24.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 23 de Dezembro de 2010
ACTA

ORDEM DE TRABALHOS
Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações
Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
. Licenciamento de Obras Particulares
Ponto 3. Apreciação da Proposta de Acta de 16.12.2010
Ponto 4. ACÇÃO SOCIAL
. Doação de Parcela de Terreno à Santa Casa da Misericórdia
. Escritura Pública de Doação (26.07.1996)
- Revogação da Cláusula de Reversão
Ponto 5. URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. Elementos Vegetais
5.1. Árvores Ocas na Praça do Município
5.2. Palmeiras

“

“

“

“

Ponto 6. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
. ETAR – ENCAMINHAMENTO / TRATAMENTO DE LAMAS
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS // ANO DE 2011
- Adjudicação

2

24.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 23 de Dezembro de 2010
Ponto 7. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
. RESÍDUOS SÓLIDOS E HIGIENE PÚBLICA – REDE COMPLEMENTAR
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS // ANO DE 2011

- Adjudicação
Ponto 8. RECURSOS HUMANOS
. Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
. Contratação de Serviços Externos
- Ajuste Directo
Ponto 9. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
. Revisão (Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro)
- Proposta
Ponto 10. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2010
. Apreciação de Propostas de Alteração - 10.ª/10.ª - .
Ponto 11. APRECIAÇÃO DE PROPOSTAS DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E
AMR - E DO ORÇAMENTO, PARA O ANO DE 2011
Ponto 12. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES
. Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT CENTRO)
- Resolução
Ponto 13. Outros assuntos a incluir, se for caso disso, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18.09.
3

24.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 23 de Dezembro de 2010
Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações

O Senhor Presidente deu início à reunião, começando por prestar as seguintes
informações:
* EDUCAÇÃO
Escola Pública - Instituto Pedro Hispano, Granja do Ulmeiro … num período em
que se discute o “relacionamento” da Administração Central, do Governo de
Portugal, com o ensino particular, designadamente o ensino particular sob a forma
de Cooperativa, não vos escondo que entendi, por bem, dar nota pública de qual é a
nossa posição sobre essa matéria… é verdade que há três dezenas de anos, quando
todo este processo se iniciou, estes Institutos tiveram, e ainda hoje têm, um papel
muito claro: foi garantir a cobertura da rede pública no plano educativo, onde o
Estado ainda não tinha chegado com a escola pública!!!...
De então para cá, situações haverá em que se terá criado duplicação de oferta…
também não se perceberá muito bem porque é que em alguns casos, onde havia
Institutos ou respostas para-públicas, surgiram novas escolas… mas esse não é
manifestamente o caso do Instituto Pedro Hispano!!!... Este dá uma resposta
educativa numa zona periférica do Concelho, próxima de três/quatro Freguesias do
Concelho que só têm a ganhar com isso… portanto, a posição da Câmara Municipal
é muito clara: independentemente de questões ideológicas, há um aspecto de
natureza operacional e de natureza social… O Instituto Pedro Hispano continua a
estar numa zona onde se verificam, geográfica e socialmente, os pressupostos que
levaram ao aparecimento de respostas educativas neste domínio… Não faz assim
qualquer sentido pôr em questão a continuação de uma qualquer resposta educativa
quando ela tem estas características!!!...
* CULTURA
No dia 19 de Dezembro, houve um almoço popular, na Freguesia de Degracias...
Tratou-se de uma organização conjunta da Junta de Freguesia com o Rancho
Folclórico Papoilas da Serra, e ainda com a colaboração de alguns empresários
locais… Esteve presente um universo muito significativo daquilo que é a
comunidade residente nos cinco lugares da Freguesia!!!...
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* DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Às vezes a estatística nem sempre nos diz aquilo que corresponde à realidade… por
exemplo, duas empresas com algum significado no Concelho, como a FRUTORRA e
outra do mesmo grupo familiar, não têm, até ao momento, sede no nosso
Concelho, mas irão passar a ter sede social no nosso Concelho a partir de 2011!!!...
O Senhor Vice-Presidente Dr. Santos Mota referiu que: “em matéria de Festas de
Natal, estive presente na Santa Casa da Misericórdia de Soure e na Festa de Natal
promovida pela Banda de Soure.”

