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O Senhor Presidente deu início à reunião, começando por prestar as seguintes
informações:
- No dia dezanove do corrente mês de Novembro, reuniu, no Salão Nobre dos
Paços do Município de Soure, a Assembleia Geral de Terras de Sicó que integra os
seis Municípios da ADSICÓ e um conjunto de Instituições oriundas dos seis
Concelhos… Na ordem de trabalhos constava um ponto relativo à Eleição dos
Órgãos Sociais… a duração do Mandato é anual, sendo que num quadro rotativo
habitual, seis anos depois voltei a ser eleito, enquanto Presidente do Município de
Soure, Presidente da Direcção de Terras de Sicó.
* EDUCAÇÃO
- O novo Centro Escolar de Samuel, neste momento, no que diz respeito à
construção, está executado a ≈ 89%.
- O novo Centro Escolar das Freguesias de Degracias/Pombalinho, está já
executado em ≈ 65%...
As Candidaturas dos referidos Centros Escolares ao QREN, já foram aprovadas e
homologadas, o que tem permitido que aquilo que já foi facturado tenha vindo a ser
pago nos prazos contratualmente previstos.
* SAÚDE
A nova Extensão de Saúde da Freguesia de Samuel, cuja obra se iniciou muito
recentemente, apresenta ≈ 5% de execução… No próximo mês de Dezembro
deverá ocorrer a reunião da Unidade de Gestão que irá aprovar a candidatura, isto é,
o cofinanciamento que decorre do Protocolo que subscrevemos com o Ministério
da Saúde… no seu âmbito ficou definida uma “estrutura de financiamento” deste
investimento com três partes: o Ministério da Saúde via PIDDAC, Fundos
Comunitários com abertura de natureza excepcional à Câmara Municipal para
apresentar a candidatura numa área reservada às entidades de Saúde e, naturalmente,
o Orçamento Municipal.
* PROTECÇÃO CIVIL
O Gabinete Técnico Florestal Municipal tem vindo a acompanhar o projecto
Condomínio da Terra, em Parceria com a Quercus… No dia 29 de Outubro, as
técnicas do Gabinete participaram com um Dirigente da Quercus, o Senhor
Engenheiro Paulo Monteiro, e também com o recém empossado Presidente de
Junta de Freguesia das Degracias numa visita que, no fundo, visou promover mais
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um contacto entre as entidades parceiras… depois do levantamento cartográfico do
local de plantação e da elaboração do respectivo projecto florestal, o que em
concreto deverá aparecer, sendo que se trata de uma aposta de impacto a médio
prazo mas de grande significado e alcance ambiental, é a rearborização de cinco
hectares com Carvalho Português!!!... O Carvalho Português tem um conjunto de
características que fazem dele uma aposta ambiental de grande alcance, quer em
termos de CO2, quer em termos de resistência ao fogo… Agora o resultado deste
investimento só se verificará após umas dezenas de anos, porque é essa a duração
do processo de maturação desta espécie.
De qualquer forma, a defesa e valorização do meio ambiente também passa por este
tipo de envolvência e só podemos sensibilizar quando damos o exemplo…
Neste período está a decorrer a limpeza da faixa de gestão de combustíveis na
Encosta do Sol, na Vila de Soure… trata-se de um investimento da Câmara
Municipal, contratualizado com a Saurium Florestal - Associação p’ra Floresta do
Concelho de Soure…
- No passado dia 22 de Novembro decorreram algumas das Acções Comemorativas
do 119.º Aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do
Concelho de Soure… Como é sabido, as funções de uma Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários correspondem a uma das nossas atribuições legais, a da
Protecção Civil, cujo responsável máximo no Concelho, por inerência, é o
Presidente da Câmara Municipal… daí que, naturalmente, a relação que temos que
ter com Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários tenha que ser de
significativa articulação e conjugação de esforços, de total complementaridade
porque, de outra forma, estaríamos a colocar em risco a boa prossecução dos
objectivos subjacentes à Protecção Civil!!!…
O Senhor Vice-Presidente Dr. Santos Mota referiu que: “há uma grande vitalidade a
nível de associativismo no Concelho de Soure, o qual é fruto de muita dinâmica, de
muita vontade, muito empenhamento das populações das comunidades mas é
também fruto de um forte investimento de políticas claras e consistentes por parte
da Câmara Municipal, nas diversas áreas, Educação, Cultura, Desporto e Tempos
Livres, Acção Social… Esta vitalidade, em termos de associativismo, conduz a que
haja inúmeras iniciativas durante todo ano e por isso somos muitas vezes
convidados para estar presentes nas mesmas e, no âmbito de uma política de
proximidade, representei o Senhor Presidente de Câmara, no dia 07 de Novembro
em Vila Nova de Anços, numa iniciativa de Caça e Pesca, promovida pela
Associação Regional do Centro de Caça e Pesca de Vila Nova de Anços.
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No dia 15 de Novembro, estive também em representação do Senhor Presidente na
Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Cotas, num convívio com a
comunidade local e ainda no Centro Social Cultural e Recreativo do Sabugueiro,
num convívio festa.
Nesse mesmo dia estive ainda no Sobral numa festa convívio.
No dia 21 de Novembro, o Grupo de Cicloturismo e BTT Cascos e Rolhas
organizou também uma Festa de Convívio entre os atletas.”
A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “no âmbito da nossa
política de proximidade, estive presente, no dia 14 de Novembro, conjuntamente
com o Senhor Presidente e o Senhor Vereador Américo Nogueira, no almoço
convívio, organizado pelo Grupo de Pauliteiros de Vila Nova de Anços.
No dia 15 de Novembro, repartimo-nos pelas inúmeras iniciativas. Estive na
Associação da Pouca Pena, num almoço convívio de sócios e num almoço convívio
organizado pelo Grupo Folclórico do Melriçal.
Estes fins de semana são extremamente cheios e revelam, efectivamente, a
vitalidade associativa, cultural, social do nosso Concelho.
Gostaria também de dar breves informações no âmbito de duas áreas que se
conjugam: Educação/Cultura. Relativamente ao Programa Integrado de Promoção
da Leitura, uma rubrica do Plano de Actividades da Autarquia, está a decorrer,
como vem sendo habitual, a sessão diária na Biblioteca, a Hora do Conto, na qual
participam diariamente alunos do Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Concelho. Todos os
dias alunos das nossas Escolas do 1.º Ciclo e dos nossos Jardins de Infância
deslocam-se à Biblioteca Municipal para participarem numa acção que é
exclusivamente preparada pelas Técnicas da Biblioteca e pela Educadora da
Infância. O ponto de partida destas acções é sempre o livro, a importância do livro
e da leitura, havendo sempre um tema subjacente à acção, mas não é um tema
qualquer. No final do Ano Lectivo fazemos uma auscultação às Escolas e os
Professores e Educadores seleccionam um tema a trabalhar pedagogicamente ao
longo do ano seguinte. Este ano os Jardins de Infância estão a trabalhar o tema
“Arte e a Ciência na Palma da nossa Mão” e a acção que está a decorrer na
Biblioteca Municipal tem a ver exactamente com a Arte e com a Ciência; tem como
título “À Procura do Génio Escondido” e é sobre a figura de Leonardo da Vinci
que, efectivamente, conjuga muito bem a arte e a ciência. Já participei numa das
acções e está realmente muito interessante. Há uma interacção entre os miúdos, a
Educadora de Infância que encarna a personagem de Leonardo da Vinci e depois há
um trabalho complementar nas Escolas que culmina, normalmente, com uma
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exposição que estará patente durante a Semana do Livro e da Cultura. Há aqui um
trabalho integrado, não se trata de uma acção avulsa, relativamente ao tema tratado.
Está a decorrer também, no âmbito deste Programa, a distribuição dos Baús
itinerantes pelas Escolas. Os baús são fisicamente baús, caixas de livros, que
circulam pelas Escolas… o baú é transportado por um autocarro da Câmara, vai
uma técnica da Biblioteca que apresenta os livros em cada Escola e conta uma
história. O objectivo continua a ser a questão da sedução para o prazer da leitura, o
mais precocemente possível.
Também estão a decorrer, aos Sábados, as acções “Sábados na Biblioteca-Manta
com Histórias”, estas já mais dirigidas a pais e filhos. Sabemos que a importância do
livro está a chegar às Escolas, as crianças estão habituadas a ir à Biblioteca com os
professores, com os educadores… mas é importante que as criamos pensem na
Biblioteca como um local também a ir com os pais, daí o objectivo de termos aberto
a Biblioteca aos Sábados. Há um convite que é enviado a todos os pais de meninos
do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo para que saibam que, efectivamente, ao Sábado
podem contar com uma acção na Biblioteca. Felizmente o número de pais tem
aumentado; no mês de Outubro, houve um acréscimo de pais a frequentarem esta
acção. Trata-se, acima de tudo, de contar histórias a pais e a filhos e de
proporcionar momentos partilha de histórias. É um serviço Educativo e Social que
a Autarquia promove. Penso que, tal como o projecto do Carvalho Português, é um
investimento a longo prazo… também este tipo de acção pode, efectivamente, se
for bem trabalhada com a Escola e com as Famílias, contribuir para que os alunos
cheguem à universidade a saber ler e a saber escrever, porque a realidade,
infelizmente, não está a ser esta.”
O Senhor Vereador Américo Nogueira referiu que: “estive presente, no dia 07 de
Novembro, em Alfarelos, no 3.º Encontro Nacional de Grupos Corais, organizado
pela Associação de Instrução e Recreio 1.º de Maio Alfarelense.
No dia 15 de Novembro, na Associação Cultural e Recreativa Desportiva do Casal
do Redinho, no Magusto realizado por aquela Colectividade.”
O Senhor Vereador Mário Jorge referiu que: “saudar a Eleição do Senhor
Presidente da Câmara de Soure para Presidente da Terras de Sicó, que é uma
Associação não só de Municípios mas que comporta outro tipo de Parceiros. Estão
entregues Candidaturas, há projectos para o PRODER de grande relevância…
O Senhor Presidente da Câmara pediu-me para o representar na Comunidade
Intermunicipal do Baixo Mondego, onde o Senhor Presidente da Câmara Municipal
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de Condeixa-a-Nova, Eng.º Jorge Bento, foi eleito Presidente, sendo coadjuvado
nessa eleição pelo Presidente da Câmara Municipal de Mortágua, Prof. Afonso
Abrantes, e pelo Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, Dr. Luís
Leal, como Vice-Presidente. No âmbito desta nova orgânica do Baixo Mondego, o
Dr. João Gouveia foi eleito representante da CIM Baixo Mondego no Conselho
Consultivo de Actividade Económica Regional, tendo uma das principais tarefas
deste Conselho Consultivo, dedicar-se a emitir Pareceres sobre o Licenciamento de
novas unidades de grandes e médias superfícies comerciais. Por inerência deste
cargo, o Dr. João Gouveia passa a presidir à Comissão de Autorização Comercial
(COMAC) do Baixo Mondego.
Já que falamos em Quadro Comunitário de Apoio, o grau de execução, neste momento,
é de 6% na Região. Soure teve sempre aquilo que estava previsto. Aprovou sempre as
Candidaturas a tempo e horas. Estamos credores dos prazos que o Mais Centro, ao
QREN Nacional, não está a cumprir na execução na aprovação das candidaturas.”
A Senhora Vereadora Dra. Sónia Vidal referiu que: “estive presente, no dia 22 de
Novembro, convosco, na Comemoração do Aniversário dos Bombeiros
Voluntários de Soure e quero, desde já, valorizar aqui todo o empenho que estes
homens e mulheres têm prestado e tem dado à população do nosso Concelho.”
O Senhor Vereador Fernando Rebola referiu que: “tenho que, de certa forma,
também valorizar o trabalho que estão a fazer todos os Vereadores e,
nomeadamente, do Senhor Presidente. Fico satisfeito pela a actividade relacionada
com a Biblioteca, acho que na verdade temos que chamar as crianças e envolver os
pais para pensarmos melhor o nosso futuro e daí os parabéns por essa actividade à
Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno.
Gostaria de colocar uma questão que tem a ver com Educação e com a situação que
estamos ciclicamente abrangidos que é o Inverno. As crianças que vêm para a
Escola de comboio, chegam à estação e têm que vir a pé até praticamente à antiga
Escola, talvez por vezes seja difícil o autocarro virar em frente à estação, embora lá
haja parque de estacionamento grande, mas o certo é que as viaturas não estacionam
de forma organizada e o certo é que as crianças têm que fazer aquele caminho a pé.
Quando está bom tempo é uma maravilha, um dia ou outro, mas o facto é que, por
vezes, a chuva é em demasia e as crianças chegam molhadas e atrasadas à Escola.
Agradecia que tudo fosse feito para resolvermos esta situação.”

