------------------
------------------ 
 
 

Ponto 18. ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA  
              . ÁGUA 
             . Aquisição de Viaturas 
                  - Escolha de Procedimento Prévio 
 

Foram presentes as seguintes informações:  

 

Assunto: ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA 
          AQUISIÇÃO DE VIATURAS 
              * ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 

       
Com vista ao fornecimento em causa, 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 8.000,00 euros, inferior ao 
limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste direto, cf. alínea a) do 
n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
Janeiro. 
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A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da 
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente 
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. alínea a) do nº1 
do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho. 
 
O encargo previsto tem dotação no orçamento do presente ano de 2016 pela rubrica 03.03.07.01.06.02 e trata-se 
de ação inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 08.001 2016/187. 
 
2. PROCESSO 
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo. 
 
3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES 
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes empresas: 
      - Auto Abastecedora de Combustíveis de Santos & Pratas, Lda. 
 
4. JÚRI 
Uma vez que será apresentada apenas uma proposta, está dispensada a criação de júri, nos termos do n.º 1 do art. 
67º do CCP. 
 
À consideração superior, 
O Técnico Superior, 
(Ivo Costa, Dr.) 
26.10.2016 
 
e 
 

Assunto: Abastecimento Público/Água, Desenvolvimento Económico  
              Água 
              Aquisição de viaturas 
 

Relativamente ao assunto supracitado e de acordo com o levantamento das necessidades do serviço, 
venho por este meio propor a aquisição de uma viatura ligeira de mercadorias, devidamente equipada 
com uma báscula, para os serviços de colocação de massas a frio. 
 

Este pedido tem como objetivo conseguir-se a minimização dos atuais tempos de reposição e reparação 
adequada do pavimento, resultante das roturas/travessias realizadas por este serviço, bem como reduzir 
os prejuízos que essas demoras na reposição/reparação traduzem para o município e para os utilizadores 
dessas vias de comunicação. 
 

Sugere-se assim, e após consulta ao mercado, a aquisição à empresa Auto Abastecedora de Combustíveis  
de Santos & Pratas Lda., pelo valor estimado de 8.000,00€.  
 

À consideração superior, 
O Técnico Superior 
(Mauro Alegre, Eng.º Tec. Civil) 
24-10-2016 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de ajuste 
direto, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.--------------------
------------------ 
 
Ponto 19. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
              . IP - Iluminação Pública 
               . BT - Baixa Tensão 
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                 -  Extinção das Tarifas Reguladoras de Venda de Eletricidade a Clientes Finais 
                      . Escolha de Procedimento Prévio 
 

Foram presentes as seguintes informações:  
 

Assunto: ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
- IP – ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
- BT – BAIXA TENSÃO 

EXTINÇÃO DAS TARIFAS REGULADAS DE VENDA DE ELECTRICIDADE A CLIENTES FINAIS 
• PROCEDIMENTO PRÉVIO 

 

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

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 
Sugere-se a adoção da modalidade de um procedimento ao abrigo de acordo quadro, uma vez que o preço base é de 
1.160.984,80 euros e não existe limite estabelecido para o recurso a este procedimento, cf. artigo 259.º do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 
 

A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente 
informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, cf. alínea b) do nº1 do artigo 18º do 
Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho. 
 

O encargo previsto tem dotação no orçamento em anos seguintes – 2017 e seguintes - pelas rubricas 02.02.02.02.25.03, 
02.02.02.02.25.04, 03.01.02.02.25.02, 03.01.02.02.25.03, 03.03.02.02.25.03, 03.03.02.02.25.04 e 03.05.02.02.25.04 e 
tratam-se de ações inscritas em Plano Plurianual de Investimentos com as classificações de 01.002 2016/34, 02.002 
2016/84, 02.002 2016/85, 05.003 2016/119, 05.003 2016/120, 08.001 2016/190, 08.001 2016/191 e 10.001 2016/236. 
 

2. PROCESSO 
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo. 
 

3. CONSULTAR A SEGUINTE ENTIDADE 
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, à seguinte empresa: 
       - EDP Comercial, Comercialização de Energia, SA; 
       - Endesa energia, SA; 
       - HEN – Serviços Energéticos, Lda 
 
4. JÚRI 
Aprovar o seguinte júri, de acordo com o n.º 1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação das 
propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas: 
     - Mário Monteiro, Eng. (Presidente do Júri); 
     - Vítor Miranda, Eng.; 
     - Mauro Alegre, Eng.; 
     - Ivo Costa, Dr. (Suplente); 
     - Fernando Cavacas, Dr. (Suplente). 
 
À consideração superior, 
O Técnico Superior, 
(Ivo Costa, Dr.) 
26.10.2016 
 
e 
 
Assunto:Iluminação Pública 
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• IP – Iluminação Pública 
• BT – Baixa Tensão 

            Extinção das tarifas reguladas de venda de eletricidade a clientes finais 
 Decreto-Lei 104/2010 de 29 de Setembro 
 

De acordo com a publicação em 29 de Setembro de 2010 do Decreto-Lei 104/2010, que estabelece o regime de 
extinção das tarifas reguladas de venda de eletricidade a clientes finais com consumos em muito alta tensão (MAT), 
alta tensão (AT), média tensão (MT), baixa tensão especial (BTE) e baixa tensão normal (BTN), todas as instalações 
elétricas, devem transitar para o regime de preços livres, normalmente designado como “mercado liberalizado”. 
 

Estabelece ainda que os comercializadores atuais, devem continuar a fornecer eletricidade a clientes finais que não 
exerçam o direito de mudança para um comercializador livre, mediante o pagamento de tarifas de venda transitórias, 
aprovadas pela ERSE. 
 

Por conseguinte, torna-se necessário efetuar a alteração dos atuais contratos de fornecimento de energia, para o 
mercado liberalizado, tendo sido divididas as instalações municipais nos seguintes lotes: 
 

• Lote 1.1 – Baixa Tensão Normal – BTN (Potências contratadas entre 1,15kVA e 41,40kVA) 
o 229 – Instalações 

 

• Lote 1.2 – Baixa Tensão Normal / Iluminação Pública – BTN-IP (Iluminação Pública) 
o 169 – Instalações 

 

• Lote 2 – Baixa Tensão Especial – BTE (Potências superiores a 41,40kVA) 
o 12 – Instalações 

 

• Lote 3 – Média Tensão – MT 
03 – Instalações 
 

Assim, de acordo com a documentação anexa a este documento, sugere-se a contratação ao abrigo do acordo quadro 
para fornecimento de eletricidade da central de compras do CIM-Região de Coimbra, e consequente consulta aos 
fornecedores do mercado liberalizado aderentes, estimando-se o valor base anual por lote, nos seguintes valores:  

 

• Lote 1.1 – Baixa Tensão Normal – BTN  
� Valor base estimado  375.503,76 € 

• Lote 1.2 – Baixa Tensão Normal / Iluminação Pública – BTN-IP  
� Valor base estimado  527.143,49 € 

• Lote 2 – Baixa Tensão Especial – BTE   
� Valor base estimado  224.524,30 € 

• Lote 3 – Média Tensão – MT 
� Valor base estimado  33.813,25 € 

 
FORNECEDORES DO MERCADO LIBERALIZADO ADERENTES 

• EDP Comercial, Comercialização de Energia, S.A. 
• Endesa Energia, SA 
• HEN – Serviços Energéticos, Lda 

 

À Consideração Superior 
O Técnico Superior 
(Vítor Miranda, Eng.º Eletrotécnico) 
14/06/2016 
 

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “como sabem, nós 
temos estado no mercado regulado da energia, quer os privados, quer as empresas, quer 
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também o setor público, como o Município. A partir de 2017, já temos que estar 
obrigatoriamente no mercado livre do fornecimento de energia. Na prática, a abertura 
deste procedimento é para que os serviços, com o caderno de encargos que nos é 
apresentado, pedirem propostas a estas três empresas para os quatro lotes a concurso.”-         
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade ao abrigo de 
acordo quadro, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.---------
-------------------- 
 
Ponto 20. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
               . CONSERVAÇÃO /REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS  
                . Troço da EM 342 na Zona de Santo Isidro  
                  - Homologação de Auto de Receção Provisória 

Foi presente a seguinte informação:  
 

Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS 
TROÇO DA EM 342 NA ZONA DE SANTO ISIDRO 
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO 

 
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 28.03.2016, à empresa Versus – 
Construção Civil e Obras Públicas, S.A., pelo valor de 149.606,23 €, acrescido de IVA. 
 
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respectivo auto de recepção provisória, nos 
termos e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de 
Janeiro. 
 
À consideração superior, 
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais 
(Mário Monteiro, Eng.º)  
20.10.2016 
 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a Homologação do Auto de Receção 
Provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------
----------------------- 
 
Ponto 21. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
               . CONSERVAÇÃO /REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS  
                . Zona de Santo Isidro - Rua Principal 
              . Drenagem e Saneamentos 
                    - Escolha de Procedimento Prévio 
 

Foram presentes as seguintes informações: 
 
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
          CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS 
                 SANTO ISIDRO – RUA PRINCIPAL  
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                 DRENAGEM E SANEAMENTOS 
  ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 
 
Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos: 
 

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 
Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 34.070,08 euros, inferior ao limite 
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste direto – cf. alínea a) do artigo 19º do 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro –. 
 
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 2016 pela rubrica 
03.04.07.03.03.01 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 09 001 2016/224 2. 
 
2. PROCESSO 
Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo. 
 
3. JÚRI 
1. Presidente: Mário Monteiro, Engº, (Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais); 
2. Vogal: Mauro Alegre, Engº (Técnico Superior); 
3. Vogal: Vitor Miranda, Engº. (Técnico Superior). 
4. Suplente: Ivo Costa, Dr. Técnico Superior; 
5. Suplentes: Fernando Cavacas, Dr., Técnico Superior 
 
4. CONSULTAR A(S) SEGUINTE(S) ENTIDADE(S) 
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do artigo 114º do Código dos Contratos Públicos, às seguintes entidades: 
   . Construções Pragosa, S.A.; 
   . Diamantino Jorge & Filho, Lda.; 
   . Polave - Construções, Lda. 
 
À consideração superior, 
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais 
(Mário Monteiro, Eng.º) 
21.10.2016 

e 
 

Assunto: Comunicações e Transportes – Rede Viária e Sinalização 
                    Conservação/Reparação da Rede Existente – Em Zonas Urbanas 
                    Santo Isidro – Rua Principal 
                      Drenagem e saneamentos 
 
De forma a promover os necessários trabalhos de drenagem e saneamento da zona urbana em causa, no 
cumprimento de indicações superiores, procedeu-se à elaboração do necessário caderno de encargos, respetivo 
mapa de trabalhos e correspondente estimativa orçamental, juntos em anexo. 
 
A estimativa orçamental indica, como valor base para os trabalhos em causa, um total de 34.070,08€. 
 