A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “estive presente em várias
Festas de Natal promovidas pelas Escolas do Concelho, Associações e Santa Casa
da Misericórdia de Soure.
Também marcámos presença na Festa dos Filhos dos Trabalhadores da Autarquia,
no Almoço de Natal da Banda de Soure e num Concerto de Natal promovido pelo
Grupo Musical Gesteirense.”

O Senhor Vereador Mário Jorge Nunes referiu que: “representei o Senhor
Presidente da Câmara no Almoço de Natal da IPSS do Centro Social das Malhadas,
um almoço com cerca de 200 pessoas, entre utentes, funcionários, populares e
membros da Junta de Freguesia de Pombalinho. Dar nota da satisfação das pessoas
daquela IPSS, no apoio que a Câmara Municipal tem dado ao desenvolvimento da
mesma, uma vez que em termos de apoio ao investimento ainda não recebeu
nenhum por parte de organismos estatais.
Queria pedir autorização ao Senhor Presidente de Câmara, para que se propusesse
um Voto de Louvor, a uma Empresa do Concelho de Soure que recebeu o Prémio
PME Excelência, na passada Terça-feira, em Santa Maria da Feira, no Europarque,
atribuído pelo Senhor Ministro da Economia e Inovação, à Empresa Transportes de
Mercadorias Terras de Sicó, com sede na Quinta de São Bento, em Tapeus.”
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PROPOSTA
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO APOIO À ACTIVIDADE ECONÓMICA
Transportes de Mercadorias da Serra do Sicó, Lda
Sede: Quinta de São Bento
Tapeus - Soure
Sócio Gerente : Carlos Simões
Postos de trabalho: 29
Volume de Negócios. 2,6 milhões de euros
Estatuto PME Líder, em 2009 e Prémio de PME Excelência em 2010