12

22.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 26 de Novembro de 2009
O Senhor Presidente da Câmara referiu que essa questão iria ser avaliada, de forma
adequada, pelos Senhores Vereadores que “acompanham de perto” os Transportes
Escolares…
Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
2.1. Licenciamento de Obras Particulares

Foi tomado conhecimento dos licenciamentos de obras particulares verificados no período decorrido
entre a última reunião e a de hoje. ----------------------------------Ponto 3. Apreciação de Propostas de Acta:
3.1. - 10.09.2009

Deliberado, por maioria, com cinco (5) votos a favor dos Senhores Vereadores eleitos pelo P.S. e duas
(2) abstenções dos Senhores Vereadores eleitos pelo P.S.D., aprovar a presente proposta de Acta.-----------------------------------------------------------------3.2. - 17.09.2009

Deliberado, por maioria, com cinco (5) votos a favor dos Senhores Vereadores eleitos pelo P.S. e duas
(2) abstenções dos Senhores Vereadores eleitos pelo P.S.D., aprovar a presente proposta de Acta.-----------------------------------------------------------------3.3. - 22.10.2009

Deliberado, por maioria, com cinco (5) votos a favor dos Senhores Vereadores eleitos pelo P.S. e duas
(2) abstenções dos Senhores Vereadores eleitos pelo P.S.D., aprovar a presente proposta de Acta.-----------------------------------------------------------------3.4. - 29.10.2009

Deliberado, por maioria, com cinco (5) votos a favor dos Senhores Vereadores eleitos pelo P.S. e duas
(2) abstenções dos Senhores Vereadores eleitos pelo P.S.D., aprovar a presente proposta de Acta.-----------------------------------------------------------------3.5. - 06.11.2009
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Acta.------------------Ponto 4. EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLAR
. EQUIPAMENTO INFORMÁTICO – ASSISTÊNCIA TÉCNICA
- Ajuste Directo
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - ANO 2010
- ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista à aquisição do serviço em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA DO P ROCEDIMENTO P RÉVIO
Relativamente à aquisição do serviço em epígrafe sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma
vez que o preço base é de 900,00 euros, inferior ao limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o
recurso ao procedimento de ajuste directo, cf. alínea a) do n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e inferior ao limite de 5.000,00 euros, enquadrando-se
no Regime Simplificado que dispensa quaisquer formalidades previstas no C.C.P., conforme art. 128º do mesmo
diploma.
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 a presente aquisição do serviço tem, em parte, dotação no orçamento para o presente
ano de 2009 pela rubrica 02.02.02.02.19 e trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com
a classificação de 01.001 2009/5.
2. C ONSULTAR AS S EGUINTES E NTIDADES
Sugere-se a consulta, nos termos do art. 113º do Código dos Contratos Públicos, às seguintes empresas:
- Realestudo, Lda;
- Servidor Informática;
- Lourisystems;
- Cibersur.
À consideração superior,
O Sector de Aprovisionamentos,
(Fernando Cavacas, Dr.)
10/11/2009

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre
da informação técnica dos serviços.-------------------------------------
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Ponto 5. EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLAR
. FESTA DE NATAL/ 2009
- Aquisição de Prendas

O Senhor Vereador Fernando Rebola referiu que: “ao ler a documentação,
comparei este ponto com outro também de aquisição de prendas para as crianças.
Verifiquei que temos as crianças ao nível geral e temos as crianças da Casa da
Criança… o que acontece para mim é que as crianças são todas iguais. Gostaria que,
na verdade, quando se dá uma prenda a uma criança tentássemos aproximar mais,
não tirando, acho que já têm uma prenda bonita, mas tentar dar uma prenda melhor
e daqui a uns anos, eventualmente, estarmos a trabalhar da mesma forma. Não sei
se isso tem sido preocupação, acredito que sim, mas nem sempre os meios nos
permitem fazer esse tipo de coisas.”
O Senhor Presidente referiu que: “ a Casa da Criança, na prática, é como se fosse
uma IPSS, sendo que a única diferença com as demais, é que é um braço social da
Câmara Municipal… As outras IPSS terão para os seus utentes iniciativas próprias e
autónomas, da mesma maneira que a Câmara Municipal está a ter uma iniciativa
própria, como IPSS, para os utentes da Casa da Criança… Ainda assim, nós
entendemos que, cumulativamente, para as cerca de cinco centenas de crianças que
têm a ver com o Pré-escolar e para as cerca de sete centenas que têm a ver com o
1.º Ciclo, se deveria dar uma prenda simbólica genérica a todo o Concelho… temos
vindo a fazê-lo, tratando por igual todas as crianças do Concelho!!!... No que toca às
crianças da Casa da Criança, não lhes oferecermos nada, isso sim seria fazer com
que houvesse uma desigualdade concelhia entre elas e as outras crianças que
frequentam em termos sociais uma qualquer outra IPSS do Concelho… Esta
proposta é um “factor” de igualdade e não de desigualdade.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno.-------------------------------------------------------------------------------Ponto 6. EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLAR
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. PROGRAMA

DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA
/SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

- Acordo de Cooperação – Ano Lectivo 2009/2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a subscrição do Anexo ao Acordo de Cooperação para
2009/2010.--------------------------------------------------------------Ponto 7. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
. FESTA DE NATAL /2009

- Aquisição de Prendas

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno.-------------------------------------------------------------------------------Ponto 8. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO

. SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA
. PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES
AOS ALUNOS DO 1.º CEB

- Contrato-Programa – Adenda 2008/2009

Deliberado, por unanimidade, aprovar a subscrição da Adenda ao Contrato-Programa relativa ao
Ano Lectivo 2008/2009.------------------------------------------Ponto 9. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
. 1.º CEB - LIGAÇÃO À INTERNET – ASSISTÊNCIA TÉCNICA
- Ajuste Directo
Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO: EDUCAÇÃO
ENSINO BÁSICO
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - ANO 2010
- ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista à aquisição do serviço em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA DO P ROCEDIMENTO P RÉVIO
Relativamente à aquisição do serviço em epígrafe sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma
vez que o preço base é de 2.000,00 euros, inferior ao limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o
recurso ao procedimento de ajuste directo, cf. alínea a) do n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e inferior ao limite de 5.000,00 euros, enquadrando-se
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no Regime Simplificado que dispensa quaisquer formalidades previstas no C.C.P., conforme art. 128º do mesmo
diploma.
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 a presente aquisição do serviço tem, em parte, dotação no orçamento para o presente
ano de 2009 pela rubrica 02.02.02.02.19 e trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com
a classificação de 01.002 2009/27.
2. C ONSULTAR AS S EGUINTES E NTIDADES
Sugere-se a consulta, nos termos do art. 113º do Código dos Contratos Públicos, às seguintes empresas:
- Realestudo, Lda;
- Servidor Informática;
- Lourisystems;
- Cibersur.
À consideração superior,
O Sector de Aprovisionamentos,
(Fernando Cavacas, Dr.)
10/11/2009

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre
da informação técnica dos serviços.------------------------------------Ponto 10. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO

. PROJECTOS ESCOLARES/OUTROS APOIOS
. Agrupamento de Escolas de Soure - Núcleo de Escalada

- Deslocação à Eslovénia

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno.-------------------------------------------------------------------------------Ponto 11. CULTURA – BIBLIOTECA MUNICIPAL
. PROGRAMA INTEGRADO DE PROMOÇÃO DA LEITURA

- Natal /2009 – Espectáculo

A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “este espectáculo tem um
significado muito especial porque é organizado pelos nossos Recursos Humanos,
sobretudo da Biblioteca Municipal, mas também das oficinas, quer a nível de
cenários, invenção da história e preparação do espectáculo. O facto de a festa se
organizar em diferentes dias é, exactamente, para que não haja uma sobre lotação do
Centro Paroquial de Soure e, portanto, as crianças possam interagir mais no
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espectáculo. Os verdadeiros protagonistas da festa são os jovens da APPACDM de
Soure e é preciso assistir para dar valor àquilo que é a integração e a felicidade
destes miúdos. É também interessante a interacção das próprias crianças que olham
para aquelas pessoas que têm algo de diferente, mas que os olham com carinho e
que falam com elas com afecto. Todos anos temos um tema diferente e também
aqui procuramos, relacionar o tema do espectáculo com as sessões de leitura da
Biblioteca.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno.-------------------------------------------------------------------------------Ponto 12. CULTURA
- CONCERTOS MUSICAIS