 Assim, sugere-se: 
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              1. A aprovação da intervenção proposta; 
          2. A sua execução por empreitada, com recurso ao ajuste direto e consulta, nomeadamente, às seguintes 

entidades: 
      - Construções Pragosa, S.A.; 
      - Diamantino Jorge & Filho, Lda.; 
      - Polave – Construções, Lda.; 

 

À consideração superior, 
(Mário Monteiro, Eng.º. 
Chefe de D.O.P.M) 
2016-10-20 
 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de ajuste 
direto, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.--------------------
------------------ 
 
Ponto 22. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
               .  Sinalização Diversa  
                . Troço da EM 342 na Zona de Santo Isidro 
                 - Escolha de Procedimento Prévio 
 

Foram presentes as seguintes informações: 
 

Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
                 SINALIZAÇÃO DIVERSA 
                 TROÇO DA EM 342 NA ZONA DE SANTO ISIDRO 
                 ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 
 
Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos: 
 
1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 
Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 9.000,00 euros, inferior ao limite máximo 
de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste direto – cf. alínea a) do artigo 19º do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro –. 
 
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 2016 pela rubrica 
03.04.07.01.04.09 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 09.001 2016/225. 
 
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 Código dos Contratos Públicos, à seguinte entidade: 
          ● Versus – Construção Civil e Obras Públicas, S.A. 
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4.  JÚRI 
Uma vez que se sugere a consulta a apenas uma empresa, não há lugar a constituição de júri – cf. n.º 1 do artigo 67º do Código 
dos Contratos Públicos. 
 
À consideração superior, 
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais 
(Mário Monteiro, Eng.º) 
26.10.2016 
 
e 
 

Assunto: Comunicações e Transportes – Rede Viária e Sinalização 
                    - Sinalização diversa. 
                    - Troço da EM 342 na zona de Santo Isidro 
 
O troço de via em assunto foi recentemente intervencionado, tendo o seu pavimento e drenagem sido reparados e 
reabilitados. 
 

Nesta fase torna-se aconselhável, do ponto de vista da segurança dos seus utilizadores, proceder à respetiva 
sinalização, vertical e horizontal. 
 

Com esse objetivo apresenta-se um mapa relativo aos trabalhos em causa. 
 

A estimativa orçamental indica, como valor base para o procedimento, um total de 9.000,00€. 
 

 Assim, sugere-se: 
1. A aprovação da intervenção proposta; 
2. A sua execução por empreitada, com recurso ao ajuste direto e consulta à seguinte entidade: 

         - Versus – Construção Civil e Obras Públicas, S.A.; 
 
À consideração superior, 
(Mário Monteiro, Eng.º. 
Chefe de D.O.P.M)  
2016-10-26 
 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de ajuste 
direto, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.--------------------
------------------ 
 
 

Ponto 23. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
               . RECARGAS 
                  - Arruamentos e Ligações na Freguesia de Alfarelos 
                  - Arruamentos e Ligações na Freguesia de Granja do Ulmeiro 
                   . Escolha de Procedimento Prévio 
 

 

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “proponho que se 
retire este ponto da Ordem de Trabalhos com indicação aos serviços para que 
indiquem, na consulta ao mercado, mais empresas.”--------------------------------------------- 
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Deliberado, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos. 
---------- 
 
Ponto 24. SERVIÇOS MUNICIPAIS 
               . Aquisição de Equipamento de Topografia 
                . Software 
              . Outro Equipamento 
                 - Escolha de Procedimento Prévio 
 
Foram presentes as seguintes informações:  
 
Assunto: SERVIÇOS MUNICIPAIS 
           AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA 

- SOFTWARE 
- OUTRO EQUIPAMENTO 

• PROCEDIMENTO PRÉVIO 
 

 

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

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 
Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 24.000,00 euros, inferior ao limite 
máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste direto, cf. alínea a) do n.º 1 do artigo 
20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 
 

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

O encargo previsto tem dotação no orçamento para o presente ano de 2016 pelas rubricas 03.01.07.01.08 e 
03.01.07.01.15 e tratam-se ações inscritas nas Grandes Opções do Plano com as classificações 11.003 2016/256-1 e 
11.003 2016/256-2. 
 
 

2. PROCESSO 
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo. 
 
3. CONSULTAR A SEGUINTE ENTIDADE 
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, à seguinte empresa: 
        - Giscad; 
        - Topocon; 
        - Emilio Azevedo de Campos. 
 
4.JÚRI 
Aprovar o seguinte júri, de acordo com o n.º 1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação das 
propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas: 
       - Mário Monteiro, Eng. (Presidente do Júri); 
       - Vítor Miranda, Eng.; 
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       - Mauro Alegre, Eng.; 
       - Ivo Costa, Dr. (Suplente); 
       - Fernando Cavacas, Dr. (Suplente). 
 
À consideração superior, 
O Técnico Superior, 
(Ivo Costa, Dr.) 
26.10.2016 
 

e 
 

Assunto: Modernização/atualização dos serviços de topografia. Aquisição de um aparelho de topografia (Estação 
Total) robotizada, e de um programa informático para tratamento de dados topográficos. 

 
Por força da obsolescência do equipamento de topografia existente nos serviços deste Município, alertou-se, em 
tempo útil, para a necessidade de proceder à sua modernização/atualização. Este procedimento passa pela aquisição 
dos seguintes equipamentos: Um equipamento GPS; Uma estação total; Um nível digital e um software de 
topografia para tratamento dos dados recolhidos em campo. 
 
Por questões procedimento, a Divisão de Administração e Finanças sugeriu que a aquisição do conjunto do 
equipamento, acima referido, fosse feita por dois procedimentos concursais distintos. 

 
O primeiro concurso comportou a aquisição de um grupo GPS e um nível digital. A opção por estes equipamentos está 
relacionada com urgência em desenvolver trabalho relacionado com o controlo/monitorização de algumas estruturas 
como seja o seguimento dos abatimentos da estrada dos Fuzeiros, um talude na linha do norte, em Alfarelos, e do muro 
de suporte na rua Dormitório da CP na Granja do Ulmeiro. Também foi determinante para a escolha do material a 
incluir no primeiro concurso, a necessidade de adiantar trabalho de campo na execução do levantamento topográfico, 
para estudo e execução do projeto dos acessos à nova plataforma logística de Alfarelos/Granja. 
 
Este primeiro concurso terminou em Março de 2016, com a aquisição do equipamento já referido (GPS e Nível 
Digital). Concorreram as empresas às quais se fez consulta informal para preparar o concurso, que foram as 
seguintes: Giscad (Sediada em Evora), a Topocon (multinacional com delegação na Figueira da Foz) e a Emílio 
Azevedo de Campo (sediada no Porto). A empresa vencedora foi a Emílio Azevedo de campos, com uma proposta 
de 16 860€ + IVA. Na fase de consulta informal, esta empresa tinha apresentado uma proposta de 24 7945€ + IVA. 
 
A  necessidade de proceder à aquisição do restante equipamento, relaciona-se com o facto de o aparelho de topografia 
(Estação Total) existente nos serviços, estar avariado e a empresa/marca que o vendeu, já não existir no mercado, este 
facto faz com que a sua reparação seja complicada, muito cara e com a agravante de ser equipamento que continuaria 
obsoleto, sendo preferível investir o dinheiro da sua reparação num equipamento mais atualizado, já que o aparelho 
atual  foi adquirido há cerca de 25 anos, como tal tem inúmeras limitações que condicionam a produtividade que os 
avanços tecnológicos vieram proporcionar, assim esta nova Estação Total Robotizada, além de ter tecnologia que 
permite medir distâncias a ponto inacessíveis, permite que em 90%  das operações topográficas, as mesmas se façam 
sem necessidade de ajudante, permitindo assim liberta-lo para outras funções, como já acontece no presente momento, 
estando o Sr António a desempenhar funções de vigilante de transporte escolar, acumulando com as funções de 
ajudante de topógrafo, sendo que esta ultima tarefa não lhe toma mais que sensivelmente 10% do seu tempo laboral. 
 
A segunda forte razão para aquisição da Estação Total está relacionada com o facto de o GPS não trabalhar em 
zonas urbanas apertadas e em zonas de arvoredo, dado que para uma correta comunicação com a constelação de 
satélites de sistema GNSS, é necessário que o campo zenital esteja desimpedido de obstáculos. Estes dois 
equipamentos complementam-se, o GPS fornece a georreferenciação, que hoje é exigida cada vez mais em todos os 
instrumentos técnicos de planeamento, nas bases cartográficas que dão suporte aos projetos, frentes de obra e nas 
campanhas de monitorização de estruturas naturais e artificiais. As Estações Totais são essenciais porque servem 
para colmatar as limitações dos GPS. 
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O software utilizado para tratar os dados topográficos recolhidos em campo, é um programa antigo com cerca de 25 
anos, e tem as limitações dos programas que foram escritos para um sistema operativo (MSDOS) que já não corre 
dos computadores de hoje. Torna-se cada vez mais difícil, encontrar na sucata, peças que mantenham em 
funcionamento o computador que corre o programa de topografia. Refiro que neste momento o disco rígido do 
computador referido antes, tem alguns sectores do disco rígido danificados, estando a informação desses sectores 
irremediavelmente perdida, com o passar o tempo os restantes sectores também se irão danificar até à 
inoperacionalidade completa. Em função do exposto é urgente a substituição deste software por um que corra nos 
atuais computadores. 
 
Para este segundo concurso, parece-me que se deve convidar as empresas que estiveram no primeiro concurso, uma 
vez que são as principais marcas a atuar no mercado nacional, nesta área. Para uma maior liberdade de apreciação e 
decisão sobre as propostas apresentadas, parece-me que este concurso poderia ser dividido em dois lotes, um seria 
reservado apreciação das propostas para a Estação Total Robotizada e o segundo lote, reservado para apreciação das 
propostas apresentadas para o software.  
 
Esta separação prende-se com o facto de algumas marcas consultadas não estarem tão especializadas na 
comercialização de software, acabando por apresentar produtos de fraca qualidade. Esta situação pode criar o 
seguinte cenário, uma empresa apresenta um preço global competitivo, que inclui uma Estação Total Robotizada de 
boa qualidade mas com um software fraco, aí o Município fica vinculado a uma solução que com o decorrer do 
tempo pode novamente comprometer o desempenho dos serviços, já que o horizonte de 3 anos como garantia para 
este produtos é muito curto. Com a divisão em dois lotes podemos jogar com o preço e a qualidade dos produtos a 
adquirir. 
 
O valor estimado para a aquisição da Estação Total e do Software é de 24 000€ mais IVA. Levando em linha de 
conta a diferença de preços entre a fase da consulta ao mercado e a entrega de proposta, há fortes possibilidades de a 
adjudicação se fazer por um valor inferior ao estimado. 
 
Soure, 21 de Outubro de 2016 
O Topógrafo 
(João Nunes) 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de ajuste 
direto, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.--------------------
------------------ 
 
Ponto 25. REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SOURE 
                . Aprovação do Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território 
 
Foi presente a seguinte informação: 
 
Assunto: Revisão do Plano Diretor Municipal de Soure 
                 Aprovação do Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território 
 
Nos termos do artigo 189 do DL 80/2015, de 14 de maio, Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, 
RJIGT, a Câmara Municipal elabora um relatório sobre o estado do ordenamento do território, a submeter à 
apreciação da Assembleia Municipal. 
 