Enquadramento:
O Estatuto de PME Líder tem foco em Pequenas e Médias Empresas que prossigam estratégias
de crescimento e de reforço da sua base competitiva, seleccionadas através da superior
capacidade de escrutínio e de uma ampla implantação no território nacional, pelos bancos
protocolados.
Perfil de risco posicionado nos mais elevados níveis dos sistemas internos de notação de risco
dos Bancos protocolados, e cuja uniformização se processa por relações estabilizadas e
formalizadas com as entidades do Sistema Nacional de Garantia Mútua;
Empresas que, para além do superior perfil de rating,: (i) Crescimento do Volume de Negócios ou
Resultados Líquidos Positivos e (ii) Autonomia financeira> 15% (Capitais Próprios/Activo
Liquido).
O Estatuto PME Excelência foi criado pelo IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias
Empresas e à Inovação, com o objectivo de sinalizar, através de um instrumento de reputação, o
mérito de pequenas e médias empresas com perfis de desempenho superiores, contando com a
parceria do Turismo de Portugal, I.P. e dos principais bancos a operar no mercado,
designadamente o Banco Espírito Santo, e BES dos Açores, o Banco BPI, o Barclays, a Caixa Geral
de Depósitos, o Millennium bcp e o Santander Totta.
O Estatuto PME Excelência insere-se num programa de qualificação de empresas do IAPMEI, o
programa FINCRESCE, que visa conferir notoriedade e optimizar condições de financiamento e
de reforço competitivo ao segmento das PME Líder, empresas com perfis de risco superiores, que
pelas suas estratégias de crescimento constituem alavancas importantes do desenvolvimento
económico do País.
Associadas ao estatuto estão condições de maior facilidade no acesso ao crédito, melhores
condições de financiamento e de aquisição de produtos ou serviços, facilitação na relação com a
banca e a administração pública, e um certificado de qualidade na sua relação com o mercado.
As PME Excelência são o subconjunto das PME Líder, que manifestem interesse junto do seu
banco e que cumprem adicionalmente os seguintes critérios:
a) Pertencerem aos 2 primeiros níveis de rating (AAA ou AA), baseado no Relatório e Contas de
2009;
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b) Cumprirem os seguintes critérios financeiros, suportados nas demonstrações financeiras de
2009:
i) Autonomia financeira (Cap.Próprios/Activo) >= 35%;
ii) Crescimento do Volume de negócios face a 2008 >= 5%;
iii) Rendibilidade dos Capitais Próprios (Res. Líquidos/Cap.Próprios)>= 10%
iv) Rendibilidade do Activo (Res. Líquidos/Activo Líquido)>= 3%
O Estatuto PME Excelência tem a validade de um ano.
Foram distinguidas com o estatuto PME Excelência 2010 as 1100 pequenas e médias empresas
que apresentaram os melhores desempenhos económico-financeiros e de gestão do ano, numa
cerimónia realizada em 14 de Dezembro no Europarque e presidida pelo Ministro da Economia,
Inovação e do Desenvolvimento, José António Vieira da Silva.
Trata-se de empresas que, nos vários sectores de actividade, se evidenciaram pela qualidade dos
seus resultados e elevados padrões competitivos, com rácios de solidez financeira e de
rendibilidade acima da média nacional, e que contribuem activamente para as dinâmicas de
desenvolvimento e de emprego das várias regiões.
As empresas PME Excelência têm vindo a afirmar-se no mercado com apostas em estratégias de
inovação e internacionalização, que espelham bem a qualidade dos resultados alcançados, as
quais constituem exemplos de sucesso inspiradores para as restantes empresas nacionais.
Em conjunto, as PME Excelência geram mais de 37 mil postos de trabalho directos e foram
responsáveis por um volume de negócios superior a 4,5 mil milhões de euros no último ano, a que
correspondeu uma taxa média de crescimento de 11%. Com um activo líquido global de 3,6 mil
milhões de euros, as PME Excelência apresentam uma autonomia financeira média de 52% e níveis de
rendibilidade dos capitais próprios (20%), do investimento (10%) e das vendas (8%) superiores à
média. Também os seus resultados líquidos, activo e exportações, cresceram, 22%, 12% e 18%,
respectivamente.
A empresa do concelho de Soure, Transportes de Mercadorias da Serra do Sicó, Lda, ao ver o seu
trabalho distinguido nestes dois últimos anos, merece ver reconhecido pelo Município de Soure,
também o seu mérito, porque comprovou que cria riqueza, emprego, traz valor acrescentado à
região, paga impostos e contribui para o desenvolvimento e bem estar social do concelho.
Além disso não podemos deixar de evidenciar o trabalho e a dedicação do seu Gerente e principal
Sócio, o Sr. Carlos Simões (Simão), que para além do prestigio empresarial adquirido, é há muitos
anos um dirigente associativo activamente empenhado no seu meio local e um autarca dedicado
à sua freguesia, exercendo hoje de novo as difíceis funções de Presidente da Junta de Freguesia.
Nestes termos propõe-se atribuir à empresa Transportes de Mercadorias da Serra do Sicó, Lda,,
um voto de Louvor pelo trabalho desenvolvido e pela projecção do tecido económico local.
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Soure, 23 de Dezembro de 2010
O Vereador
Mário Jorge Nunes

O Senhor Presidente referiu que: “proponho que se aprove um Voto de Louvor à
Empresa de Transportes de Mercadorias Terras de Sicó, Lda, pela qualidade da
actividade desenvolvida e pela projecção do tecido económico local que lhe está
subjacente.”
Foi aprovado, por unanimidade, um Voto de Louvor à Empresa Transportes e Mercadores Terras de
Sicó, Lda., pela distinção que lhe foi atribuída, Estatuto P.M.E. de Excelência, na sequência da
qualidade reconhecida com que tem vindo a desenvolver a sua actividade e da consequente projecção
do tecido económico local. --Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
. Licenciamento de Obras Particulares

Foi tomado conhecimento do(s) licenciamento(s) de obras particulares verificado(s) no período
decorrido entre a última reunião e a de hoje. -----------------------------------Ponto 3. Apreciação da Proposta de Acta de 16.12.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Acta. -----------------Ponto 4. ACÇÃO SOCIAL
. Doação de Parcela de Terreno à Santa Casa da Misericórdia
. Escritura Pública de Doação (26.07.1996)
- Revogação da Cláusula de Reversão
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SOURE
ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO
DIREITO DE REVERSÃO
CANCELAMENTO