A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “queremos manter o
Encontro de Cantares Tradicionais… do Natal até aos Reis com a participação de
quatro Grupos de Folclore, três do Concelho e um de fora para que também haja
uma interacção de forma a todos apreenderem uns com os outros e partilharem as
suas experiências. É um espectáculo extremamente bonito, uma vez que se trata de
serem os grupos a cantarem Cânticos Tradicionais de Natal. Esta interacção entre
os Grupos Culturais, em termos humanos, é também algo de enriquecedor. O custo
deste espectáculo é a divulgação, transporte e alimentação. ”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno.-------------------------------------------------------------------------------Ponto 13. CULTURA
. APOIO AO INVESTIMENTO
- 2009 (8)
Foi presente a seguinte informação:

Assunto: CULTURA
APOIOS AO INVESTIMENTO // 2009 – (8)
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Em reunião de Câmara Municipal de 22.10.2009, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta
de apoios ao investimento em anexo.
Todavia, de acordo com a Lei n.º 47/2005, de 29 de Agosto - que estabelece os limites de
competências dos órgãos autárquicos e respectivos titulares durante o período de gestão 1 -, a Câmara
Municipal não deveria ter deliberado sobre a matéria em causa, nos termos da alínea r) do n.º 1 do
art. 2.º daquele diploma.
Face ao exposto, sugerimos que seja submetida novamente à apreciação da Câmara Municipal, a
proposta em causa, para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 4 do art. 64.º da Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro.
À consideração superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
16.11.2009
____________
1Período

de gestão é aquele que medeia entre a realização de eleições e a tomada de posse dos novos eleitos (n.º 2 do citado

art. 1.º).

CULTURA
Apoios ao Investimento // 2009 - (8)

P ROPOST A
Entidade

As s o c iaçã o Cultur al, Rec r eativa e Des po r tiva de Co tas - Freg . Po m balin ho
Fá br ic a da Ig r ej a Par o quialde So ur e - Capelan ia do Mo g ado ur o

Transferência
de Capital

10.000,00 €
8.000,00 €

A Vereadora*
(Ana Maria Treno, Dra.)
* Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despacho
do Exmo. Senhor Presidente de Câmara de 04.11.2005

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno.-------------------------------------------------------------------------------Ponto 14. ACÇÃO SOCIAL – APOIO A ACTIVIDADES NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL
. HABITAÇÃO SOCIAL – PROGRAMA PROHABITA
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. Aquisição/Reabilitação
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: ACÇÃO SOCIAL - APOIO A ACTIVIDADES NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL
HABITAÇÃO SOCIAL – PROGRAMA PROHABITA
AQUISIÇÃO/REABILITAÇÃO
1

Na sequência do acordo de colaboração outorgado com o INH (actualmente IHRU) - doc. 1 -, foram
2
seleccionados, na Zona Histórica de Soure , três imóveis com capacidade para o realojamento de 10 agregados
familiares, que integram o referido acordo, tendo sido desenvolvido os respectivos projectos de arquitectura e
de especialidades submetidos a apreciação daquele Instituto para aprovação do respectivo financiamento.
Dos referidos projectos constam naturalmente, uma estimativa dos custos dos trabalhos necessários para a
reabilitação dos edifícios e o valor a propor para a aquisição dos mesmos, tendo em conta a respectiva
capacidade de alojamento e as regras de financiamento estabelecidas no PROHABITA – ver anexos -.
CUSTO ESTIMADO
DESGNAÇÃO DO IMÓVEL

CAPACIDADE DE ALOJAMENTO

AQUISIÇÃO

REABILITAÇÃO

4 FRACÇÕES (2 T2 E 2 T1)

73.000,00

252.000,00

2. RUA EVARISTO CARVALHO PAI

2 FRACÇÕES (T3)

25.000,00

151.000,00

3. RUA EVARISTO CARVALHO PAI

4 FRACÇÕES (4-T2)

40.000,00

210.000,00

1. LARGO DOS MOINHOS

Conforme o então previsto, continuamos à procura de soluções para três agregados familiares – dois agregados
que continuam a residir no bairro pré-fabricado, que não se mostraram disponíveis para serem “realojados provisoriamente"
na vertente do arrendamento, e o agregado dos Lourenços, que tem vindo a recusar uma mudança de residência, apesar das
3
condições em que vivem, havendo neste caso dificuldades em encontrar uma solução no âmbito do programa PROHABITA –,

de acordo com as tipologias constantes do quadro seguinte:
FOGOS E TIPOLOGIAS PREVISTAS NO PROGRAMA

TIPOLOGIAS NECESSÁRIAS

TIPOLOGIAS PREVISTAS NOS FOGOS A ADQUIRIR

EM FALTA

1 FOGOS de TIPOLOGIA T44

-

-

-

2 FOGOS de TIPOLOGIA T3

2 FOGOS de TIPOLOGIA T3

2 FOGOS de TIPOLOGIA T3

-

8 FOGOS de TIPOLOGIA T2

8 FOGOS de TIPOLOGIA T2

6 FOGOS de TIPOLOGIA T2

2- T2

2 FOGOS de TIPOLOGIA T1

3 FOGOS de TIPOLOGIA T1

2 FOGOS de TIPOLOGIA T1

1- T1

As alterações em causa prendem-se com modificações da composição dos respectivos agregados familiares (o
T4 inicialmente previsto passou a T3; um T3 passou a T2; e um T2 passou a T1). Releve-se que as tipologias
previstas poderão ainda sofrer alguns ajustes no decurso do processo até à atribuição dos fogos.
Relembre-se que o imóvel designado por Casa dos Moinhos (Quadro 1) foi já adquirido por este município, num
quadro excepcional, conforme consta da informação submetida à reunião do executivo municipal em
26.10.2007, uma vez que o mesmo deveria segundo as regras, à data, ter sido apenas adquirido após aprovação
5
do respectivo financiamento pelo IHRU .

20

22.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 26 de Novembro de 2009
Não obstante, aquela entidade aceitou os motivos apresentados pela autarquia, tendo aprovado uma operação
de financiamento, sob a forma de comparticipação a fundo perdido, no valor de 160.212,00 euros, a seguir se
descriminada, e um empréstimo bonificado de igual valor:
AQUISIÇÃO

REABILITAÇÃO

73.000,00

%

252.000,00

%

IHRU

36,500,00

50%

123.712,00

≈49%

MUNICÍPIO

36.500,00

50%

128.288,00

≈51%

As obras de reabilitação deste edifício já se iniciaram, estando, neste momento, na fase de execução da
estrutura e betão armado.
Tendo em conta que todos os imóveis, identificados no Quadro 1, se encontram localizados dentro do
perímetro da Zona Histórica de Soure, os valores de comparticipação têm uma majoração resultante da
aplicação do coeficiente 1,5 aos valores máximos aplicáveis, conforme dispõe o art. 5.º da Portaria n.º
6
7
683/2008, de 28 de Julho , viabilizando, deste modo, este tipo de intervenção .
A aquisição e reabilitação dos restantes edifícios (2 e 3 do Quadro 1), ficaram à espera da disponibilidade
financeira do IHRU para comparticipação na sua aquisição. No que respeita à estimativa inicial, o único imóvel
que sofreu uma alteração do valor de aquisição, foi o identificado em 3 no Quadro 1, já que o proprietário o
8
adquiriu por valor superior ao que por nós foi inicialmente previsível para a sua aquisição . Não obstante, o
valor do mesmo continuar a ser inferior ao valor constante da avaliação efectuada pelos serviços.
IMÓVEIS A ADQUIIR

CUSTO

DESCRIÇÂO

PROPRIETÀRIOS

CAPACIDADE

AQUISIÇÃO

MATRIZ

-

RUA EVARISTO CARVALHO PAI

2 FRACÇÕES (T3)

25.000,00

8.080 - URNANO

HERANÇA DE MARIA DA ESTRELA SILVA CONDE

RUA EVARISTO CARVALHO PAI

4 FRACÇÕES (4-T2)

45.000,00

4.246 - URBANO

FERNANDO LOURENÇO RAMOS JORGE E ESPOSA

DESGNAÇÃO DO
IMÓVEL

Deste modo,
Tendo em conta a presente informação, sugerimos que a Câmara Municipal delibere, nos termos da alínea f)
do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18.09, sobre a aquisição dos imóveis em causa.
À consideração superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
20.11.2009
________
1

Instituto Nacional de Habitação (INH), que passou a denominar-se IHRU – Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana.
A intervenção que pretende cruzar políticas urbanas, de preservação e valorização do património arquitectónico e cultural, com políticas
sociais de habitação, de forma a resolver situações identificadas como de grave carência habitacional.
3
Parecendo em nosso entender que deverá, pelos menos, haver lugar a uma intervenção ao nível do edifício onde residem de forma a
garantir condições de habitabilidade.
4
O T4 deu lugar a um T3, por alteração da composição do agregado familiar em causa.
5
Conforme consta da referida informação, o valor deste imóvel para o município, decorre não só da sua capacidade de alojamento e da sua
localização privilegiada, mas também, e sobretudo pelo seu inquestionável valor patrimonial e cultural.
6
Que ainda não foi revogada.
2
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7
8

As intervenções que se traduzem em reabilitações têm sempre um custo agravado relativamente à construção nova.
Por escritura de 12.11.1998 este imóvel foi adquirido pelo actual proprietário por 40.500,00 euros.

e
Assunto: PROHABITA – Avaliação de prédio
- Rua Evaristo de Carvalho Pai
De acordo com solicitação superior, procedeu-se à avaliação dum prédio urbano – Prédio em Ruínas - no local em assunto,
onde se prevê a edificação de quatro fracções em dois pisos, de acordo com o projecto elaborado pelos serviços técnicos
deste município.
O método utilizado tem como base a fórmula de cálculo do Valor Patrimonial Tributário e respectivos coeficientes, definida
no Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI).
Características do prédio:
1. Tipo de prédio – Terrenos para construção;
2. Afectação – habitação;
3. Área bruta de construção = 397,10m²;
4. Área bruta dependente = 133,04m²;
5. Área de implantação = 133,04m²;
6. Área total do terreno = 165,00m²;
É meu entendimento que um valor de 48.600,00 Euros, será um valor justo para o referido prédio.
À consideração superior.
(Mário Monteiro, Eng. Civil)
2009.11.16

e
Assunto: PROHABITA – Avaliação de prédio
- Rua Evaristo de Carvalho Pai – reabilitação+ampliação
De acordo com solicitação superior, procedeu-se à avaliação dum prédio urbano no local em assunto, onde se prevê a
edificação de duas fracções em dois pisos, de acordo com o projecto elaborado pelos serviços técnicos deste município.
O método utilizado tem como base a fórmula de cálculo do Valor Patrimonial Tributário e respectivos coeficientes, definida
no Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI).