Concluída a elaboração, os relatórios são submetidos a um período de discussão pública, que deve ser anunciado 
com a antecedência mínima de 5 dias, e não pode ser inferior a 30 dias, nº 5 do art 189º e nº 2 do artº 89º do RJIGT. 
 

Anexa-se a proposta de “Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território”, para apreciação e abertura de 
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período de discussão pública nos termos da lei. 
 

Maria José O. Carvalhão – Engª       
Chefe de Divisão de Gestão Urbanística e Planeamento   
26.10.2016 
 

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “não vamos 
aprovar o documento, esta era uma questão que debati com a Chefe de Divisão. Este 
é o documento final de um documento que em junho já veio à reunião de Câmara e 
que   foi retirado, veio como esboço. Aquilo que proponho hoje é que se aceite este 
relatório para discussão e que seja dado o impulso administrativo para colocar o 
mesmo à discussão pública. Irá para discussão publica, terá que ser publicitado, terá 
que ser publicado em Diário da República e cinco dias após a sua publicação 
começará a contar o prazo de trinta dias para a mesma discussão pública. Depois 
dessa discussão publica será aprovada pelo Executivo e será levada à Assembleia 
Municipal. O que eu sugiro é que numa próxima reunião, na presença dos técnicos 
que estão a trabalhar no projeto e na pessoa que contratámos da empresa Síntese 
que nos está a dar apoio no PDM, façamos uma sessão explicativa de todo o 
documento e de discussão técnica sobre o mesmo.  
Tendo em conta que isto é um documento de orientação estratégica, aquilo que é 
de salutar é que lhe deem âmbito a discussão, mesmo correndo o risco de alguma 
da discussão cair num âmbito eleitoral, mas estamos a falar em fechar o projeto, 
mas já no Mandato seguinte. Só depois da aprovação deste documento é que nós 
dizemos à CCDRC inicie-se o processo, que seja constituída a comissão de 
acompanhamento para rever o PDM de Soure, é um processo que demorará, no 
mínimo, três anos, portanto, este impulso  deve ser dado com toda a coragem, 
partindo do princípio que vão aprovar este início de procedimento, penso que é 
um passo político importante.”--------------------------------------------------------------------  
  
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar submeter a um período de discussão 
pública, que deve ser anunciado com a antecedência mínima de cinco dias, e 
não pode ser inferior a 30 dias, n.º 5 do art. 189.º e n.º 2 do art. 89º do RJIGT, 
conforme decorre da informação técnica dos serviços.---------------------------------
-------------------------------- 
 

Ponto 26. PARQUE LOGÍSTICO DE ALFARELOS – MELHORIA DE ACESSO NO 
ENTRONCAMENTO COM A EN 347 

                         - Acordo de Gestão com a IP, S.A. 
 

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: Parque Logístico de Alfarelos – Melhoria de Acesso no Entroncamento com a EN 347 
                - Acordo de Gestão com a IP, S.A. 
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No âmbito do projeto de implementação do Parque Logístico em assunto, especialmente no que se refere à 
melhoria do seu acesso temporário a veículos pesados, após diversos contactos com a Infraestruturas de Portugal, 
S.A., foi estabelecida uma base de acordo que previa: 
 

   1) Numa primeira fase, a melhoria do entroncamento da via pública de acesso ao Parque, com a EN 347; 
  2) Numa fase posterior, a possível cedência ao Município da Casa dos Cantoneiros para reformulação do 
trânsito no local, de forma a melhorar as condições de circulação e segurança na zona; 

 

Foram apresentadas propostas de solução para o efeito, consideradas adequadas pela IP. 
 

Nestas condições, de forma a enquadrar os mecanismos tendentes à execução dos trabalhos necessários à 
implementação das propostas de intervenção, torna-se necessária a subscrição, entre a IP e o Município, de um 
Acordo de Gestão, a realizar no âmbito do novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional. 
 

Em anexo juntamos uma proposta de Acordo de Gestão, apresentada pela IP, S.A., com a qual se concorda na 
generalidade, sugerindo-se a sua aprovação. 
 

À consideração superior. 
(Chefe Divisão O.P.M.) 
(Mário Monteiro, Eng.º) 
2016-10-25 
 
Deliberado, por unanimidade, aprovar o Acordo de Gestão com a  
Infraestruturas de Portugal, S.A., conforme decorre da informação técnica dos 
serviços.----------------------- 
 
Ponto 27. CDU - COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA   

    . Assembleia Municipal de Portimão 
            - Moção “Só com outra política será possível combater o flagelo dos fogos 

florestais” 
 

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------- 
 
Ponto 28. AÇÃO SOCIAL 

    . Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Soure 
    . Aquisição de Serviços na Modalidade de Avença - Área em Direito 

                     - Ajuste Direto/Adjudicação 
 

Foram presentes as seguintes informações: 
 
 

Assunto: AÇÃO SOCIAL 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE SOURE 

   . AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA – ÁREA DO DIREITO 
* AJUSTE DIRETO E ADJUDICAÇÃO 

 

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

1. AJUSTE DIRETO 
Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, no regime simplificado, uma vez que o valor do serviço 
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– para um período de 2 meses – é de 1.200,00 euros, ao qual acresce IVA, inferior ao limite máximo de 
5.000,00 euros estabelecidos para o recurso a esta figura – cf. art. 128º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro -, uma vez que não existem recursos na 
Autarquia. 
 

A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes 
pontos da presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer 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 n.º 1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho -. 
 

Este encargo está previsto na Alteração Orçamental n.º 10, do presente exercício de 2016, pela rubrica 
02.03.01.01.07. 
 
2. ADJUDICAÇÃO 
Sugerimos a adjudicação do presente serviço à pessoa em nome individual “Porfírio António Cardoso 
Quedas”, no valor de 1.200,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, cujo pagamento será efetuado em 
duas prestações mensais. 
 

Não é obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o mesmo se encontra dispensado da 
redução a escrito – vide al. a) do n.º 1 do art.º 95.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
Janeiro -.         
 

Tendo em conta que a decisão é favorável ao único interessado, sugere-se a dispensa da audiência prévia, 
nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 103º do CPA. 
 
À consideração superior, 
O Técnico-Superior, 
(Ivo Costa, Dr.) 
27.10.2016 
 
e 
 

Assunto: AÇÃO SOCIAL 
                 COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE SOURE 
                   - Aquisição de Serviços na modalidade de Avença – Área do Direito 
                        . Emissão de Parecer Prévio Vinculativo  
 

No seguimento do despacho de V. Exa. de 18 de outubro de 2016, e em complemento da informação da técnica 
superior Susana Ramos, informamos: 
 

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Soure, na reunião da Modalidade Alargada, realizada no dia 27 de 
setembro de 2016, deliberou, por unanimidade, propor ao Município de Soure que este disponibilize um Técnico 
com formação na área do Direito, para apoio à Comissão Restrita e dinamização do Projeto «Tecer a Prevenção». 
 

Nos termos do artigo 14.º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP), o apoio ao funcionamento 
das Comissões de Proteção, designadamente, na vertente logística, financeira e administrativa é assegurada pelo 
município. 
 

No âmbito dessa competência o município de Soure tem disponibilizado, dentro da sua gestão de recursos humanos, 
técnicos com formação e valências adequadas às necessidades da CPCJ, sendo que até a alguns meses afetou, àquela 
Comissão, um técnico superior jurista, que presentemente se encontra em licença sem remuneração. 
 

Assim, vem a CPCJ de Soure solicitar que essa lacuna seja preenchida, para uma maior otimização do 
funcionamento da sua comissão restrita, bem como na dinamização do atrás aludido projeto. 
 

Presentemente, no mapa de pessoal da autarquia existem três juristas a desempenhar funções de apoio à atividade 
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dos órgãos autárquicos, às áreas administrativa, financeira, recursos humanos, obras públicas e particulares, 
fiscalização e processos de contra ordenações, entre outras, pelo que não é possível disponibilizar um recurso 
humano próprio do município sem colocar em causa o regular funcionamento dos serviços e a salvaguarda dos 
interesses dos munícipes que a eles recorrem. 
 
CONCLUSÃO 
 

Em suma, e havendo a intenção de disponibilizar um técnico, com formação na área do Direito, para apoio à CPCJ 
de Soure, pelo período de novembro e dezembro de 2016, dois dias por semana, ter-se-á de recorrer à contratação 
externa, para a celebração de um contrato de prestação de serviços na modalidade de avença. 
 

Previamente, conforme o previsto na informação jurídica em anexo, deverá V. Exa., tendo em conta a previsão do nº 
10 do artigo 35º da LOE 2016 (competência é do presidente do órgão executivo), Emitir Parecer Prévio 
Vinculativo à aquisição de serviços pretendida. 
 

À Consideração Superior, 
O Adjunto do Presidente, 
(Gil Soares, Dr.) 
27-10-2016 
 

e 
 

Assunto: →→→→ Contrato de Prestação de Serviços na modalidade de Avença 
             - Enquadramento Jurídico: Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho e Lei n.º 7-A/2016, de 30 de Março  (L.O.E. - 2016) 
              ▪ COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE SOURE - CPCJ  
                - ÁREA DO DIREITO - 1 JURISTA 
 

Relativamente ao assunto em epígrafe, e na sequência do solicitado por V. Exa., quanto à aquisição da prestação 
de serviços (Avença), em regime de trabalho não subordinado de um Técnico com formação na área do Direito, 
dois dias por semana, nos meses de Novembro e Dezembro de 2016, para dar apoio na CPCJ à Comissão Restrita 
e dinamização do Projeto “Tecer a Prevenção”, elaborámos o Parecer que passamos a apresentar. 
 

A celebração de contratos de prestação de serviços, na modalidade de Avença, carece no caso das 
Autarquias Locais, de parecer prévio do Presidente do Órgão Executivo nos termos do disposto no n.º 5 
a) e no n.º 10 do art. 35.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de Março (L.O.E. - 2016), devendo, 
consequentemente, ser observado o disposto no art. 32.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 
 

Nos termos do n.º 1 do art. 10.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, “o contrato de prestação de serviço para o exercício de funções públicas é celebrado para a 
prestação de trabalho em órgão ou serviço sem sujeição à respetiva disciplina e direção, nem horário de 

trabalho”.  
 

Segundo o n.º 2 daquele artigo, “o contrato de prestação de serviços, para o exercício de funções públicas 
pode revestir as seguintes modalidades”: o contrato de tarefa e o contrato de avença.  
 

A alínea b) deste n.º 2 dispõe: 
 

“Contrato de avença, cujo objeto é a execução de prestações sucessivas no exercício de profissão liberal com 
retribuição certa mensal, podendo ser feito cessar, a todo o tempo, por qualquer das partes, mesmo quando 

celebrado com cláusula de prorrogação tácita, com aviso prévio de 60 dias e sem obrigação de indemnizar”. 
 