Em 28/06/1996, a Assembleia Municipal de Soure, sob proposta da Câmara Municipal (deliberação de
15/04/1996), deliberou doar, à Santa Casa da Misericórdia de Soure, uma parcela de terreno, com a área de
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555m2, a qual se destinava à ampliação do edifício do lar e Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de
Soure.
Mais deliberou, que o Município de Soure poderia usar o direito de reversão da propriedade do terreno, no
caso de não se verificar a sua utilização para fins ligados às actividades desenvolvidas pela instituição.
Em 26/07/1996, entre o Município de Soure e a Santa Casa da Misericórdia de Soure, no Notário Privativo do
Município de Soure, foi celebrada a respectiva escritura de doação 1.
Após a celebração da referida escritura, foi efectuado o registo dos direitos na competente Conservatória do
Registo Predial, tendo ficado registado, a favor do Município de Soure, a mencionada cláusula de reversão.
Em 17/08/2010, mediante requerimento, a Santa Casa da Misericórdia de Soure, vem solicitar o cancelamento
da supra mencionada clausula do direito de reversão, alegando que, a ampliação do edifício do lar e centro de
dia foi edificada e concluída, conforme alvará de licença de construção 192/96 e alvará de licença de utilização
n.º23 de 06/05/1997, ambos emitidos pela Câmara Municipal de Soure.
Efectivamente, é do conhecimento público e ainda de acordo com os alvarás antes mencionados, que a
ampliação do edifício do lar e centro de dia da Santa Casa da Misericórdia de Soure foi concretizada.
A proposta ora efectuada pela Santa Casa da Misericórdia de Soure, constitui uma alteração do negócio
jurídico, então celebrado, o que se mostra possível desde que haja acordo entre as partes.
No entanto, sempre que tais negócios tenham sido, por força da lei ou por vontade das partes, celebrados por
escritura pública, os actos jurídicos que importem a sua revogação, rectificação ou alteração devem celebrarse também por escritura pública, tudo nos termos da alínea b) do n.º1 do artigo 80.º do Código do Notariado.
O cancelamento da cláusula de reversão, constitui uma revogação parcial do acto administrativo, constante
da deliberação da Assembleia Municipal de Soure, datada de 28/06/1996.
Nos termos da alínea b) do n.º2 do artigo 140.º do Código do Procedimento Administrativo, a revogação de
actos válidos é livre, desde que todos os interessados dêem a sua concordância.
Ainda nos termos do Código do Procedimento Administrativo, no seu artigo 142.º, a competência para a
revogação dos actos administrativos pertence aos seus autores.
Do exposto cumpre-nos informar que:
1. O cancelamento da cláusula de reversão constitui uma alteração do negócio jurídico, celebrado por
escritura de doação de 26/07/1996, que se mostra possível desde que haja acordo entre as partes;
2. A competência para a revogação da cláusula de reversão, constante da deliberação da Assembleia
Municipal de Soure, de 28/06/1996, pertence à Assembleia Municipal, nos termos do artigo 142.º do
Código do Procedimento Administrativo, devendo, para o efeito, o executivo municipal deliberar
apresentar a respectiva proposta à Assembleia Municipal;
3. A alteração da escritura de 28/06/1996, deverá, também, celebrar-se por escritura pública, uma vez
que tal obriga a alínea b) do n.º1 do artigo 80.º do Código do Notariado.
À consideração superior,
O Jurista,
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(Edgar J. Domingues, Dr.)
14.12.2010
________
1 Consta de folhas 52 a 53 do Livro de Escrituras Diversas do Notariado Privativo do Município de Soure.

O Senhor Presidente referiu que: “trata-se de uma parcela de terreno que a Câmara
Municipal aprovou doar à IPSS Santa Casa da Misericórdia de Soure… Na altura,
logo após essa deliberação municipal, que foi também aprovada, através de
deliberação da Assembleia Municipal, fez-se a correspondente Escritura de
Doação… nós temos tido sempre a preocupação que as Escrituras de Doação,
designadamente quando são IPSS, de fazer questão que fique na Escritura a
finalidade a que se destina essa doação... Neste caso concreto, a finalidade prevista
foi concretizada…
A informação é muito clara, diz que, em termos legais, a Câmara Municipal deve
aprovar uma proposta de revogação da cláusula de reversão e submetê-la à
Assembleia Municipal, porque foi esta que, à época, aprovou a doação.
Assim, propõe-se que aprovemos uma proposta de revogação da cláusula de
reversão, proposta esta que deverá ser submetida à Assembleia Municipal.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a Revogação da Cláusula de Reversão, conforme decorre da
informação técnica/jurídica, a qual deverá ser submetida à Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------Ponto 5. Urbanização e Urbanismo
. Elementos Vegetais