Características do prédio:
1. Idade do prédio – 100 A;
2. Afectação – habitação;
3. Área bruta privativa = 90m²;
4. Área bruta dependente = 80m²;
5. Área de implantação = 90,00m²;
6. Área total do terreno = 118,00m²;
É meu entendimento que um valor de 30.000,00 Euros, será um valor justo para o referido prédio.
À consideração superior.
(Mário Monteiro, Eng.º Civil)
2009.11.16

22

22.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 26 de Novembro de 2009
Deliberado, por unanimidade, aprovar a aquisição de dois imóveis, conforme decorre das
informações técnicas dos serviços.---------------------------------------------Ponto 15. ACÇÃO SOCIAL
. COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO - C.P.C.J.
. Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro - Alínea a), Art.º 17.º

- Designação/Eleição de Representante
Foi presente a seguinte proposta:

Proposta
Conforme decorre do previsto nos artigos 17.º - Composição da Comissão - e 26.º - Duração do
Mandato - da Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo - n.º 147/99, de 01 de Setembro -,
deverá a Câmara Municipal designar/indicar o Representante do Município por um período de 2 dois - anos, renovável.
A designação atrás aludida ocorreu em 24 de Novembro de 2005.
Assim, importa proceder à indicação do Representante do Município para o próximo biénio.
O Presidente da Câmara
(João Gouveia, Dr.)
2009.11.12

O Senhor Presidente referiu que: “a Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno tem
sido a representante do Município na C.P.C.J. nos últimos anos… O artigo 26.º da
Lei n.º 147/99, de 01 de Setembro, diz que o exercício de funções na Comissão de
Protecção de Crianças e Jovens em Perigo, não se poderá prolongar por mais de seis
anos consecutivos.
Assim, proponho para representante do Município na C.P.C.J. o Senhor Vice-Presidente,
Dr. Santos Mota, que, não só é uma pessoa com formação académica na área, mas
também pela sua forma de estar e da sua ligação, de muitos anos, ao dirigismo
associativo na área da Acção Social onde lhe foi sempre amplamente reconhecida
uma grande sensibilidade para com estes estratos mais vulneráveis da população.”
Deliberado, por unanimidade, após votação por escrutínio secreto, designar o Senhor Vice-Presidente, Dr.
Santos Mota para representar o Município na C.P.C.J.----------Ponto 16. ACÇÃO SOCIAL – APOIO A ACTIVIDADES NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL
. FESTAS DE NATAL /2009
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno.-------------------------------------------------------------------------------Ponto 17. ACÇÃO SOCIAL – CASA DA CRIANÇA
. FESTA DE NATAL 2009

- Aquisição de Prendas

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno.-------------------------------------------------------------------------------Ponto 18. ACÇÃO SOCIAL
. APOIO A ACTIVIDADES NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL
- AQUISIÇÃO DE TERRENOS

Do Departamento de Obras e Urbanismo foram presentes as seguintes informações:
Assunto: ACÇÃO SOCIAL
APOIO A ACTIVIDADES NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE TERRENO
Face ao valor constante da avaliação efectuada pelos serviços 1, a competência sobre a decisão de
aquisição da parcela de terreno em causa pertence à Câmara Municipal, nos termos da alínea f) do
n.º 1 do art. 64.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.
À consideração superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
23.11.2009
________
1

De acordo com a avaliação, o valor atribuído à parcela de terreno em causa é de 35.000,00 euros, ou seja, inferior ao limite (actualmente
fixado em 333.610,00 euros), estabelecido para a competência daquele órgão.

e
Assunto: ACÇÃO SOCIAL
APOIO A ACTIVIDADES NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE TERRENO

. Aquisição de um terreno em Vila Nova de Anços

A Junta de Freguesia de Vila Nova de Anços, sugere no ofício em anexo que a Câmara adquira um
terreno com ≈ 700m² de área, situado junto à Casa do Povo.
Esta parcela confronta com a Casa do Povo de Vila Nova de Anços e a Junta de Freguesia considera
que poderá ter grande interesse para actividades de carácter Social.
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De acordo com o PDM o local insere-se em zona urbana.
Considerando a área, a localização e a classificação no PDM, parece-me razoável o valor de 35.000€
para a aquisição em causa.

À Consideração Superior
Maria José Carvalhão – Chefe de Divisão
23 de Novembro de 2009

Deliberado, por unanimidade, aprovar a aquisição de uma parcela de terreno, conforme decorre das
informações técnicas dos serviços.---------------------------------Ponto 19. ACÇÃO SOCIAL
. Alienação a Título Gratuito de uma Parcela de Terreno
- Santa Casa da Misericórdia de Soure
Do Departamento de Obras e Urbanismo foram presentes as seguintes informações:
Assunto: SAÚDE

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
ALIENAÇÃO A TÍTULO GRATUITO DE UMA PARCELA DE TERRENO
O município de Soure é proprietário de um prédio urbano, que integra o seu domínio privado, inscrito na
matriz predial respectiva sob o artigo 6.071 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 6662 –
Freguesia de Soure.
Dada a necessidade de encontrar resposta para a construção de um equipamento destinado a Creche e Lar de
Idosos, dada a inviabilidade da utilização do terreno inicialmente previsto, solicita a este Município a alienação
a título gratuito de uma parcela de terreno com a área de 4.676 m2 a destacar do referido imóvel, de acordo
com a planta em anexo.
Como foi referido em anteriores informações, tratando-se de uma doação a mesma só se poderá efectuar desde
que a mesma possa assegurar a realização de algumas das atribuições municipais. Na verdade, sendo o
município uma pessoa colectiva territorial que visa a prossecução dos interesses próprios, comuns e específicos
das respectivas populações, só poderá realizar actos que estejam incluídos nas suas atribuições (cf. art. 83.º do
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e art. 235.º da CRP).
Possuindo os municípios, de acordo com a al. h) do n.º 1 do art. 13.º e art. 22.º da Lei n.º 159/99, de 14 de
Setembro, atribuições no âmbito da Acção Social, designadamente no apoio à construção de equipamentos
desta natureza, pelo que a presente alienação a concretizar-se enquadra-se dentro das atribuições municipais.
No que respeita à competência sobre a decisão de alienação em causa, ela pertence à Câmara Municipal, nos
termos da alínea f) do n.º 1 do art. 64.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, tendo em conta a
avaliação efectuada pelos serviços técnicos1.
À consideração superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
23.11.2009
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__________
1

De acordo com a avaliação, o valor atribuído à parcela de terreno em causa é de 116.670,00 euros, ou seja, inferior ao limite (actualmente fixado em 333.610,00
euros), estabelecido para a competência daquele órgão.

e

Assunto: PARCELA DE TERRENO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE NA ANTIGA SAIBREIRA

ATRIBUIÇÃO DE VALOR
De acordo com indicação superior, procedeu-se à avaliação de uma parcela de terreno propriedade da
Câmara Municipal de Soure, localizada na antiga Saibreira, na Vila de Soure.
Para avaliação do imóvel foi utilizada a fórmula de cálculo do Valor Patrimonial Tributário e respectivos
coeficientes, de acordo com o definido no Código do Imposto Municipal sobre imóveis (CIMI).
Características do terreno e da construção prevista para o mesmo:
1. Área do terreno ….4.676m²;
2. Área total da construção …. 3.169m²;
3. Área de implantação …. 1.615m²;
4. Utilização do edifício …. Serviços.
O valor que resulta da aplicação da fórmula é 116.670 €, valor que se considera justo para o referido
terreno e para a utilização prevista.
À Consideração Superior
Maria José Carvalhão – Chefe de Divisão
16 de Novembro de 2009

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Alienação a Título Gratuito de uma Parcela de Terreno,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.----------O Senhor Presidente ausentou-se não tendo participado na votação.------------------Ponto 20. SAÚDE
. ECO - SAÚDE – PROTOCOLOS
20.1. Freg. de Tapeus

Deliberado, por unanimidade, aprovar a subscrição do presente Protocolo de Colaboração.--------------------------------------------------------------------------------20.2. Freg. de Vinha da Rainha

Deliberado, por unanimidade, aprovar a subscrição do presente Protocolo de Colaboração.--------------------------------------------------------------------------------26
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Ponto 21. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
. PLANEAMENTO URBANÍSTICO E REVISÃO DO PDM
. CARTOGRAFIA – Disponibilização do PDM On-Line