Dispõe o n.º 1 do art. 32.º, que “A celebração de contratos de tarefa e avença apenas pode ter lugar 
quando, cumulativamente: 
a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a 
qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; 



47 

 
 
 
 
 
    

    

20 ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 20 ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 20 ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 20 ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,  
    realizar no dia 31 de outubro de 2016realizar no dia 31 de outubro de 2016realizar no dia 31 de outubro de 2016realizar no dia 31 de outubro de 2016 

    

 

b) Seja observado o regime legal da aquisição de serviços; 
c)Seja comprovada pelo prestador do serviço a regularidade da sua situação fiscal e perante a segurança 
social” 
 

Por outro lado, o n.º 2 deste artigo, refere que: “Sem prejuízo dos requisitos referidos nas alíneas b) e c) do 
número anterior, a celebração de contratos de tarefa e de avença depende de prévio parecer favorável 

dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública, relativamente 
à verificação do requisito previsto na alínea a) do número anterior, sendo os termos e tramitação desse 
parecer regulados por portaria dos membros do Governo”. 
 

Assim, importa verificar se estão reunidos os requisitos cumulativos a que alude o n.º 1 do artigo 32.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho. 
 

- Quanto ao requisito da alínea a) do n.º 1, atenta a duração do contrato de prestação de serviços (2 
meses) e à natureza técnica específica das funções a desempenhar – Jurista,  funções caracterizadas 

pela inexistência de subordinação, revela-se inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação 
jurídica de emprego público, uma vez que foi estipulado  dois dias de trabalho, para o cumprimento 

dessas funções, ou seja, dar apoio na CPCJ à Comissão Restrita e dinamização do Projeto “Tecer a 
Prevenção”, considerando-se este requisito cumprido. 
 

- Quanto aos requisitos das alíneas b) e c) do n.º 1, deverá ser respeitado o procedimento de realização de 
despesa pública legalmente exigido de acordo com o regime do Código dos Contratos Públicos (CCP), bem 
como a prestação de serviços só poderá ser contratada com quem tenha a situação regularizada perante 
o Fisco e a Segurança Social. 
 

Importa também referir, que no caso em apreciação, dado que o valor estimado do contrato é de 1. 200 €, 
poderá ser adotado o procedimento por ajuste direto, por o valor total da despesa a efetuar ser inferior 
ao limite máximo permitido pelo mesmo (€75.000,00).  
 

Por outro lado, apesar de o valor do contrato a celebrar não se encontrar abrangido, pela prescrição do art. 
127.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), na redação que lhe foi introduzida pela L.O.E. – 2012, está 
demonstrado que a Autarquia não dispõe de meios próprios que permitam satisfazer a necessidade de um 
jurista na CPCJ, uma vez que, o jurista disponibilizado  pela Autarquia se encontra em situação de licença sem 
vencimento. 
 

Acresce, ainda, verificar os pressupostos de que depende o procedimento em referência, à luz da Lei n.º 
7-A/2016, de 30 de Março (L.O.E.– 2016). 
 

Segundo o n.º 5 a) do art. 35.º da L.O.E. – 2016, a celebração ou renovação de contratos de prestação de 
serviços nas modalidades de tarefa e avença, carecem de parecer prévio vinculativo do membro do 
Governo responsável pela área das Finanças. 
 

Este parecer depende dos requisitos mencionados no n.º 6.º do art. 35.º da L.O.E. – 2016: 
a) Verificação do disposto no n.º 2 do art. 32.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em 

anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho, e no Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de Abril, alterado pela Lei n.º 

66/2013, de 27 de Agosto, e da inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o desempenho 
das funções subjacentes contratação em causa, cujo procedimento é definido por portaria prevista nos termos 

do diploma que institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores em funções públicas. 
 

b) Declaração de cabimento orçamental emitida pelo órgão, serviço ou entidade requerente; 
 

c) Verificação do cumprimento do disposto no n.º 1. 
 

1 – Não existem trabalhadores em situação de requalificação para o posto de trabalho que se pretende 
preencher e que de acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-Geral das Autarquias Locais, de 
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15 de Maio de 2014, devidamente homologada pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local, em 15 
de Julho de 2014, “As Autarquias Locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de 

trabalhadores em situação de requalificação”.  
 

De acordo com o n.º 18 do art.º 35.º da L.O.E. – 2016, os contratos de aquisição de serviços celebrados ou 
renovados são nulos se violarem o disposto naquele artigo, nomeadamente, a ausência do parecer prévio 
vinculativo.  
 

2 – O prestador de serviços que se pretende contratar (Porfírio António Cardoso Quedas), não celebrou 
anteriormente qualquer contrato com o Município de Soure, cumprindo assim o estipulado no n.º 1 do art. 
35.º da Lei n.º 7-A/2016, de 31 de Março, –LOE 2016-. 
 

A contratação esgota-se com o seu fornecimento e o seu valor base será de 1.200,00€ (mil e duzentos 
euros). 
 

CONCLUSÃO: 
Nestes termos, entendemos, salvo melhor opinião, estarem plenamente acautelados os requisitos legais 
aplicáveis, para que o Presidente do Órgão Executivo emita parecer favorável à celebração de um 
contrato de prestação de serviços -Avença-, com um jurista, pelo período de 2 meses com o valor 
estimado de 1.200€ (mil e duzentos euros), dar apoio à CPCJ na Comissão Restrita e dinamização do 
Projeto “Tecer a Prevenção”,na modalidade de Avença, em cumprimento do n.º 3 do art. 32.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho; dos nºs 5, 
alínea a), n.º 6 e n.º 10 do art. 35.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de Março (L.O.E.-2016) e do n.º 1, 
alínea a), do art. 20.º do Código dos Contratos Públicos.  
 

À superior consideração, 
Paços do Município de Soure, 27 de Outubro de 2016  
  A Técnica Superior, 
(Susana Ramos, Dra.) 
 
e 
 
ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL 
                 - APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL  
                         . COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE SOURE 
                            . APOIO AO FUNCIONAMENTO 
 
Relativamente ao assunto epígrafe, informamos:  
 

As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, adiante designadas Comissões de Proteção, são instituições oficiais não judiciárias com 
autonomia funcional que visam promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua 
segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral. 
 
A CPCJ de Soure, tem presentemente 30 processos ativos em acompanhamento pelos membros da Comissão Restrita. A atividade diária da 
CPCJ é desenvolvida por esta Comissão, composta por sete elementos, na sua maioria sem regime de exclusividade. 
 
O Município de Soure tem disponibilizado um Técnico com formação jurídica, dada a complexidade de alguns processos, verificando-se que, 
atualmente, o Técnico em causa se encontra de licença sem vencimento, pelo que, neste momento a CPCJ de Soure está privada de tal 
apoio, na área do Direito. 
 
Na reunião da CPCJ da Modalidade Alargada, realizada no dia 27 de setembro de 2016, foi aprovado, por unanimidade, propor ao Município 
de Soure a cedência de um Técnico com formação na área do Direito para apoiar a Comissão Restrita e colaborar na dinamização do Projeto 
«Tecer a Prevenção». 
 
Nos termos do artigo 14.º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP), o apoio ao funcionamento das Comissões de 
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Proteção, designadamente, nas vertentes logística, financeira e administrativa é assegurado pelo Município. 
 
PROPOSTA: 
Face ao atrás exposto e dando cumprimento à referida deliberação da Modalidade Alargada da CPCJ sugere-se que o Município de Soure, 
nos termos do artigo 14.º da LPCJP, disponibilize um Técnico com a formação na área do Direito, para apoio à Comissão Restrita e 
dinamização do Projeto «Tecer a Prevenção». 
 
À consideração superior, 
A Representante do Município na CPCJ, 
(Cristina Marta, Dra.) 
18.10.2016 
 

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “é um processo de 
aquisição de serviços, para já é de 1.200,00 euros porque diz respeito a dois meses. A 
tendência é que no próximo ano, não se alterando as condições do pressuposto, 
possamos voltar com um pedido de renovação desta avença.   
Trata-se da adjudicação, por 1.200,00 euros (600,00 euros por mês mais IVA), de um 
serviço de avença ao cidadão Porfírio António Cardoso Quedas para dar 
acompanhamento técnico ou jurídico na CPCJ.”------------------------------------------------- 
 
O Senhor Vereador Dr. Carlos Páscoa referiu que: “tomei nota da sua dificuldade em 
proferir um nome porque reconheçamos que é difícil para nós, que conhecemos a 
pessoa e que temos o máximo de respeito e consideração como Presidente de Junta de 
Freguesia, como nosso colega Autarca e como jurista, portanto, é uma pessoa intocável 
enquanto personalidade conhecida do nosso Concelho. Parece-me contudo difícil 
justificar que, parecendo que não há mais advogados neste Concelho, o Senhor 
Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Anços é o único advogado com 
competência para desempenhar estas funções. Se percebo que alguns dos ilustres 
Presidentes de Junta de Freguesia trabalham no Gabinete de vossa excelência pela sua 
competência e pela confiança política naturalmente, isso é assumido, portanto nada 
contra, já me parece difícil que passemos para a opinião pública uma decisão desta 
natureza, que não se encontre mais ninguém com competência para tal que não o 
autarca, neste caso um Presidente da Junta de Freguesia. Parece-me difícil de 
explicar, acho que isto é muito difícil de explicar, não sei se, porventura, seremos só 
nós a ter essa preocupação, se calhar somos, mas também não ficaríamos bem com a 
nossa consciência se não déssemos nota deste nosso desconforto. Entendemos que 
a pessoa tem mérito, mas entendemos, de igual modo, que não é a pessoa certa para 
desempenhar esta atividade. Pode o Senhor Presidente dizer-me que, por ser 
Presidente de Junta de Freguesia não pode desempenhar funções jurídicas na 
Câmara? Se calhar pode, mas não deve.”--------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “é preciso fazer aqui 
alguma justiça com o Dr. Porfírio Quedas, não apareceu agora de “paraquedas” a 
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proposta dele para acompanhar a CPCJ, voluntariamente e graciosamente por 
indicação, que não da Câmara Municipal, por indicação de outros órgãos ou de outras 
instâncias aquilo que me foi dito é que o Dr. Porfírio Quedas acompanhou a CPCJ nos 
últimos tempos e foi dos membros mais ativos no Projeto Tecer a Prevenção”. O Dr. 
Porfírio Quedas dos outros juristas, e temos alguns juristas na Assembleia Municipal, 
disponibilizou-se para fazer parte da CPCJ, tal e qual como a jurista que os Senhores lá 
têm na CPCJ que a vossa lista elegeu para a Assembleia Municipal, a Dra. Florbela 
Bairros. É me dito pelos serviços, não sou eu que escrevo, não sou eu que apelo à 
substituição do jurista que estava a dar este apoio que era um homem. Quando nós 
fazemos apelos à igualdade de género, não é só quando no meio de homens temos que 
colocar mulheres. É a própria CPCJ que fala na indicação de um elemento masculino. 
Daqueles que têm estado disponíveis para a CPCJ, foi aquele que me foi proposto.”----- 
 

 

Deliberado, por maioria, com 3 (três) votos a favor do Senhor Presidente da 
Câmara e da Senhora Vereadora eleita pelo PS e o Senhor Vereador eleito pelo 
PPD/PSD-CDS/PP- PPM - Dr. Santos Mota -, e 2 (duas) abstenções dos 
Senhores Vereadores eleitos pelo PPD/PSD-CDS/PP-PPM, aprovar a adoção 
da modalidade de ajuste direto e adjudicação, conforme decorre das 
informações técnicas dos serviços.---------------------------------------- 
 