O Senhor Presidente referiu que: “por vezes, aparecem situações que têm a ver com
elementos vegetais que existem em Praças… quando são equipamentos urbanos de
grande visibilidade, antes de virmos a deliberar qualquer decisão, convém que se
perceba aquilo que está a ser ponderado...
De facto, já tinha sido alertado para estas situações… devo dizer que aquilo que
quis partilhar convosco é que temos vindo a aprender com estas situações...
Aprendemos que, sem prejuízo de se justificarem estudos mais pormenorizados por
empresas especializadas, também não é menos verdade que a primeira avaliação que
os técnicos podem fazer, designadamente se a casca está a cair ou não, aquilo que é
visível, aponta para que tudo esteja normal… Portanto, aparentemente, não há
nenhum indício de que a Palmeira esteja com qualquer tipo de fragilidade!!!... de
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qualquer forma, por uma questão cautelar, penso que se justificará mandar fazer um
estudo adequado… ela até pode estar de boa saúde e cair, agora o que não vale a
pena é que corramos qualquer risco… trata-se de uma medida profilática, uma
medida de natureza preventiva.
Quanto ao Ponto 5.1, é sugerida uma intervenção concreta, porque diz que há, na
Praça do Município, alguns exemplares de Olaias e Amoreiras que padecem de um
problema que, por vezes, é sequente à intervenção regular e sistemática da poda, em
que se abrem “feridas” nas cascas das mesmas, sendo que se verifica uma certa
incapacidade de regeneração natural…
Dar-vos conhecimento que os serviços irão fazer uma consulta ao mercado para
procurarmos ultrapassar estes problemas…”
5.1. Árvores Ocas na Praça do Município

Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------5.2. Palmeiras Ocas na Praça do Município

Foi tomado conhecimento. -----------------------------------------------------------------Ponto 6. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
. ETAR – ENCAMINHAMENTO / TRATAMENTO DE LAMAS
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS // ANO DE 2011
- Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE
ETAR - ENCAMINHAMENTO/TRATAMENTO DE LAMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS // ANO DE 2011
- ADJUDICAÇÃO
Por deliberação em Reunião de Câmara de 16.12.2010, foi decidido recorrer à figura do ajuste directo, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.
A empresa consultada apresentou a seguinte proposta:
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EMPRESA
Ambipombal

VALOR
3.340,00 euros

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta é inferior ao preço base definido,
sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma.
Não é obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o mesmo se encontra dispensado da redução a
escrito – cf. n.º 3 do artigo 128.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
Nos termos da alínea b) do n.º 2 do art. 103º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa
de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A dispensa de audiência prévia;
2. A adjudicação do presente serviço à empresa “Ambipombal”;
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 3.340,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
20.12.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação, conforme decorre da informação técnica dos
serviços. -----------------------------------------------------------Ponto 7. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
. RESÍDUOS SÓLIDOS E HIGIENE PÚBLICA – REDE COMPLEMENTAR
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS // ANO DE 2011

- Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE
RESÍDUOS SÓLIDOS E HIGIENE PÚBLICA - REDE COMPLEMENTAR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS // ANO DE 2011
- ADJUDICAÇÃO
Por deliberação em Reunião de Câmara de 16.12.2010, foi decidido recorrer à figura do ajuste directo, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.
A empresa consultada apresentou a seguinte proposta:
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EMPRESA
ERSUC - Resíduos Sólidos Urbanos, S.A.