- Ajuste Directo
Do Departamento de Obras e Urbanismo foram presentes as seguintes informações:
Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
PLANEAMENTO URBANÍSTICO E REVISÃO DO PDM
CARTOGRAFIA – DISPONIBILIZAÇÃO DO PDM ON-LINE
AJUSTE DIRECTO
Tendo em conta o disposto no artigo 83-A do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de Setembro, aditado pela Lei n.º 56/2007, de 31 de Agosto e o disposto no artigo 3.º deste
último diploma, sugiro o recurso, de imediato, à figura do ajuste directo, no regime simplificado – artigo 128.º do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro -, para a adjudicação do presente
fornecimento.
A competência para a escolha do procedimento a adoptar, 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 -.
À Consideração superior
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
20.11.2009

e
Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
- PLAN. URBANÍSTICO E REVISÃO DO PDM
- CARTOGRAFIA
- DISPONIBILIZAÇÃO DO PDM ON-LINE
A Lei nº 56/2007 de 31 de Agosto estabelece um período de 2 anos, para que os municípios com menos de 20.000 eleitores
procedam à transcrição digital georreferenciada dos Planos Municipais de Ordenamento do Território, e estes estejam
disponíveis on-line para consulta pública na Internet, com o objectivo de difundir a utilização da informação geográfica,
agilizar e simplificar os processos administrativos dentro dos serviços municipais e entre a administração e os munícipes.
Para operacionalizar esta ferramenta são necessárias duas condições: a transcrição digital dos Planos a partir do seu
suporte original de papel; e a migração dos dados obtidos para uma plataforma on-line. O primeiro conjunto de trabalhos tem
sido realizado pelo Gabinete de Desenho desde Novembro de 2006, e o seu resultado testado pelos vários serviços do DOU
que utilizam essa aplicação no suporte à tramitação do licenciamento de obras particulares.
Complementarmente a este trabalho, o Município de Soure iniciou um processo de aquisição de Cartografia, que está na
fase final de entrega dos dados e permitirá enriquecer o catálogo de informação geográfica de toda a área do Concelho de
Soure, disponibilizando ortofotos e cartogramas de captura recente e com elevada qualidade.
Porém, para que esta informação seja disponibilizada on-line, torna-se necessário executar uma plataforma que suporte os
dados contidos nos PMOT´s, e faça a ligação a um servidor Web que suporta os acessos quer para intranet, quer na
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Internet. Na nossa opinião, a solução a adoptar deve assentar em dois princípios: a) ser executada com recurso a software
OpenSource, sem custos de aquisição de licenças e que não “amarre” a aplicação a um fornecedor exclusivo de
actualizações e melhorias do sistema; b) garantir a interoperabilidade entre esta ferramenta e outras já existentes no
município (ex. SPO), permitindo a integração total dos dados sem falhas de compatibilidades quer para correr as aplicações,
quer na consulta dos dados.
Efectuada uma pesquisa pelos vários fornecedores destas soluções, e consultados alguns especialistas, sugere-se a
aquisição da ferramenta “munPDM os” da empresa Municípia S.A., uma vez que esta corresponde integralmente aos
pressupostos enunciados anteriormente, e apresenta um custo reduzido para soluções deste tipo: 3.900,00€.
À Consideração Superior
Rui Fernandes – Arq.
18.Nov.2009

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Presidente.-----------Ponto 22. SANEAMENTO E SALUBRIDADE/ABASTECIMENTO DE ÁGUA
. ESTUDOS E PROJECTOS
. Documento de Enquadramento Estratégico (D.E.E.) e Estudo Tarifário
22.1 . Ajuste Directo (Protocolo)

Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE/ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ESTUDOS E PROJECTOS
DOCUMENTO DE ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO (D.E.E.) E ESTUDO TARIFÁRIO
PROTOCOLO
O Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de Agosto, vem estabelecer o novo regime jurídico aplicável a todos os
serviços municipais de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de
resíduos urbanos, independentemente do modelo de gestão adoptado, pretendendo, naturalmente, introduzir
mudanças na arquitectura dos actuais modelos de gestão.
Aquele diploma veio também sistematizar, num único documento, os vários modelos de gestão possíveis no
âmbito daqueles serviços. De acordo com o mesmo, cabe ao Município, enquanto titular daqueles serviços de
âmbito municipal, definir a entidade gestora dos mesmos, de acordo com um dos seguintes modelos:
a) Prestação directa do serviço, através de serviços municipais, intermunicipais, municipalizados ou
intermunicipalizados;
b) Delegação do serviço em empresa constituída em parceria com o Estado, de acordo com o disposto no
Decreto-Lei n.º 90/2009 de 9 de Abril, o qual definiu as regras aplicáveis a essas parcerias;
c) Delegação do serviço em empresa do sector empresarial local criada pelo Município ao abrigo da Lei n.º 53F/2006, de 29 de Dezembro, através de contrato de gestão delegada com uma duração mínima de 10 anos.
Prevê-se a participação de capitais privados na empresa municipal delegatária, a seleccionar através de
procedimento de contratação pública. O accionista privado deverá permanecer na empresa municipal por
um período mínimo de dez anos, não podendo, porém, deter uma posição de influência dominante;
d) Concessão do serviço a empresas privadas, através de procedimento de contratação pública. A duração do
contrato de concessão não poderá exceder 30 ou 15 anos (conforme haja ou não investimento significativo
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pelo concessionário). Deverá existir uma efectiva partilha de risco com o concessionário, definindo o
diploma os riscos que permanecem obrigatoriamente na esfera do concedente e os que devem ser
repercutidos pelo concessionário no tarifário a aplicar aos utilizadores.
Para além do exposto, aquele diploma visa sobretudo reforçar a necessidade e a obrigatoriedade de acautelar
a sustentabilidade económico-financeira destes sistemas uma vez que da mesma depende a prazo a
universalidade e a qualidade dos serviços prestados pelas entidades gestoras.
Daí que ao abrigo da alínea d) do n.º 4 do art. 11.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de Agosto, o ex-IRAR Instituto Regulador de Águas e Resíduos, actualmente ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de
Águas e Resíduos, tenha já emitido a Recomendação n.º 01/2009 que visa, nomeadamente, harmonizar as
estruturas tarifárias, a nível nacional, que servem ao financiamento destes serviços, procurando trazer-lhes
racionalidade económica e financeira e assegurar a respectiva viabilidade e melhoria, sempre sem pôr em
causa a autonomia que deve haver na sua gestão.
A obrigatoriedade de sustentabilidade económico-financeira destes sistemas já está consagrada em diversos
diplomas, designadamente, na Lei das Finanças Locais1 (Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro), a Lei das Águas 2
(Decreto-Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro).
Na verdade o Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de Agosto, vem trazer inevitavelmente alterações consideráveis
ao funcionamento destes serviços ao nível da sua gestão interna e da sua relação com os utilizadores.
O n.º 2 do art. 14.º dá-nos uma noção clara das alterações que o diploma pretende que sejam introduzidas, em
especial no modelo de gestão directa, que é o modelo ainda adoptado pelo Município de Soure, ao estabelecer
que “Sem prejuízos das regras orçamentais e de contabilidade aplicáveis aos serviços da
administração local autárquica, os serviços municipais de água e resíduos prestados em modelo de
gestão directa devem ser objecto de apuramento económico-financeiro específico, através de
contabilidade analítica.”.
O presente diploma vem, ainda, no seu Capítulo VII, estabelecer regras com vista a uma maior protecção e
reforço da informação do utilizador destes serviços. Impõem-se também uma revisão do Regulamento
Municipal destes Serviços que deverá conter, no mínimo, os elementos a estabelecer por portaria a aprovar
pelo membro do Governo na área do ambiente (n.º 1 do art. 62.º).
Independentemente do modelo de gestão a adoptar no futuro nesta ambiência legal, é inequívoco a
necessidade de repensar toda a arquitectura interna de forma a garantir o cumprimento das regras
estabelecidas neste diploma.
Importa salientar que no que respeita aos sistemas de gestão “autónomos”, como sucede com a Cooperativa
do Cercal, o artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de Agosto estabelece que os Municípios devem
assegurar a progressiva extinção destas situações num prazo máximo de cinco anos a partir da entrada em
vigor deste diploma, devendo inventariar e comunicar anualmente à entidade reguladora (ERARS) as
situações ainda existentes nos respectivos territórios. De salientar, que o n.º 2 daquela disposição, impõem
ainda às entidades com sistemas gestão “autónomos”, de passarem a aplicar aos utilizadores finais tarifários
idênticos aos aprovados para o Município onde se inserem.
De acordo com o n.º 1 do art. 80.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de Agosto, o mesmo é aplicável às
entidades gestoras de serviços municipais em gestão directa ou delegada dois anos após a data da sua
publicação, excepto as constantes do Capítulo VII e as respeitantes à recolha de informação sobre a
caracterização geral do sector e a caracterização específica das entidades gestoras, as quais são aplicáveis a
estas entidades desde a entrada em vigor do diploma, ou seja, em 1 Janeiro de 2010.
A alteração do tarifário deverá naturalmente assentar num estudo, designado por DEE – Documento de
Enquadramento Estratégico, que responda às exigências expressas naquele diploma e na Recomendação do
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ERSAR, assente, naturalmente, numa avaliação técnico-económica das receitas e dos custos associados à
exploração e gestão sustentável destes sistemas (refira-se, abastecimento de água, de saneamento de águas
residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos), e que seja esclarecedor relativamente as implicações que
uma eventual revisão do modelo tarifário poderá ter, designadamente na alteração do actual modelo de
gestão.
Na sequência deste diploma, foi aprovado em reunião da Câmara Municipal de 17.09.2009 o recurso à figura
do ajuste directo para a adjudicação de um estudo com vista à elaboração de um Documento de
Enquadramento Estratégico (DEE), restringindo-se aos sistemas abastecimento de água, de saneamento de
águas residuais urbanas. Verificou-se, mais tarde, que este documento não estaria completo se não abrangesse
simultaneamente o sistema de gestão de resíduos urbanos.
Foi possível encontrar uma Instituição Pública que, com experiência nesta área, desenvolvesse este estudo
englobando todos aqueles sistemas com um valor total abaixo da estimativa inicialmente prevista – já esta
inferior ao preço praticado no mercado que ronda os 100.000,00 euros -, conforme proposta de Protocolo em
anexo.
Tendo em conta que esta contratação não está excluída da parte II do Código dos Contratos Públicos (CCP)
por força do disposto no n.º 1 do art. 5.º, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro,
sugerimos:
1. O recurso à figura do ajuste directo nos termos da alínea a) do n.º 1 do art. 20.º do CCP e a adjudicação
do mesmo do presente fornecimento à Faculdade de Engenharia do Porto, nos termos do Protocolo em
Anexo;
2. Revogação da deliberação de 17.09.2009.
Em tudo o resto mantém-se, com as necessárias adaptações, o constante do Código dos Contratos Públicos.
À consideração superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
23.11.2009
_______
1

O n.º 1 do art. 16.º da Lei das Finanças Locais, impõem que as tarifas (preços) a fixar pelos municípios relativas aos
serviços de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos garantam
a cobertura dos custos directa e indirectamente suportados com a prestação desses mesmos serviços (n.º 1 do art. 16.º).
A anterior Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, já dispunha no mesmo sentido.

2

Este diploma determina que o regime das tarifas dos serviços de águas visa os seguintes objectivos: assegurar a
tendencial recuperação do investimento inicial e de novos investimentos de expansão, modernização e substituição das
infra-estruturas; assegure a manutenção, a reparação e a renovação de todos os bens e equipamentos afectos ao serviço,
bem como o pagamento de todos os encargos obrigatórios que lhes estejam associados; e garanta a eficácia dos serviços
num quadro de eficiência da utilização dos recursos e tendo em atenção a existência de receitas não provenientes das
tarifas (n.º 1 do art. 82.º).

e

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO
Protocolo de cooperação entre a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, adiante designada por FEUP,
representada pelo seu Director e a Câmara Municipal de Soure, adiante designada por CMS, representada pelo seu
Presidente.