Ponto 29. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
               . CONSERVAÇÃO /REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS RURAIS 
                . Ligação Fonte do Cortiço à Estrada de Tapéus de Baixo 
                 - Escolha de Procedimento Prévio 
 

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “proponho que se 
retire este ponto da Ordem de Trabalhos com indicação aos serviços para que 
indiquem, na consulta ao mercado, mais empresas.”--------------------------------------------- 
 

Deliberado, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos.-

---------- 
 

PONTO 30.  APRECIAÇÃO DE PROPOSTAS DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E 
AMR  - E DO ORÇAMENTO, PARA O ANO DE 2017 

 
 

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “o documento que 
apresentamos é um documento que mantêm o rigor dos outros que já aprovámos 
neste mandato, que mostra uma estrutura idêntica àquela que historicamente tem sido 
apresentada neste Município nos últimos anos, ainda dentro daquilo que é o POCAL, 
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embora se presuma que no ano 2017 possa vir a existir alterações sobre a 
representação contabilística, ainda sobre o POCAL, que são apresentados no 
documentos provisionais para o ano 2017. Sobre este documento dizer que os 
serviços acompanhados pela Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia fizeram um 
trabalho com orientação do rigor naquilo que é o apuro da receita e naquilo que é a 
estrutura fixa e o responsável do Orçamento, com a tentativa de procurar maior 
eficiência, maiores ganhos, maiores poupanças para que fosse libertado o máximo dos 
recursos para o Plano de Atividades. O Plano de Atividades é um plano político, é 
esse que define a nossa atuação, que hierarquiza as principais necessidades à luz de 
quem governa a Câmara e quem governa somos nós neste órgão, podendo aqui 
funcionar a nossa representatividade individual ou representatividade partidária pelo 
peso que cada um aqui tem, quer sozinho, quer no grupo que o elegeu. Mas feito com 
rigor o apuro da receita prevista, feito com rigor o apuro daquilo que são as nossas 
obrigações e encargos ao normal funcionamento do Município, durante o ano, nas 
diversas valências e com as diversas responsabilidades, isso traduzido nas despesas 
orçamentais, foram libertados para Plano de Atividades 8.939.502,00 euros e é esse o 
valor com que aprovaremos as orientações políticas para o ano 2017. Os Planos 
Provisionais da Receita têm em conta a política dos Impostos Municipais e das outras 
receitas que iremos arrecadar, foi tido em conta a previsão do IMI, tendo em conta 
aquilo que aprovámos em setembro, a previsão sobre a receita do IRS, do IMT, da 
Derrama, das Taxas que estão em vigor, da atualização dos valores da Água e 
Saneamento em 1,04 % de acordo com a Taxa de Inflação e a atualização das Tarifas 
da Recolha de Lixo Doméstico de acordo com a proposta que enviámos à ERSAR e 
que ainda não temos parecer, e que podem vir a traduzir-se num aumento da receita 
do lixo na ordem dos 40.000,00 euros do ano que vem. Portanto, achamos, do lado da 
procura da receita, que as medidas são justas e que se encaixam perfeitamente naquilo 
que é a dinâmica e a capacidade contributiva dos Munícipes Sourenses, do lado das 
despesas, digamos que é obrigatório termos a responsabilidade no Orçamento, as 
orientações que foram dadas e que, creio que a Senhora Vereadora Dra. Nádia 
Gouveia e a sua equipa, tentaram fazer tudo para encontrar a forma correta e 
transparente de procurar estrangular ao máximo as despesas correntes e dar muito 
rigor à previsão do Orçamento para que, como eu disse, apertar o máximo de 
recursos para  o Plano de Atividades.  
Sobre o Quadro de Pessoal, é um documento anexo e que precisamos também de 
aprovar, de referir que foram criados dois/três lugares de reforços nesta área dos 
Técnicos Superiores, não é que haja vontade de abrir concurso e de rever um esforço 
do Quadro de Pessoal Genérico nesta área do Técnicos Superiores, mas temos um 
conjunto de Técnicos Superiores que têm vindo a desempenhar funções dessa 
categoria, que têm mostrado trabalho ao longo destes anos e que há mais de dez anos 
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que veem congeladas as suas hipóteses de progredir e vimos aqui a oportunidade de, 
fazendo ajustamentos, como seja na área do Turismo, como seja na área do Desporto, 
dar uma oportunidade a estas pessoas para poderem exercer esta função que será 
sempre uma situação que antecederá um possível concurso no futuro, porque a 
ocupação dos lugares só é possível por concurso público.  
Também algum reforço nas áreas Operacionais, está ainda a decorrer um concurso de 
Cantoneiros, pretendemos vir a reforçar nesta área da Higiene e Limpeza. 
Na área dos Assistentes Técnicos, destinada mais uma vez a dar uma oportunidade, 
para já a pessoas que estão de facto a executar essas funções, aqui dentro do 
Município, quer na área do Património, quer na área do Aprovisionamento e no sector 
das Águas há Assistentes Operacionais que exercem há anos as funções de Assistente 
Técnico, muitas vezes essa passagem nem melhora a sua capacidade, o seu sentido 
remuneratório, mas criará curricularmente e dará a possibilidade de aspirar num 
confronto futuro com alguém num concurso a nível nacional, poderem também já ter 
no seu curriculum esta experiência que de facto estão a passar na prática, mas no 
papel não têm. Estas são as alterações à parte da proposta de pessoal, mesmo assim 
mantêm a mesma ordem na quantidade de pessoal do quadro de pessoal e que 
procura não aumentar as despesas com pessoal em termos globais, como decorre da 
proposta orçamental. 
Sobre as Grandes Opções do Plano, limito-me a reafirmar e a poder justificar o que 
tenho neste documento a que chamei visão e estratégia de desenvolvimento, que é 
uma nota de resumo de que melhor espelha aquilo que pensamos sobre as Grandes 
Opções do Plano e Orçamento para 2017.”----------------------------------------------------- 
 
A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia referiu que: “este é, de facto, um 
documento complexo que exige rigor, mas, acima de tudo, é um documento 
político…pois obriga a opções estratégicas. Do ponto de vista técnico e de forma 
transparente, como sempre nesta matéria, o Orçamento Municipal volta a integrar um 
articulado, com um conjunto de medidas que norteiam a Execução Orçamental. Esta 
proposta para 2017, apresenta um Orçamento de 15.802.802,00 euros e um Plano de  
8.939.502,00 euros. De 2016 para 2017 o Orçamento aumenta 1.881.000,00 euros, 
aumento este que se deve exclusivamente às Candidaturas previstas executar. 
No Quadro de Execução Orçamental, verifica-se isso mesmo, um aumento da receita 
prevista justificado apenas pelo aumento dos Fundos do Orçamento do Estado e 
pelas Transferências de Capital proveniente das Candidaturas aprovadas. Do lado da 
despesa mantêm-se a auto-suficiência orçamental, isto é, as receitas correntes voltam a 
ser superiores às despesas correntes em sensivelmente 2.560.000,00 euros, cumprindo 
a Lei das Finanças Locais e continuando, naturalmente, a libertar meios para 
investimento.  
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As Despesas com o Pessoal voltam a diminuir de acordo com as previsões dos 
serviços… a Aquisição de Serviços, rubrica 0202 volta a ter um aumento de 
200.000,00 euros, que se prende essencialmente com aumento previsto na iluminação 
pública, com trabalhos especializados, estudos e pareceres.  
A rubrica de Ativos Financeiros, tem a ver com o Fundo de Apoio Municipal, 
também já veio o ano passado, no anterior Orçamento, é pago em duas prestações 
semestrais, num montante de 100.600,00 euros. 
A rubrica de Passivos Financeiros, evidencia que a Câmara Municipal continua a 
amortizar os empréstimos em vigor e em 2017 pagará em termos de capital 
sensivelmente 707.500,00 euros.  
Relativamente às Grandes Opções do Plano, temos um aumento de cerca de 
1.860.000,00 euros face a 2016, repartidos pelas várias áreas de intervenção, 
designadamente onde estão inscritas as Candidaturas que fazem parte do Plano 
Estratégico… nas áreas da Urbanização e Urbanismo, Mercados e Feiras e Higiene 
Pública. E esta é uma proposta que visa contribuir para o bem estar dos Munícipes e 
portanto terá o meu voto  favorável.”------------------------------------------------------------ 
 