VALOR
38.808,00 euros

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta está de acordo com o preço base
definido, sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma.
De acordo com o n.º 1 do artigo 94º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008,
de 29 de Janeiro, o contrato do presente serviço será reduzido a escrito.
Nos termos da alínea b) do n.º 2 do art. 103º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa
de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.
CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A aprovação da minuta do contrato;
2. A dispensa de audiência prévia;
3. A adjudicação do presente serviço à empresa “ERSUC - Resíduos Sólidos Urbanos, S.A.”;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 38.808,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
20.12.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação, conforme decorre da informação técnica dos
serviços. -----------------------------------------------------------Ponto 8. RECURSOS HUMANOS
. Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
. Contratação de Serviços Externos
- Ajuste Directo
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: RECURSOS HUMANOS
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SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS
- PROCEDIMENTO PRÉVIO
O trabalhador tem direito à prestação de trabalho em condições de segurança, higiene e saúde asseguradas pela
entidade empregadora pública. Esta é obrigada a organizar as actividades de segurança, higiene e saúde no
trabalho que visem a prevenção de riscos profissionais e a promoção da saúde do trabalhador. - vide n.os 1 e 2
do artigo 221.º do Anexo I da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro.
Propõe-se a adopção da modalidade de Serviços Externos, através da contratação de empresa, pelo período de
um ano, cuja actividade principal seja a prestação de serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho - vide
artigos 139.º e 146.º do Anexo II da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro.
As actividades de Segurança e Higiene no Trabalho deverão ser asseguradas regularmente na própria entidade
empregadora, cf. artigo 159.ºdo referido Anexo II. Não obstante, propõe-se que a empresa realize auditorias
que permitam complementar o trabalho desenvolvido internamente, com vista à prevenção dos riscos
profissionais e promoção da segurança e saúde dos trabalhadores.
No que respeita à Saúde no Trabalho, torna-se necessário incluir um médico e um enfermeiro do trabalho, a
quem cabe a responsabilidade técnica da vigilância da saúde dos trabalhadores da Autarquia, num mínimo de 14
horas por mês - vide artigos 161.º e 166.º do Anexo II.
Com a contratação destes serviços compete à empresa adjudicatária a realização dos exames de saúde previstos
no artigo 162.º do Anexo II, concretamente exames de admissão, periódicos e ocasionais, tendo em vista a
verificação da aptidão física e psíquica do trabalhador para o exercício da actividade.
Na execução das actividades previstas, a empresa deverá garantir o agendamento das actividades a realizar
nesta área; a abertura e actualização do ficheiro clínico individual; a criação de credenciais personalizadas com
o tipo de exame a realizar, a data e o horário de realização; a apresentação da agenda com a relação de todos
os colaboradores para os exames, datas e horários para a sua realização e, posteriormente, o seu envio
juntamente com as suas credenciais; a elaboração das fichas de aptidão, com o resultado dos exames
complementares de diagnóstico; e o fornecimento de listagem, com a sua situação dos funcionários (quem
compareceu aos exames, quem faltou, etc.).
Por último, o espaço, com as características estabelecidas por lei e equipamentos considerados necessários,
será o que já foi utilizado para o mesmo efeito no passado.
Desta forma, com vista à prestação do serviço em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA

DO

P ROCEDIMENTO P RÉVIO

Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma vez que o preço base é de 12.000,00 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 o presente serviço está previsto na proposta de orçamento para o próximo ano de 2011.
2. P ROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
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3. C ONSULTAR

AS

S EGUINTES E NTIDADES

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes empresas:




Cligeral;
Seghisa;
K-Med Centro.

4. J ÚRI
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:
- Santos Mota, Dr. (Presidente do Júri);
- Mário Monteiro, Eng.;
- Mauro Alegre, Eng.;
- Ivo Costa, Dr. (Suplente);
- Fernando Cavacas, Dr. (Suplente).
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
20/12/2010

e
Assunto: Contratação de empresa prestadora de serviços de medicina do trabalho.
De acordo com o art. 221.° do Regime constante do Anexo I da Lei n.° 59/2008, de 11 de Setembro,
os trabalhadores têm o direito à prestação de trabalho em condições de segurança', higiene e saúde
asseguradas pela entidade empregadora pública, sendo esta obrigada a organizar actividades que
visem a prevenção de riscos profissionais e promoção da saúde do trabalhador.
Os serviços próprios de segurança e de saúde no trabalho da Câmara Municipal, materializados
pelo Gabinete de Formação e Medicina no Trabalho, devem ser complementados com a contratação de
serviços externos, de modo a serem asseguradas as actividades de medicina no trabalho.
Refere-se ainda que a empresa prestadora desses serviços deve estar inscrita na Autoridade de
Controlo de Trabalho (ACT).
Desta forma propõe-se a consulta às seguintes entidades:
 Cligeral;
 Seghisa;
 K-Med Centro.
O valor estimado para a prestação do presente serviço é de 12.000€.
À superior consideração,
O Técnico Superior de S.H.S.T
(Mauro Alegre, Eng.)