Considerando que:
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-

-

-

-

-

O envolvimento de docentes da FEUP, na qualidade de consultores técnicos, em estudos, projectos e
empreendimentos promovidos por municípios e organismos da administração, designadamente nos
processos relacionados com a construção e a gestão de infraestruturas nos domínios do ciclo urbano da
água e da recolha e tratamento de resíduos sólidos, tem constituído uma actividade com significativa
relevância;
A CMS, enquanto entidade responsável pela gestão das infraestruturas municipais de abastecimento de
água, drenagem e tratamento de águas residuais e recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos,
pretende concluir os investimentos necessários neste domínio, construindo as infraestruturas que permitirão
alargar a disponibilização destes serviços essenciais à generalidade da sua população;
Na prossecução dos objectivos anteriormente expressos, a CMS pretende realizar um estudo de
enquadramento estratégico (DEE), onde seja realizada uma avaliação técnico-económica das receitas e dos
custos associados à exploração e gestão sustentável destes sistemas, bem como às implicações que uma
eventual revisão do modelo tarifário poderá ter, designadamente na alteração do actual modelo de gestão;
No âmbito da realização deste estudo, a CMS terá o apoio técnico da FEUP sendo essa colaboração
enquadrada no contexto geral da promoção de uma maior aproximação entre o meio universitário e a
realidade municipal;
Importa articular a futura colaboração dos docentes da FEUP, que venham a estar envolvidos na realização
de trabalhos para a CMS, no âmbito de um Protocolo específico que permita englobar as diversas
actividades que se prevê venham a ser desenvolvidas.

É celebrado entre a CMS e a FEUP, quando referidos em conjunto também designadas por signatárias, o
presente Protocolo, que se rege pelas cláusulas que a seguir se estabelecem e, supletivamente, pelas normas
gerais de direito em vigor.
1.

OBJECTIVOS

SÃO OBJECTIVOS DO PRESENTE PROTOCOLO:
-

-

2.

Enquadrar a colaboração dos docentes da FEUP e, em particular, do Prof. Paulo Monteiro, na realização de
trabalhos de assessoria técnica à CMS, nomeadamente na realização de um Estudo Técnico-Económico
para a Gestão das Infraestruturas do Ciclo Urbano da Água e dos Resíduos Sólidos no Concelho de Soure;
A realização de actividades complementares associadas à realização desses trabalhos e que podem
materializar-se através da realização de pareceres onde a incorporação de técnicas ou conhecimentos
especializados seja considerada fundamental;
GESTÃO DO PROTOCOLO

A gestão e acompanhamento do Protocolo caberá, por parte da FEUP, ao Prof. Paulo Monteiro e, por parte da
CMS, ao Dr.º. Marcus Tralhão.
3. ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
No âmbito das actividades previstas no presente Protocolo incluem-se, designada mas não exaustivamente,
as seguintes tarefas:
- Definição das Bases de Cálculo para um horizonte de 30 anos.
 Populações; Capitações, Consumos e Caudais;
 Descrição Geral dos Sistemas Existentes e a Construir no Concelho de Soure.
- Dimensionamento dos Meios Humanos e Materiais necessários à gestão dos sistemas;
- Avaliação dos investimentos necessários (na construção e na substituição de infraestruturas);
- Avaliação das receitas e dos custos associados à exploração e gestão dos sistemas;
- Análise comparativa dos Modelos de Gestão possíveis, designadamente, Serviços Municipais; Serviços
Municipalizados, Empresa Municipal, Concessão e Parceria Público-Privada;
- Análise técnico-económica comparativa dos Modelos de Gestão;
- Conclusões, incluindo uma proposta de revisão tarifária que garanta a sustentabilidade do sistema e a
análise das vantagens e dos inconvenientes associados aos vários modelos de gestão que foram
objecto do estudo;
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- Colaboração com a CMS em acções de divulgação, designadamente, apresentações públicas ou outras
iniciativas de cariz educativo e formativo.
4.

PRAZO

O prazo previsto para a realização do Estudo Técnico-Económico para a Gestão das Infraestruturas do Ciclo
Urbano da Água e Resíduos Sólidos no Concelho de Soure é de 90 dias.
5. ENCARGOS FINANCEIROS
Os encargos financeiros associados à realização do Estudo Técnico-Económico para a Gestão das
Infraestruturas do Ciclo Urbano da Água e Resíduos Sólidos no Concelho de Soure nos termos anteriormente
referidos são de 22.000,00 € (vinte e dois mil euros).
A este valor será acrescido IVA à taxa legal em vigor.
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
As condições de pagamento são as seguintes:
- Com a adjudicação ........................................................................................................................... 7.000,00 €
- Com a entrega do Estudo ............................................................................................................... 15.000,00 €
7. REVISÃO DO PROTOCOLO
As condições do presente Protocolo poderão ser revistas por acordo entre ambos os signatários a todo o tempo.
8. DURAÇÃO DO PROTOCOLO
O presente Protocolo durará por um período máximo de um ano, a contar da data da sua assinatura, ou nos
termos gerais do Direito, caso se verifique, por qualquer das partes, o incumprimento reiterado das obrigações
nele expressas ou dele decorrentes.
9. INTERPRETAÇÃO
As dúvidas suscitadas pela aplicação deste Protocolo e as omissões serão esclarecidas por comum acordo entre
as entidades signatárias, dentro do princípio geral da interpretação mais favorável à persecução das finalidades
expressas.
10. CONCLUSÃO
Por se encontrarem de acordo com o respectivo teor, vai o presente Protocolo, feito em duplicado, ser assinado.
Soure, 10 de Novembro de 2009
O Presidente da Câmara Municipal de Soure
Dr. João Gouveia
O Director da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Prof. Doutor Carlos Albino Veiga da Costa

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo e a adjudicação,
conforme decorre da informação técnica/ jurídica.---------------------22.2 . Revogação da Deliberação de 17.09.2009
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a Revogação da Deliberação de 17.09.2009, conforme decorre
da informação técnica/jurídica.----------------------------------------Ponto 23. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

. OUTRAS RECARGAS
. ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE SAMUEL - Azenha e Belide

- Homologação do Auto de Recepção Provisória
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
OUTRAS RECARGAS
ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE SAMUEL
RECEPÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 16.07.2009, à empresa Construções Júlio Lopes,
S.A., pelo valor de 68.500,00 €, acrescido de IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respectivo auto de recepção provisória da
mesma, 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 Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
17.11.2009

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção provisória,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------------------Ponto 24. NATAL /2009
. Iluminação da Sede do Concelho
- Ajuste Directo
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: NATAL 2009

ILUMINAÇÃO DA SEDE DO CONCELHO
- ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

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

DO

P ROCEDIMENTO P RÉVIO
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Relativamente à aquisição do serviço em epígrafe sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma
vez que o preço base é de 7.000,00 euros, inferior ao limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o
recurso ao procedimento de ajuste directo, 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 a presente aquisição do serviço tem, em parte, dotação no orçamento para o presente
ano de 2009 pela rubrica 01.02.02.02.25.05.
2. P ROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3. C ONSULTAR

A

S EGUINTE E NTIDADE

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, à seguinte empresa:
- A Romeira.
4. J ÚRI
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. 67º do CCP.
À consideração superior,
O Técnico -Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
11/11/2009

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre
da informação técnica dos serviços.------------------------------------Ponto 25. RECURSOS HUMANOS – ESTÁGIOS
. Agrupamento de Escolas de Soure
- Área da Mecânica Automóvel

Deliberado, por unanimidade, aprovar a subscrição dos Acordos de Cooperação.----Ponto 26. RECURSOS HUMANOS
. SIADAP
. Implementação de Acordo com a Lei n.º 66-B/2007, de 29.12, e Decreto
Reg. N.º 18/2009, de 04.09
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26.1. Ajuste Directo
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: SIADAP
IMPLEMENTAÇÃO DE ACORDO COM A LEI N.º 66-B/2007, DE 29.12 E DECRETO REG. N.º 18/2009, DE 04.09
ESCOLHA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO

Como é do conhecimento de V. Ex.ª, o processo de implementação do SIADAP teve lugar neste Município no
corrente ano de 2009.
Não obstante todos os constrangimentos com que nos deparámos ao longo do processo 1 procurou-se respeitar, no
possível, o Ciclo de Gestão deste sistema de avaliação do desempenho, designadamente no que respeita à
definição dos objectivos entre o avaliador e avaliado - através de entrevistas individuais -, que decorreu no mês
de Fevereiro (art. 26.º do Decreto Regulamentar n.º 19-A/2004, de 14 de Maio).
No decurso da sua implementação, procurou-se definir com os diversos serviços um conjunto de objectivos
assentes em acções de melhoria para os mesmo, enquadrados, naturalmente, nos documentos estratégicos do
Município, designadamente nas Grandes Opções do Plano aprovadas para o corrente ano 2009.
Neste processo, procedeu-se também à definição dos objectivos individuais e partilhados de cada um dos
trabalhadores e dirigentes.
Não obstante a entrada em vigor da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, que veio criar o “Novo SIADAP”, já
aplicado à Administração Central, este diploma ficou dependente no que toca à sua aplicação às Autarquias
Locais da publicação do Decreto Regulamentar a que se refere o n.º 2 do art. 3.º daquele diploma, pelo que
continuou a aplicar-se a estas, com as necessárias adaptações, a Lei n.º 10/2004, de 22 de Março, por força do
disposto no n.º 1 do art. 1.º do Decreto Regulamentar n.º 6-A/2006, de 20 de Junho.
O Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro veio proceder à adaptação aos serviços da administração
autárquica do sistema integrado de avaliação do desempenho na Administração Pública, aprovado pela Lei n.º 66B/2007, de 28 de Dezembro.
Neste novo modelo, são estabelecidos três subsistemas de avaliação: dos SERVIÇOS (SIADAP 1), dos
DIRIGENTES (SIADAP 2) e dos TRABALHADORES (SIADAP 3). A primeira novidade é a concretização
formal da avaliação dos serviços, que embora prevista no sistema anterior, nunca tinha sido regulamentada.
Os subsistemas referidos funcionam de forma integrada pela coerência entre objectivos fixados no âmbito dos
sistemas de planeamento, objectivos do ciclo de gestão da entidade, objectivos das unidades orgânicas, objectivos
definidos na carta de missão dos dirigentes superiores, quando existam, e objectivos fixados aos demais
dirigentes e trabalhadores (n.º 2 do art. 6.º do Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro).
Não obstante, a avaliação do desempenho relativa a 2009 contínua a efectuar-se de acordo com o Decreto
Regulamento n.º 6/2006, 20 de Junho, conforme dispõe o n.º 1 do art. 30.º do Decreto Regulamentar n.º 18/2009,
de 4 de Setembro.2
Ao contrário dos diplomas anteriores, a Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, estabelece “penalizações”, quer
para o dirigente máximo dos serviços (Presidente da Câmara Municipal 3), quer para os dirigentes intermédios:
“Artigo 34.º
Efeitos
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1 - A avaliação do desempenho dos dirigentes superiores tem os efeitos previstos no respectivo estatuto,
designadamente em matéria de atribuição de prémios de gestão e de renovação ou de cessação da respectiva
comissão de serviço.
2 - A não aplicação do SIADAP por razões imputáveis aos dirigentes máximos dos serviços, incluindo os membros
dos conselhos directivos de institutos públicos, determina a cessação das respectivas funções.”
“Artigo 39.º
Efeitos
1 - A avaliação do desempenho dos dirigentes intermédios tem os efeitos previstos no respectivo estatuto,
designadamente em matéria de prémios de desempenho e de renovação, de não renovação ou de cessação da
respectiva comissão de serviço.
...
11 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a não aplicação do SIADAP 3 por razão imputável ao
dirigente intermédio determina a cessação da respectiva comissão de serviço e a não observância não
fundamentada das orientações dadas pelo Conselho Coordenador da Avaliação deve ser tida em conta na
respectiva avaliação de desempenho, no parâmetro que for considerado mais adequado.”