A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “sobre os documentos em 
questão gostaria de começar por falar do Parecer do Conselho Municipal de 
Juventude de Soure sobre as Grandes Opções do Plano. Na impossibilidade de reunir 
este órgão para analisar este documento e o aprovar, uma vez que só foi entregue na 
passada 6ª feira, trarei numa reunião posterior o Plano de Atividades do Conselho 
Municipal da Juventude de Soure e a posição deste órgão sobre os outros 
investimentos previstos neste documento. Sabemos que as medidas para a Juventude 
não se circunscrevem unicamente no Orçamento na verba de 22.000,00, mas 
entendemos que esta verba específica deverá dar cobertura à concretização das 
atividades constantes no Plano de Atividades do Conselho Municipal da Juventude de 
Soure. Na opinião da CDU, uma estratégia autárquica, que privilegie áreas como a 
Educação e a Ação Social, que tenha a preocupação de controlar as suas Contas, 
reduzindo a dívida e pagando com regularidade aos seus fornecedores, que assuma a 
prestação de serviços estratégicos às populações, como fornecimento de Água 
Pública, Saneamento e Recolha de Lixo, mantendo a natureza destes serviços como 
Públicos, que respeite os direitos laborais dos seus trabalhadores e isto associado a 
uma prática de transparência e rigor nas suas ações, são razões que podem continuar a 
contar com o apoio da CDU. 
O documento enquadrador do Plano Plurianual de Investimentos e AMR para o ano 
2017 apresenta e explica a estratégia deste Executivo, os Investimentos previstos para 
cada área do Plano, a concertação/articulação de alguns investimentos concelhios 
como a Planificação Regional – CIM-Região de Coimbra, bem como o 
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correspondente financiamento existente e esperado para lhes dar suporte. É referido 
que o aumento Global do Plano para 2017 se ficará a dever fundamentalmente à 
aprovação de Candidaturas a Fundos Comunitários do que propriamente a aumento 
das Receitas Próprias ou de Transferências do Estado, que se irão manter, sendo de 
esperar uma descida na receita dos impostos.  
É dito também, neste documento, que nos Investimentos e Candidaturas 
Supramunicipais, a componente nacional de financiamento é suportada pelos 
municípios que compõem a CIM - Região de Coimbra, valores estes incluídos no 
Plano que agora analisamos. 
Faz a aposta na continuidade nos Acordos de Execução com as Juntas de Freguesia 
tendo em conta as suas características de operacionalidade e de proximidade. 
Nas Grandes Opções do Plano, comparando os valores orçamentados para 2017 e os 
valores cabimentados em 2015, verificamos existir um aumento ligeiramente superior 
a 3.000.000,00 euros.  
Na Educação verifica-se um reforço de investimento. Saudamos o novo investimento 
previsto para o Pré-escolar, a continuação de oferta de Livros Escolares e Fichas 
Pedagógicas para o 1º ciclo, de Aulas de Aprendizagem ao Meio Aquático a todas as 
crianças dos 3.º e 4.º anos de escolaridade, o investimento na conservação/reparação 
dos edifícios escolares, a continuidade de prestação dos transportes escolares, numa 
mancha significativa do Concelho e a estratégia de aquisição de viaturas para o 
Município, dotando-o, cada vez mais, de meios autónomos nesta área.  
Congratulo-me pela implementação de um Programa específico de Combate ao 
Abandono Escolar e Promoção de Igualdade de Acesso ao Ensino no âmbito das 
ações da CIM - Região de Coimbra.            
Na rubrica 02 Cultura, Desporto e Tempos Livres, verifica-se um acréscimo 
significativo na subconta Desporto e Tempos Livres, cerca de 1%, em relação ao 
cabimentado em 2015.  
Saudar a intervenção prevista nas Piscinas Municipais em Vila Nova de Anços, quer 
na estrutura, quer ao nível da eficiência energética, a aposta política na construção de 
um Parque Desportivo Municipal, embora com valores ainda muito reduzidos, a 
criação do Gabinete Técnico do Desporto e a criação da Carta Municipal Desportiva. 
Na Cultura, saudar o restauro da Igreja do Cemitério em Soure e é só um exemplo. É 
importante a construção de sanitários no Cemitério de Soure. 
Na Juventude, verificamos uma verba igual aos últimos anos, 20.000.00 euros. 
Na rubrica 03, Ação Social, que para nós é a verba de constrangimento, apresenta um 
ligeiro acréscimo em valores brutos e percentuais em relação ao estimado em 2016 
mas aquém do cabimentado em 2015, também em valores brutos e cabimentados. 
Vimos com apreensão este acréscimo tão reduzido uma vez que o reforço de 
investimento é estratégico num contexto de crise económica das famílias que afeta o 
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seu bem estar, as suas relações familiares e condiciona o aproveitamento escolar das 
suas crianças e jovens. Era de equacionar/articular isto com o Programa da CIM, de 
Combate ao Insucesso Escolar. 
Saudar a continuação do Apoio à Habitação Social - Prohabita, e a todas as Ações 
direcionadas para os dois setores da população mais frágeis da sociedade, que são as 
crianças e os jovens e, por outro lado, os idosos. 
Realçar os Programas de Incentivo à Natalidade, de Teleassistência a Idosos, de 
Combate ao Insucesso Escolar ao Projeto ÉPIS, a concretização do Plano para a 
Igualdade, etc. 
Sobre a questão da CPCJ, e porque aparece nesta área da Ação Social, o valor aqui 
inscrito corresponde ao total da transferência anual da Segurança Social nas duas 
tranches iguais, valor que é idêntico aos anos anteriores. Com a aprovação e 
implementação do Projeto concelhio “Tecer a Prevenção”, apresentado no mês de 
junho, prevê-se a necessidade de maior investimento por parte do apoio à Autarquia 
para a concretização destas ações. Está contemplado neste Plano o apoio a este 
projeto? É a questão que eu aqui deixo. 
Sobre a Saúde, verifica-se um acréscimo de investimento em cerca de 4,6% em relação 
ao cabimentado em 2015, fundamentalmente na ação 81/2013.  
Questão que eu aqui deixo e vou esperar para ouvir a resposta, acredita o Senhor 
Presidente que este investimento tão significativo para as contas do Município vai ter 
correspondência na qualidade e bem estar dos munícipes na área da Saúde, numa 
lógica Custo/Benefício? 
Na rubrica 05, Habitação, Urbanismo e Urbanização, verifica-se um acréscimo de 
investimento, aliás nas contas 05, 06, 08 e por aí fora os acréscimos de investimentos 
estão todos relacionados com aquilo que o Senhor Presidente diz no texto 
enquadrador em relação às Candidaturas que também têm reflexo na parte orçamental 
e no  acréscimo do Orçamento e do Plano, portanto nós percebemos isso mas, diria 
eu, verifica-se um acréscimo de investimento em relação ao executado em 2015 e 
estimado em 2016, apresenta aumento de investimento considerável nos instrumento 
de Planeamento Urbanístico e Revisão do PDM e nós congratulamo-nos também 
com isso. Saudamos a recuperação ou a pretensão de recuperação do Cineteatro 
Sourense, a Requalificação Urbanística da Rua Alexandre Herculano, a Área de 
Reabilitação Urbana “Soure Centro”. 
Sobre a rubrica 06, Saneamento e Salubridade apresenta um aumento de investimento 
na ordem dos 6,5% e é muito à conta também da Sub-conta Higiene Pública, também 
objeto de uma candidatura. 
Na rubrica 08, Abastecimento Público de Água e Desenvolvimento Económico, o 
aumento significativo verificado é em Mercados e Feiras essencialmente com a 
reabilitação do Mercado Municipal, também objeto de candidatura. 
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Preocupa-nos verificar desinvestimento nas Comunicações e Transportes num valor 
considerável passando de 1.000.000,00 euros, valor estimado em 2016, próximo do 
cabimentado em 2015 de 950.000,00 euros. Se este desinvestimento que já era 
preocupante no ano anterior para nós, e consta de uma intervenção que eu aqui fiz 
em período homólogo, tendo em conta o estado e traçado existente em todo o 
concelho, nas vias de todo o concelho, agora com a nova realidade da Plataforma 
Logística e toda a pressão consequente que irá existir nessas estradas, a nossa 
preocupação é bem maior e queremos deixar aqui o nosso sublinhado. 
O valor apresentado pela Ação Social, embora reforce a sua verba em relação ao 
cabimentado em 2016, é claramente inferior ao executado em 2015. Na nossa opinião 
deveria ter um reforço maior aumentando a capacidade de resposta da Autarquia a 
situações de grande fragilidade das famílias e para as quais tem a obrigação de dar a 
melhor resposta possível tendo em conta que as respostas do Estado Português não 
são as suficientes para canalizar o pagamento de juros e serviço e de uma dívida 
externa impagável de cerca de 8,5 milhões de euros ao ano.  
Sobre o Mapa de Orçamento da Receita e da Despesa, gostaria de dizer o seguinte: 
em relação ao Orçamento para 2017, continuamos a verificar que as Receitas 
Correntes sustentam as Despesas Correntes libertando, nas minhas contas, cerca de 
20% para financiamento das Despesas de Capital e representam 80% do total do 
Orçamento e isto para nós é um sintoma saudável da vida financeira da Autarquia. 
Também fiz este registo em comentário idêntico a este documento no ano anterior.  
Continuamos a pensar que existe necessidade de promover Ações de 
Sensibilização/Educação Ambiental junto da população, mas há uma candidatura 
nesta natureza e nesta ação. Congratulamo-nos com a previsão de técnicos de 
Desporto no Quadro de Pessoal da Autarquia de modo a ser possível  planear, 
coordenar e implementar ações nesta Área criando condições para a elaboração de 
uma Carta Desportiva do Concelho.”------------------------------------------------------------ 
 

O Senhor Presidente Mário Jorge Nunes referiu que: “falou de um investimento em 
Comunicações e Transportes do qual, com toda a frontalidade com que os Senhores 
começam a saber lidar comigo, não deixo de o referir no documento enquadrador, 
não tentei que isso passasse despercebido. O documento das Grandes Opções do 
Plano é isso mesmo, um documento político, onde nós hierarquizamos um conjunto 
de necessidades. Entendi propor a este Executivo, tendo em conta o que estava 
disponível que fosse a parte para este Orçamento, para este Enquadramento Legal de 
Receita, porque os Municípios, ao contrário do Estado, têm que fazer um exercício 
inverso, quando estão a construir um Plano de Atividades. Pode não ser 
academicamente a forma mais correta de o dizer, o Estado faz sempre o Orçamento 
pelo lado da despesa, tem a despesa e depois tem que ir à segunda parte que é arranjar 
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a receita para a despesa nem que tenha que constituir dívida ou aumentar os impostos. 
O Município tem Tutela Legal do Orçamento do Estado e das Leis Gerais do Estado 
e tem que fazer ao contrário, temos a receita e a despesa tem que a encaixar na receita, 
é um exercício inverso, de modo que para a receita que temos prevista para 2017, 
sobram-nos 8.939.502,00 euros e a política faz-se como nós entendermos. Vamos 
fazer aquilo que está aqui proposto, tentar fazer, supor que grande parte disto vai ser 
feito, colocar os serviços, motivar os trabalhadores a encontrar as melhores 
tecnologias e a melhor execução para estas atividades. Reforçar as Comunicações e 
Transportes é assumir claramente que. não havendo Fundos Comunitários para 
Comunicações e Transportes, para alcatrão, para estradas, para ruas, para rotundas, 
para pontes, o Município tem neste momento boas condições de mercado, tem uma 
situação financeira de longo prazo, porque os empréstimos que temos estão 
destinados no tempo até 2031, para poder encaixar mais dívida, temos margem... Mas 
se quisermos ir buscar 1 milhão para fazer estradas que faltem, basta olhar para a 
entrada da Vila de Soure, para os acessos da Zona Industrial,  para a Camparca, para o 
Casal do Barril, para a estrada dos Novos e para outras, é só começar a olhar para elas, 
também temos que olhar para aquilo que já fizemos, estrada de Alencarce, da Fonte 
da Relva,  do Casal do Redinho/Ribeira da Mata, da Azenha e da estrada 342, nós já 
gastámos muito mais que isso é uma questão política e há que, de facto, estabelecer 
prioridades. Agora, era mais fácil ter rapado noutros lados e precaver-me, ainda por 
cima governando em minoria política, mas tendo procurando consensos para aquilo 
que seja o melhor para o Concelho, mas precavendo trazer para debaixo do chapéu do 
Orçamento e do Plano verbas que, nas Comunicações e Transportes, dessem o 
conforto de ser mais agradável aos olhos, porque é o que fica mais à vista dos 
munícipes. O Orçamento de Estado ainda está em discussão, será aprovado ou não no 
Plenário da próxima sexta-feira e eu espero que seja aprovado, até a própria União 
Europeia lhe dá o benefício da dúvida. O primeiro Orçamento deste Governo,  é um 
Orçamento que interessa a Portugal, para os Municípios, como nós, que têm 
cumprido a Lei, que têm tido rigor nas suas contas, que têm tido resultados positivos, 
ano após ano, que até nos levam a fazer Revisões Orçamentais em nosso favor, não 
para aumentar despesa, mas para aproveitar a boa execução e a boa receita que temos 
de anos transatos, que iremos ter situação idêntica em abril quando aprovarmos as 
contas de 2016. À semelhança daquilo que tem vindo a ser excepcionado em termos 
de Orçamento de Estado para o Endividamento Autárquico e para a Contratação de 
Empréstimos junto do Banco Europeu de Investimento, serão as verbas da 
responsabilidade municipal a alocar aos investimentos comunitários que poderão ter 
via verde de ir à Banca e nós continuarmos a libertar recursos próprios para os 
investimentos que não têm Financiamento Comunitário, como é o caso das 
Comunicações e Transportes, nas entradas da Vila de Soure, na Variante, no Acesso à 
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Zona Industrial, na estrada da Corda Termal da Amieira/Bicanho com os 
investimentos que ali estão a surgir e outras que merecerão uma intervenção forte no 
ano de 2017, sobre pena de perdermos credibilidade e sentido de oportunidade e do 
próprio acarinhamento de investimentos privados que se estão a fazer, quer na zona 
de Alfarelos/Granja do Ulmeiro, quer noutras zonas do Concelho.  
De facto a Senhora encontrou a chamada “pedra de toque”, sítio onde se “toca na 
ferida”, mas foi propositado tal como refiro no documento enquadrador. O resto, 
poderá haver candidaturas, embora estejam aprovadas, embora estejam em fase de 
contratualização, que não se consigam executar em 2017, o que deixa aqui uma 
margem para que se crie expetativa e possamos dar um sinal de que estamos 
fortemente empenhados, até seguindo as linhas orientadoras do Programa de 
Aceleração de Investimentos na área dos Fundo Comunitários, uma pressão forte das 
Entidades Gestoras e do próprio Governo para que os diversos agentes façam  
investimento, o que implica dinamizar a economia e é uma economia do 
funcionamento local, porque todo este tipo de obras, mexe com mão de obra, 
contando com criação de emprego, mexe com empresários que podem não ser do 
Concelho, mas que poderão ganhar concursos públicos. Colocou-me uma questão,  
todas a mais pertinente, sobre a Saúde, que merece toda uma reflexão mais 
aprofundada sobre o custo benefício do investimento na Saúde.  
Estamos a falar de instalações, nossa responsabilidade que, tal e qual como nas 
escolas, temos um padrão de responsabilidade nos meios colocados ao dispor dos 
organismos.  
O Centro de Saúde de Soure precisará em breve de obras de 
manutenção/conservação avultadas, não foi contemplado no Pacto Territorial  para a 
Região de Coimbra, se houver um Programa de Saúde 2021/2027, os responsáveis 
Autárquicos que cá estiverem têm que fazer pressão... Ainda o ano passado intervimos 
cá fora e só não vamos intervir lá dentro, porque não nos podemos substituir 
gratuitamente à Administração Regional de Saúde, terá que ser a pedido, terá que ser 
fundamentado, mas merecerá, é um edifício que tem 30 anos. 
Extensão de Saúde da Vinha da Rainha, inaugurada em 2005, a Extensão de Samuel 
foi inaugurada em 2012, Extensão de Saúde Degracias/Pombalinho foi inaugurada 
em 2005, a Extensão de Saúde de Figueiró do Campo está debilitada, neste momento 
está encerrada, a Extensão de Saúde de Alfarelos está a funcionar. Nas Presidências 
Abertas constatámos que a Extensão de Saúde da Granja do Ulmeiro não responde, 
não tem condições de eficiência energética, de salubridade, tem humidades, 
infiltrações, deficiências nas madeiras, portanto ela própria merecia uma intervenção. 
Aquilo que nos foi proposto  foi esta oportunidade de ser criada uma Unidade de 
Saúde Familiar que servisse o Norte do Concelho. O projeto que aprovámos 
contempla 4 gabinetes médicos e é um investimento que está lançado e aprovado por 
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nós pela estimativa, com preço base na ordem dos 400.000,00 euros e que estou em 
crer que quando o concurso público for aberto poderá vir para baixo. Portanto, 
quando me fala de relação custo benefício o facto de irmos buscar apoio a 85% para a 
maior parte deste investimento, nem que ele depois no fim se traduza em 50% de 
apoio, que os outro 50% de apoio sejam de capitais municipais, caso do projeto, caso 
dos acertos do terreno e outros custos do contexto, mesmo que toda a operação custe 
500.000,00 euros e o Município tenha que fazer um esforço de 250.000,00 euros, só o 
facto de termos uma Extensão de Saúde na única Freguesia que tem crescido em 
termos censitários da população, que tem condições para continuar a crescer, porque 
também estamos a direcionar para lá fortes e relevantes investimentos em termos de 
Desenvolvimento Económico, que será um bom investimento em termos de médio e 
longo prazo na área da Saúde.”-------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Vereador Dr. Carlos Páscoa referiu que: “só dois ou três apontamentos sobre 
o documento que temos em apreço. Essa apreciação que irei fazer será rápida, irei 
tentar resumir aquilo que é o nosso pensamento sobre este documento. 
Começa por um ponto prévio. Nota-se neste documento um esforço da parte do 
Senhor Presidente em retirar do mesmo um cariz eleitoralista, nomeadamente no que 
diz respeito aos alcatroamentos, já que foi essa uma “pedra de toque” que fiz questão 
de invocar ao longo de todo este Mandato. Pois bem, o Senhor Presidente entendeu 
fazer o seguinte: apresentar um Plano e Orçamento não eleitoralista mas depois vai ter 
uma atitude política contrária, ou seja, agora aprova-se isto e passa para o exterior que o 
senhor  é diferente do meu antecessor e que nunca cometerá a heresia de, como há 
quatro anos, atapetar metade do Concelho, mas preparem-se, pensa o senhor, que 
rapidamente virei de novo falar sobre este assunto, aumentando a dívida na tentativa de, 
no próximo ano, bastante alcatrão colocar por aí. Portanto, Senhor Presidente, este pré-
anuncio de aumento da dívida, vai levar-nos, como é evidente, a estarmos ainda mais 
atentos pois por aquilo que teve a ocasião de nos comunicar, naturalmente, é que 
iremos ser confrontados, mais cedo ou mais tarde, com obras de última hora que, 
manifestamente, não estou a ver porque é que não fazem parte do Plano e Orçamento 
para 2017. Se nós estamos aqui para debater um Plano que é balizador daquilo que é o 
comportamento político no próximo ano, não percebo porque é que essas obras ou 
esses investimentos não estão aqui. Este ponto prévio tem muito a ver com a ilustração 
que procurei demonstrar há pouco sobre este documento. O Senhor Presidente numa 
leitura que possa ser feita sobre esta documentação que temos à nossa frente e sobre 
aquilo que será o seu discurso político a partir de agora, acho que tem condições para 
dizer que este não é um Plano e Orçamento eleitoralista, tem condições para dizer isso 
porque ardilosamente fez um trabalho que entendo que é estrategicamente pensado. 
Fez aqui um conjunto de propostas de Orçamento que o aliviam dessa tentativa de 
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justificação de lhes dizermos mais tarde que isto é um Orçamento absolutamente 
eleitoralista. O Senhor Presidente trabalhou bem nesse aspeto, mas há, obviamente, que 
atentar em factos e há factos que ressaltam da leitura destes documentos. Este 
investimento público previsto para o ano de 2017, o Senhor Presidente diz que é na 
senda daquilo que vem sendo feito, portanto, não há alterações estratégicas, há digamos 
uma linha condutora. Essa linha condutora não é muito visível, se reparar no 
Orçamento previsto, este é mais uma vez um Orçamento em U, ou seja, o Senhor 
Presidente reparará que em anos eleitorais sobe, depois decresce e afigura-se um ano de 
2017 outra vez com subida, portanto, nós estamos perante um investimento previsto 
perfeitamente eleitoralista. Há anos de pagamento dos investimentos que foram feitos e 
depois há um amealhar, a constituição de um pé de meia, para gastar no ano eleitoral e 
é isto que é claro em relação a essa constatação que se tira sobre este Plano e 
Orçamento. De qualquer maneira este é, no seu todo, um Plano eleitoralista embora 
apresentado de forma, digamos, mais discreta. 
Segundo aspeto. Vemos com muito apreço todo o esforço que pode ser feito no campo 
da Educação, achamos bem, devemos saudar esse esforço porque entendemos que a 
aposta concreta que está a ser feita nesta linha condutora de apostarmos na Educação 
no nosso Concelho é algo a que nós não podemos deixar de nos associar. 
Terceiro aspeto. No Saneamento e Salubridade lastimo, sinceramente, mais uma vez, 
contrariar um pouco daquilo que foi aquilo o seu discurso anterior com o segundo 
mapa que tenho para lhe mostrar, este é muito claro, passados anos em que o 
investimento nesse campo era praticamente reduzido, veja-se o que é que vai acontecer 
em 2017, ou seja, uma subida exponencial. Entendo que é justificável, conforme nós 
sabemos, o nosso Concelho é uma vergonha em termos do serviço prestado nestas 
áreas, portanto, esse  investimento a ser feito desta forma e deste montante, só achamos 
que deve ser feito, mas achamos que merecia da nossa parte outro tipo de atenção, de 
respeito e de consideração, que é um ano eleitoral. O Senhor Presidente vai 
praticamente duplicar a intervenção da Câmara nesta área, no ano de 2017.  
Nas Comunicações e Transportes nós analisámos a documentação e vimos que, mais 
uma vez, não há um esforço camarário de aproximarmos a realidade do Concelho e a 
importância do Concelho do Nó da Auto-Estrada. Portanto, o Senhor Presidente tem 
repetidamente falado aos Vereadores no programa last mile, não estou a ver aqui  
programa last mile nenhum, nem sequer last centimeter. 
Deixe-me dar-lhe uma nota em primeira mão, que é uma nota que deverá merecer toda 
a sua atenção: não consegui recolher esses dados com tempo, mas numa das próximas 
reuniões trarei esses dados, que nos dizem que a saída da Auto-Estrada da A1 em Soure 
é, porventura, a saída com menos utentes da mesma, ou seja, nós estamos exatamente 
na cauda da tabela de saídas da Auto-Estrada, quer dizer que, em boa verdade, nós 
temos uma saída da Auto-Estrada que não tem benefício objetivo para aquilo que é a 
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importância que queremos para o Concelho. Nós temos uma excelente saída da Auto-
Estrada e é para nós muito importante um acesso condigno do Nó de Acesso à Auto-
Estrada, à Vila de Soure e à realidade económica do Concelho de Soure de quem vem 
da A1 e se dirige ao nosso território. 
Ainda neste quadro, há aqui dois ou três aspetos que gostaria de lhe perguntar. Na 
página dois/vinte e seis, está previsto em aquisição de viaturas 150.000,00 euros, 
cofinanciamento definido 50.000,00 euros e depois financiamento não definido 
100.000,00 euros. Só queria perguntar que viaturas são estas com este montante? 
No caso ainda da Saúde, na página nove/vinte e seis, está aqui claramente transcrito o 
grande esforço financeiro que a Câmara Municipal vai fazer na Unidade de Saúde 
Familiar da Granja do Ulmeiro, mas confesso que comparável ao investimento feito 
nesta Unidade de Saúde Familiar, não vejo depois no resto do Concelho verbas 
ajustáveis para aquilo que é o reforço camarário no apoio da saúde das nossas 
populações. 
Na página onze/vinte e seis, põe como aspeto importante para 2017 a reabilitação do 
Cine Teatro Sourense, mas o financiamento definido é de 100,00 euros. Queria saber se 
este é o financiamento definido, se não vamos intervir mais tarde no Cine Teatro 
Sourense, mas quando ele já tiver caído. De qualquer maneira dar-lhe nota também que 
este investimento no Cine Teatro Sourense é muito apreciado por nós, muito valorizado 
por nós, só que entendíamos que deveria merecer outra atenção política neste 
documento.      
No Quadro Resumo da proposta de Orçamento, na aquisição de serviços estão 
previstos 3.742.950,00 euros, há um aumento de 200.000,00 euros em relação ao ano 
passado, ou seja, há um aumento de 5,5%. Gostaria de saber em que é que se 
consubstancia um aumento de aquisição de serviços de 200.000,00 euros de um ano 
para o outro?  
Daí dizer que este Plano e Orçamento é um Plano e Orçamento que acima antecipei de 
pré eleitoralismo comedido ou disfarçado. De qualquer maneira não se nota neste Plano 
e Orçamento nenhuma aposta concreta na melhoria da competitividade e atratividade 
de novos investimentos e de novas populações para o Concelho de Soure. É inexorável 
a redução demográfica do nosso Concelho, a desertificação das nossas aldeias e acho 
que um Plano desta dimensão devia atuar profundamente nesse sentido, no sentido de 
criar condições objetivas para a fixação de jovens, para a fixação de pessoas no nosso 
Concelho, evitando, naturalmente, a desertificação das nossas aldeias. Em relação à 
Zona Serrana, não vi nada, mas posso estar equivocado, não vi nenhuma medida que 
objetivamente mitigasse as grandes dificuldades que as populações da Zona Serrana 
estão a viver pela desgraça que os acometeu dos incêndios e daqui, em nosso nome, 
mais uma vez, uma demonstração de grande solidariedade com as pessoas de 
Pombalinho e Degracias, mas não vi aqui, em termos práticos, nada que se aproximasse 
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a um bónus, uma bonificação, um apoio, um investimento no sentido de mitigar a 
desgraça que acometeu todas as populações da Zona Serrana.  
Nesse sentido, a nossa apreciação vai no seguimento das apreciações que temos feito 
em Planos anteriores com estas componentes já que o ano de 2017 é um ano de 
Eleições Autárquicas, mas, de qualquer maneira, saudamos todo o esforço que foi 
empreendido no sentido de fazer um documento tão completo e tão justificado como 
este, toda a equipa que colaborou nele.”-------------- ---------------------------------------------            