Por sua vez, no Decreto Regulamentar 18/2009 de 4 de Setembro prevê-se ainda:

“Artigo 24º
Gestão e acompanhamento do SIADAP 2 e do SIADAP 3
1- O disposto no presente decreto regulamentar em matéria de processos de avaliação e respectivos instrumentos
de suporte não impede o seu cumprimento em versão electrónica e, quando for o caso, com utilização de
assinaturas digitais.
2 - Compete à Direcção -Geral das Autarquias Locais (DGAL):
a) Acompanhar e apoiar a aplicação da avaliação do desempenho;
b) Elaborar relatório anual, para efeitos estatísticos, que evidencie a forma como o SIADAP foi aplicado nas
autarquias locais.
3- Para efeitos do disposto no número anterior, incumbe aos municípios a prestação da informação solicitada
pela DGAL.

4- Ao incumprimento do dever de prestação de informação previsto no número anterior é
aplicável o disposto no n.º 7 do artigo 50.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro.”4
Tendo em conta, que o diploma publicado em Setembro é aplicável à avaliação de desempenho de 2010 e que a
falta de técnicos com formação adequada poderá impedir a implementação do Novo SIADAP, torna-se
necessário, a nosso ver, a contratação de serviços externos5.
Por outro lado, tendo em conta que a implementação do SIADAP deve ser feita em articulação com o ciclo de
gestão do município (art.7.º Decreto Regulamentar n.º 18/2009 de 4 de Setembro):
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“Artigo 5.º
Ciclo anual de gestão
O SIADAP integra -se no ciclo anual de gestão das entidades referidas no artigo 2.º, que apresenta as seguintes
fases:
a) Fixação dos objectivos de cada unidade orgânica para o ano seguinte, tendo em conta as suas competências
orgânicas, os objectivos estratégicos plurianuais determinados pelo órgão executivo, os compromissos
assumidos na carta de missão pelo dirigente superior, quando exista, os resultados da avaliação do
desempenho e as disponibilidades orçamentais;
b) Aprovação do orçamento e aprovação, manutenção ou alteração do mapa do respectivo pessoal, nos termos
da legislação aplicável;
c) Definição das actividades para o ano seguinte, indicadores de desempenho da entidade e de cada unidade
orgânica;
d) Monitorização e eventual revisão dos objectivos da entidade e de cada unidade orgânica, em função de
contingências não previsíveis ao nível político ou administrativo;
e) Elaboração do relatório de actividades, com demonstração qualitativa e quantitativa dos resultados
alcançados e o relatório de auto -avaliação previsto no presente decreto regulamentar.”
Em virtude do exposto, o próprio Decreto Regulamentar n.º 18/2009 de 4 de Setembro estabelece prazos, pelo
que a implementação do SIADAP deve iniciar-se com o disposto a alínea a) referida no art. 5º acima transcrito,
até 15 de Novembro, uma vez que os objectivos devem ser propostos pela unidade orgânica até 30 de Novembro
do ano anterior a que respeitam, ao membro do órgão executivo de que dependa e são por este aprovados, até 15
de Dezembro (n.º 2 do art. 8.º).
Por fim, alerta-se para a necessidade de envolvimento do topo hierárquico. De facto, uma vez que o paradigma da
“gestão por objectivos” assenta na interligação dos objectivos definidos por cada nível de gestão do respectivo
organismo é necessário que todos participem no processo de negociação e definição de objectivos.
A definição dos objectivos estratégicos compete inequivocamente aos órgãos máximos dos serviços e servirão de
base para toda a cascata de objectivos nas diversas unidades orgânicas.
Conforme dispõe o n.º 1 do art. 4.º do Decreto Regulamentar n.º 18/2009 de 4 de Setembro: “ O SIADAP
articula-se com o sistema de planeamento de cada entidade constituindo um instrumento de acompanhamento e
avaliação do cumprimentos dos objectivos estratégicos plurianuais determinados pelo órgão executivo e dos
objectivos anuais e planos de actividades, baseados em indicadores de medida a obter pelos serviços”.
Deste modo, com vista ao fornecimento dos serviços acima referidos, proponho a V. Ex.ª aprovação dos seguintes
pontos:
1. Escolha de procedimento prévio:
Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma vez que o preço base é de 15.000,00 euros, inferior ao
limite máximo de 75.000,00 euros estabelecidos para o recurso ao procedimento de ajuste directo – cf. alínea a)
do n.º 1 do art. 20º 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 adoptar, 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 prevista em projecto de orçamento com valor 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 o presente fornecimento tem em parte dotação no orçamento para o presente ano de 2009
pela rubrica 0102/02.02.14.
2. Processo:
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em Anexo.
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3. CONSULTAR A(S) SEGUINTE(S) ENTIDADE(S)
Sugere-se, de acordo com os serviços e convites anteriores, a consulta, nos termos do n.º 1 do artigo 114º do
Código dos Contratos Públicos, à seguinte entidade:
• ANTÓNIO MIGUEL FERREIRA RIBEIRINHO
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 Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
09.11.2009

______
1

Foram várias as dificuldades sentidas em todo este processo, dada a falta de preparação dos dirigentes e restantes avaliadores, da ausência e
falta de chefias intermédias, os desajustes funcionais e uma estrutura orgânica que merece ser revista. Não obstante, pensamos que chegamos
ao resultado possível, que merece ser doravante melhorado e aprofundado.
2
Embora o n.º 2 da mesma disposição estabeleça que “Aos trabalhadores cujo desempenho em 2008 e 2009 não tenham sido avaliados por
não aplicação efectiva da legislação em matéria de avaliação dês desempenho é atribuído um ponto por cada ano”.
3
As referências feitas ao dirigente máximo do serviço ou organismo na Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, consideram-se feitas nos
municípios, ao presidente da Câmara Municipal – al. a) do n.º 1 do art. 3.º do Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro.
4
De acordo com o n.º 7 do art. 50.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Nova Lei das Finanças Locais): “Em caso de incumprimento, por
parte dos municípios, dos deveres de informação previstos no presente artigo, bem como dos respectivos prazos, são retidos 10% do
duodécimo das transferências correntes do FGM”.
5
O Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro entra em vigor no dia 1 de Outubro de 2009 (ver art.º 31).

Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------26.2. Adjudicação
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: SIADAP
IMPLEMENTAÇÃO DE ACORDO COM A LEI N.º 66-B/2007, DE 29.12 E DECRETO REGULAMENTAR N.º 18/2009, DE 04.09
ADJUDICAÇÃO
Por despacho de 11.11.2009, foi decidido recorrer à figura de ajuste directo, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º
do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, como procedimento
prévio à adjudicação da empreitada acima mencionada.
A única empresa consultada apresentou a seguinte proposta:
EMPRESA

PREÇO BASE

PREÇO DA PROPOSTA

ANTÓNIO MIGUEL FERREIRA RIBEIRINHO

15.000,00 €

15.000,00 €

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e que o valor da proposta é igual ao preço base, os serviços
sugerem a adjudicação do presente fornecimento à empresa ANTÓNIO MIGUEL FERREIRA RIBEIRINHO.
Tratando-se de um contrato de aquisição de serviços com preço contratual é superior a 10.000,00 €, está sujeito a redução a
escrito do mesmo – vide alínea a) do n.º 1 do artigo 95.º do CCP -, podendo no entanto ser dispensado, designadamente,
pela necessidade da sua execução imediata – c) do n.º 2 do artigo 95.º -.
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Dada a urgência na adjudicação da presente prestação de serviços, face ao exposto na nossa informação inicial, sugiro a
dispensa da redução a escrito do contrato nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 95.º do CCP.
Tendo em conta que a decisão é favorável ao único interessado, sugere-se a dispensa da audiência prévia, nos termos da
alínea b) do nº 2 do artigo 103º do CPA.
A eficácia da presente adjudicação, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos, depende da publicitação da
mesma, pela entidade adjudicante, no portal único da internet dedicado aos contratos públicos (www.base.gov.pt) – ver n.º
2 do art. 127.º do CCP -.
Conclusão:
Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos:
1. Dispensa da audiência prévia nos termos da alínea b) do nº 2 do artigo 103º do CPA;
2. A adjudicação da presente empreitada à empresa ANTÓNIO MIGUEL FERREIRA RIBEIRINHO;
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 15.000,00 €, acrescido de IVA.
4. Dispensa da redução a escrito do contrato nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 95.º do CCP.
À Consideração superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.)
20.11.2009

Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------Ponto 27. RECURSOS HUMANOS
. Agrupamento de Escolas de Soure
- Protocolo de Cooperação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: RECURSOS HUMANOS
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SOURE
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO

A presente proposta de Protocolo de Cooperação surge no âmbito da Iniciativa das Novas
Oportunidades e constitui, em nosso entender, uma parceria que pode dar resposta a algumas das
necessidades dos trabalhadores nesta área, naturalmente integrando o plano geral de formação
desta autarquia.
No que respeita à competência para a aprovação do mesmo, e dada a ausência de custos financeiros
para a autarquia, ela pertence, salvo melhor opinião, ao Presidente da Câmara Municipal, uma vez
que cabe a este “Decidir todos os assuntos relacionados com a gestão e direcção dos recursos humanos
afectos aos serviços municipais” - al. a) do n.º 2 do art. 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro -.
À consideração superior,
O Director de Departamento
(Marcus Tralhão, Dr.
24.11.2009
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a subscrição do presente Protocolo de Cooperação.---------------------------------------------------------------------------------Ponto 28. RECURSOS HUMANOS
. Funcionários da Autarquia
. Natal // 2009 – Almoço Convívio

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de apoio que tem vindo, tradicionalmente, a ser
aprovada.---------------------------------------------------------Ponto 29. VEREADORES EM REGIME DE PERMANÊNCIA
29.1. Subdelegação de Competências

Despacho
Assunto:

- Vereador, Dr. António José dos Santos Mota
. Subdelegação de Competências no Vereador

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 65.º e n.º 2 do artigo 69.º da Lei 169/99, de 18 de
Setembro, com a nova redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, Subdelego, nas minhas
faltas e impedimentos, no Senhor Vereador, em Regime de Permanência, a Tempo Inteiro,
Dr. António José dos Santos Mota, as competências delegadas pela Câmara Municipal no
Presidente, por deliberação de 06 de Novembro de 2009.
O presente Despacho produz efeitos a 03 de Novembro de 2009, em concordância com o
que foi deliberado em Reunião de Câmara de hoje.
Paços do Município de Soure, 06 de Novembro de 2009
O Presidente da Câmara
(João Gouveia, Dr.)

Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------29.2. Nomeação, Delegação e Subdelegação de Competências

Despacho
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Assunto: -

Vereadora, Dra. Ana Maria dos Santos Costa Treno
. Nomeação em Regime de Permanência, a Tempo Inteiro
. Delegação de Competências do Presidente da Câmara na Vereadora
. Subdelegação de Competências na Vereadora

No uso das competências que me são conferidas pelo previsto no artigo 58.º da Lei 169/99, de
18 de Setembro, com a nova redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, Nomeio em Regime
de Permanência, a Tempo Inteiro, a Vereadora, Dra. Ana Maria dos Santos Costa Treno.
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 69.º, Delego nesta, nas minhas faltas e
impedimentos, as competências próprias que me são conferidas pelo artigo 68.º, ambos do
atrás aludido Diploma Legal, com a redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.
Nos termos do n.º 2 do artigo 65.º e do n.º 2 do artigo 69.º da Lei 169/99, de 18 de
Setembro, com a nova redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, Subdelego, na
Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria dos Santos Costa Treno, as competências delegadas
pela Câmara Municipal no Presidente, por deliberação de 06 de Novembro de 2009.
O presente Despacho produz efeitos a 03 de Novembro de 2009, em concordância com o
que foi deliberado em Reunião de Câmara de hoje.
Paços do Município de Soure, 06 de Novembro de 2009
O Presidente da Câmara
(João Gouveia, Dr.)

Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------29.3. Nomeação, Delegação e Subdelegação de Competências

Despacho
Assunto: - Vereador, Américo Ferreira Nogueira
. Nomeação em Regime de Permanência, a Tempo Inteiro
. Delegação de Competências do Presidente da Câmara no Vereador
. Subdelegação de Competências no Vereador
No uso das competências que me são conferidas pelo previsto no artigo 58.º da Lei 169/99,
de 18 de Setembro, com a nova redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, Nomeio em
Regime de Permanência, a Tempo Inteiro, o Vereador, Américo Ferreira Nogueira.
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 69.º, Delego neste, nas minhas faltas e
impedimentos, as competências próprias que me são conferidas pelo artigo 68.º, ambos
do atrás aludido Diploma Legal, com a redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de
Janeiro.
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Nos termos do n.º 2 do artigo 65.º e do n.º 2 do artigo 69.º da Lei 169/99, de 18 de
Setembro, com a nova redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, Subdelego, no
Senhor Vereador, Américo Ferreira Nogueira, as competências delegadas pela Câmara
Municipal no Presidente, por deliberação de 06 de Novembro de 2009.
O presente Despacho produz efeitos a 03 de Novembro de 2009, em concordância com o
que foi deliberado em Reunião de Câmara de hoje.
Paços do Município de Soure, 06 de Novembro de 2009
O Presidente da Câmara
(João Gouveia, Dr.)

Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------29.4. Nomeação, Delegação e Subdelegação de Competências

Despacho
Assunto: - Vereador, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes

. Nomeação em Regime de Permanência, a Tempo Inteiro
. Delegação de Competências do Presidente da Câmara no Vereador
. Subdelegação de Competências no Vereador
No uso das competências que me são conferidas pelo previsto no artigo 58.º da Lei 169/99,
de 18 de Setembro, com a nova redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, Nomeio em
Regime de Permanência, a Tempo Inteiro, o Vereador, Mário Jorge da Costa Rodrigues
Nunes.
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 69.º, Delego neste, nas minhas faltas e
impedimentos, as competências próprias que me são conferidas pelo artigo 68.º, ambos
do atrás aludido Diploma Legal, com a redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de
Janeiro.
Nos termos do n.º 2 do artigo 65.º e do n.º 2 do artigo 69.º da Lei 169/99, de 18 de
Setembro, com a nova redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, Subdelego, no
Senhor Vereador, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes, as competências delegadas pela
Câmara Municipal no Presidente, por deliberação de 06 de Novembro de 2009.
O presente Despacho produz efeitos a 03 de Novembro de 2009, em concordância com o
que foi deliberado em Reunião de Câmara de hoje.
Paços do Município de Soure, 06 de Novembro de 2009
O Presidente da Câmara
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Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------Ponto 30. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
. Abertura de Hasta Pública
Do Departamento de Obras e Urbanismo foi presente a seguinte informação:
Assunto: ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
ABERTURA DE HASTA PÚBLICA

Em 27 de Agosto de 2009 foi deliberada a adjudicação, no âmbito de uma Hasta Pública, de vários
lotes de equipamentos e veículos dispensáveis.
Conforme consta da informação submetida à referida reunião do executivo, no âmbito deste
processo não foi apresentada proposta para os lotes 15, 16 e 17 relativos a três veículos ligeiros, em
fim de vida. Na mesma informação alertou-se para a necessidade de os referidos lotes serem objecto
de nova Hasta Pública.
Desta forma, sendo necessário a realização de novo processo para os bens em causa, foi elaborado
um programa que estabelece as condições de realização da Hasta Pública.
Sugerimos a seguinte composição para o Júri da Hasta Pública:
1. Presidente: Santos Mota, Dr.º (Vice-Presidente da Câmara Municipal);
2. Vogal: Mario Jorge Nunes (Vereador em Regime de Permanência);
3.Vogal: Marcus Tralhão, Dr. (Director de Departamento);
Suplente: Evaristo Duarte, Técnico Superior.
Face ao exposto, sugerimos que a Câmara Municipal:
1. Determine a abertura da Hasta Pública, com vista à alienação dos equipamentos e viaturas
identificados, tendo a competência prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro;
2. Aprovação dos documentos em anexo.

À consideração superior,
O Director de Departamento,
(Marcus Tralhão, Dr.)
23.11.2009
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a Abertura de Hasta Pública, conforme decorre das
informações técnicas dos serviços.---------------------------------------------Ponto 31. IMPOSTOS LOCAIS
. Imposto Municipal sobre Imóveis - IMI - Proposta de Fixação de Taxas

IMPOSTOS LOCAIS - I. M. I. / / 2 0 10
PROPOSTA *
(Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro,
actualizado pelas Leis, n.º 53 - A/2006, de 29.12, e n.º 64-A/2008, de 31.12.)

. PRÉDIOS URBANOS - 0,7%
. PRÉDIOS URBANOS AVALIADOS NOS TERMOS DO CIMI - 0,4%
. PRÉDIOS URBANOS NA FREGUESIA DE POMBALINHO

15% DE MINORAÇÃO/REDUÇÃO
(ARTIGO 112.º, N.º 6)
. PRÉDIOS URBANOS NA ZONA HISTÓRICA DA VILA DE SOURE

15% DE MINORAÇÃO/REDUÇÃO
(ARTIGO 112.º, N.º 6)
. PRÉDIOS URBANOS ARRENDADOS PARA FINS HABITACIONAIS
10% DE MINORAÇÃO/REDUÇÃO
(ARTIGO 112.º, N.º 7)
. PRÉDIOS URBANOS DEGRADADOS

15% DE MAJORAÇÃO
(ARTIGO 112.º, N.º 8)
. PRÉDIOS RÚSTICOS COM ÁREA FLORESTAL EM SITUAÇÃO DE ABANDONO

50% DE MAJORAÇÃO
(ARTIGO 112.º, N.º 9)

* De acordo com a Sugestão apresentada
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pelo Grupo de Trabalho

O Presidente da Câmara
(João Gouveia, Dr.)
2009.11.24

O Senhor Presidente referiu que: “conforme o acordado, na última reunião de Câmara,
foi constituído um Grupo de Trabalho tendo em vista a preparação de uma Proposta
Consensual… Esse Grupo integrou quatro elementos: um Representante Eleito pelo
Partido Socialista, eu próprio, outro pelo P.S.D., o Deputado Municipal, Senhor Júlio
Penedo, outro pela C.D.U., o Deputado Municipal, Senhor Eng.º Ramos Pereira e
outro pelo B. E., o Deputado Municipal, Senhor Dr. David Carraca… Realizaram-se
duas reuniões: na primeira trocámos impressões genéricas e os Serviços Municipais
facultaram dados sobre o IMI nos últimos quatro anos… Na segunda foi possível
consensualizar a proposta em análise que, genericamente, é semelhante à aprovada no
ano passado…”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente, que deverá ser
submetida à Assembleia Municipal.-------------------------Ponto 32. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2009
. Apreciação de Propostas de Alteração - 12.ª/12.ª - .

Deliberado, por maioria, com cinco (5) votos a favor dos Senhores Vereadores eleitos pelo P.S. e duas
(2) abstenções dos Senhores Vereadores eleitos pelo P.S.D., aprovar as Propostas de Alteração 12.ª/12.ª - .----------------------------------------------------
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