 
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “respondendo ao 
Senhor Vereador Dr. Carlos Páscoa, indo à questão do eleitoralismo e à questão das 
Comunicações e Transportes mais uma vez… Para ficar claro, porque não há aqui 
qualquer máscara, este documento das Grandes Opções do Plano, a sua importância 
política está nas escolhas que temos que fazer. Neste momento a nossa perspetiva de 
receita é esta e, com este valor, libertámos 8.939.502,00 euros e propomos que para este 
tipo de receita, claramente, se penalize as Comunicações e Transportes. E isto não é 
mascarar nada, é dizer que quando cá viermos falar no assunto, que fique assumido por 
todo o Executivo que outra opção que tínhamos que fazer, se assim for necessário, seja 
por força das Comunicações e Transportes. Quando o Senhor Vereador diz que não vê 
na serra apoio ao Desenvolvimento Económico, olhe que é ao contrário, não tenho 
verba para mais Comunicações e Transportes para este orçamento apresentado hoje 
porque resolvi privilegiar a modernização administrativa, o PDM onde somos o 
Concelho mais atrasado em termos de revisão do PDM que é preciso comprar 
cartografia e modernizar-nos, é preciso fazer planos, é preciso fazer projetos, é preciso 
apresentar candidaturas. As questões que o Senhor Vereador levanta são questões 
sempre de médio e longo prazo. As atitudes de hoje não aparecem amanhã, vão 
aparecendo com esse tipo de investimento e por isso, me satisfaz o Senhor Vereador 
dizer: não é que o documento seja, não mais ou menos, eleitoralista porque vamos 
entrar no ano de eleições, é porque é preciso enfrentarmos a realidade e a realidade são 
os nossos recursos, a capacidade contributiva dos nossos Munícipes, seja por força do 
IRS, do IMI, do preço da água, aquilo que são as grandes receitas do Município, porque 
são estas e não são outras. As nossas receitas são: este ano de 2016 - 550.000,00 euros 
de IRS, no ano de 2017 vamos receber 515.000,00 euros, as nossas receitas foram 
1.200.000,00 euros de IMI em 2015 e em 2016 menos 140.000,00 euros. É com esta 
realidade que temos que saber estar e saber mostrar a realidade aos Munícipes, não criar 
fantasia e a minha postura, política e na atividade pública, é das coisas serem aquilo que 
são a realidade, independentemente de doa a quem doer, porque vale mais poucas 
expetativas e acreditarem em realidades exequíveis do que criarmos um mundo de 
fantasia à nossa volta, criarmos ilusões. A política aproxima-se muito do mundo da 
ilusão, do mundo do convencimento abstrato, do mundo das promessas, não tem sido 
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isso que nos tem norteado. Acho que os Senhores Vereadores, independentemente das 
vossas posições pessoais, partidárias ou de conceção da atividade pública, neste caso as 
vossas convicções políticas, também noto no vosso discurso que podem ter orgulho em 
pertencer a este Executivo, não que se tenham feito coisas maravilhosas, que tenhamos 
reinventado a roda ou que tenhamos criado expetativas às pessoas do nosso Concelho 
que se tenha vindo a concretizar mês após mês, que as tenha tornado de um dia para o 
outro, de 2013 para 2016, as pessoas muito mais felizes, com muito mais rendimentos... 
porventura, já não estaríamos aqui a discutir o assunto, já tínhamos sido invadidos por 
muita gente à procura do “santo graal” aqui no Concelho de Soure para viver num 
Concelho maravilhoso. Somos um Concelho maravilhoso, um Concelho que eu 
acredito que cada um de nós goste de viver e que tenha honra em pertencer. Temos 
feito um esforço enorme para ombrearmos com outros que possam ir mais à frente 
que nós nalgumas condições de qualidade de vida, sem prejudicar os nossos Munícipes, 
sem causar constrangimentos, basta perguntar à massa económica do Concelho sobre 
qual é a atitude do Município perante os agentes económicos do Concelho, basta 
perguntar à maior parte dos Munícipes se estão satisfeitos com a forma frontal, honesta 
e pragmática que este Executivo tem para a execução do nosso programa.  
Vamos aproveitar a oportunidade de continuar a investir na Educação sem descurar 
nenhum dos programas, mesmo o programa dos livros escolares, mantém-se uma 
rubrica, que partilhei com a Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia, porque ainda 
assim nós andámos à frente com a oferta dos manuais escolares, a par de outros 
Municípios, veio este Governo e já começou a dar também os manuais escolares, mas, 
porventura, nós devíamos mesmo de ter a certeza que os manuais escolares do 1.º ciclo 
chegam à mão de toda a gente de forma fácil e de uma forma concreta, 
independentemente do governo tomar esta ou aquela medida. Digo mais, este ano 
estamos a fazer um investimento em meios de transporte escolar porque somos 
obrigados a renovar a nossa frota de transportes escolares. E começando a responder a 
uma questão do Senhor Vereador Dr. Carlos Páscoa, que é a questão dos 50.000,00 
euros e dos 100.000,00 euros, é evidente que este exercício orçamental obriga, muitas 
vezes, a ter alguma contenção na afetação imediata da despesa, porque depois podemos 
ter necessidade de alocar só metade porque há decisões que depois têm que ser 
tomadas na hora. Porventura pode haver ou não necessidade de aquilo que é uma 
viatura de vinte e oito lugares, que custa 150.000,00 euros, que é já considerado um 
autocarro, como é que se vai de facto adquirir, é no renting, é na aquisição pela 
totalidade, pode ter um financiamento de doze meses, portanto, há diversas formas de 
depois se concretizar este tipo de investimento. Daí o cuidado de não estar, sem 
necessidade nenhuma, a alocar a despesa toda de uma forma objetiva que depois iria 
faltar noutras rubricas, essa é a explicação, tem a ver com a agilidade da execução 
depois no próprio Plano do que com a decisão política do que é que se executa no 
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Plano. 
No caso da Saúde, de facto já expliquei aqui à Senhora Vereadora, também penso que 
serviu para os Senhores Vereadores, de agarrar esta oportunidade de ter um 
financiamento para o investimento que me parece necessário inequivocamente.  
Tudo isto é a crescer, nós não eliminámos nenhuma intervenção na área da Educação, 
nós não eliminámos nenhuma intervenção na área da Ação Social, antes pelo contrário,   
dei indicações aos serviços a quem se pede cada vez maior empenhamento técnico na 
procura de soluções, nós aderimos inclusive a redes com outros Municípios que vão 
mais à frente, não tenho qualquer pejo em “copiar”, em aprender com outros sobre 
medidas que nos parecem, por exemplo, nós que somos um Concelho muito disperso, 
não estamos numa cidade, mas podemos aprender com outros Concelhos que têm 
políticas saudáveis, políticas de acessibilidades, políticas de ambiente, políticas de 
desporto, agilizando e concretizando novos regulamentos, novos equipamentos. Temos 
a equipa da Educação que procurou medidas, como foi aquela da fruta escolar do 
lanche saudável, os heróis da fruta.  
Na área da Ação Social, melhorar as políticas de igualdade de oportunidades entre 
géneros ou entre raças ou entre etnias, procurar entre pessoas, entre diversos públicos. 
A nível cultural melhorar ou dar forma à atividade cultural do Concelho sem 
descurarmos nada desta área. 
A nível do Saneamento Básico e da Salubridade, de facto, há investimento. Penso que o 
Senhor Vereador Dr. Carlos Páscoa ao mostrar a última tabela, até me sinto orgulhoso 
de ter participado num Executivo que finalmente consegue pegar nisto e “dar um 
pontapé” naquilo que era uma coisa que se reclama há muito tempo, que é o 
saneamento. Sabe o que é que dizem os políticos com grande apetência a ganhar 
eleições, é que em ano de eleições não se faz saneamento básico, isso só trás pó e lama, 
portanto, é meio caminho andado para perder as eleições, vou arriscar porque o que me 
orienta aqui não é o princípio eleitoralista, mas sim o aproveitar das candidaturas e o 
aproveitar dos recursos para esses investimentos. 
Não tenho mais nada a acrescentar, penso que toda a gente percebeu o cariz deste 
Orçamento, temos aqui um trabalho que espero que seja de grande consenso até ao 
final do Mandato sobre a execução deste Orçamento e do acrescentar de outras linhas. 
Estou convicto que, em abril, estaremos a fazer uma revisão a este Orçamento 
precisamente porque podemos ter notícias do aumento da receita, mas pode haver uma 
revisão para desorçamentar… 
Não havendo mais inscrições, colocava à votação para aprovação as propostas de Plano 
Plurianual de Investimentos e Orçamento para o ano de 2017.”------------------------------    
                                                                                                                                                      
Deliberado, por maioria, com 3 (três) votos a favor do Senhor Presidente da 
Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e CDU, e 3 (três) abstenções 
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dos Senhores Vereadores eleitos pelo PPD/PSD-CDS/PP-PPM, aprovar as 
propostas apresentadas pelo Senhor Presidente, as quais deverão ser 
submetidas à Assembleia Municipal.-------------- 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara, Mário Jorge 
Nunes, deu por encerrados os trabalhos às dezassete horas e quarenta minutos.-------- 
 
 
 
 

 