09-12-2010

PARECER

À Consideração Superior.
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2010.12.09
(Mário Monteiro, Eng.º)
Ch. Divisão O. P. Municipais

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre
das informações técnicas dos serviços. ---------------------------------Ponto 9. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
. Revisão (Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro)
- Proposta
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto ► Organização dos Serviços da Administração Autárquica
(Decreto-lei nº 305/2009, de 23 de Outubro)

Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-nos informar:
O Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de Outubro veio estabelecer um novo Regime Jurídico da
Organização dos Serviços das Autarquias Locais, revogando o Decreto-Lei nº 116/84, de 6 de
Abril.
A descentralização de atribuições, em diversos domínios, para as Autarquias Locais, pressupõe
uma organização dos serviços autárquicos eficaz e célere para possibilitar uma melhor resposta às
solicitações decorrentes.
Verifica-se que a estrutura da Câmara Municipal de Soure em vigor data de 25 de Junho de 1996
e o diploma supra mencionado estabelece que os Municípios devem promover a reorganização dos
seus serviços até 31 de Dezembro de 2010.
Assim e em traços gerais passamos a enumerar algumas disposições que consideramos
pertinentes, a saber:
Para efeitos do presente Decreto-Lei consideram-se:
«unidades orgânicas» as unidades lideradas por pessoal dirigente;
«subunidades orgânicas» as unidades lideradas por pessoal com funções de coordenação.
A organização interna dos serviços municipais deve ser adequada às atribuições do município,
obedecendo aos seguintes modelos:
a) Estrutura hierarquizada
Esta estrutura é constituída por unidades orgânicas nucleares e flexíveis.
A estrutura nuclear é composta por direcções ou por departamentos municipais, mas
correspondendo sempre a uma departamentalização fixa.
A estrutura flexível é composta por unidades orgânicas flexíveis, dirigidas por um chefe de
divisão municipal, as quais são criadas, alteradas e extintas por deliberação da Câmara Municipal.
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Na estrutura hierarquizada quando estejam predominantemente em causa funções de natureza
executiva, podem ser criadas, no âmbito das unidades orgânicas, por despacho do Presidente da
Câmara e dentro dos limites fixados pela Assembleia Municipal, subunidades orgânicas
coordenadas por um Coordenador Técnico.
b) Estrutura matricial
É adoptada sempre que as áreas operativas dos serviços se possam desenvolver essencialmente
por projectos, devendo agrupar-se por núcleos de competências.
O estatuto remuneratório das chefias é definido por equiparação ao estatuto remuneratório dos
directores de departamento ou dos chefes de divisão municipal.
As equipas multidisciplinares e as respectivas chefias são constituídas obrigatoriamente por
pessoal efectivo dos serviços.
O mesmo diploma legal estipula que compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara
Municipal, a aprovação do modelo de estrutura orgânica e da estrutura nuclear, definindo as
correspondentes unidades orgânicas nucleares, bem como o número máximo de unidades orgânicas
flexíveis, subunidades orgânicas, equipas multidisciplinares e equipas de projecto. Posteriormente
compete à Câmara Municipal, sob proposta do Presidente, a criação de unidade orgânicas flexíveis
e respectivas atribuições e competências.
Compete ainda ao Presidente da Câmara Municipal, conforme nº 8 do citado diploma, a
conformação da estrutura interna das unidades orgânicas e das equipas de projecto e
multidisciplinares, cabendo-lhe a afectação ou reafectação do pessoal do respectivo mapa, e,
ainda, a criação, a alteração e a extinção de subunidades orgânicas.
Face ao exposto alertamos V. Ex.ª para o cumprimento do disposto no Decreto-Lei nº 305/2009,
de 23 de Outubro.

À superior consideração,
Paços do Município de Soure, 09 de Novembro de 2010
A Técnica Superior,
(Carla Madeira)
DESPACHO
À DAF
Ao c/ Susana Ramos, Dra.
Para Informação Urgente.
2010.11.10
João Gouveia, Dr.

e
Assunto: ► Organização dos Serviços Municipais de Soure
- D.L. n.º 305/2009, de 23 de Outubro
• Modelo de Estrutura Orgânica;
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•
•
•
•

Estrutura nuclear, definição das correspondentes unidades orgânicas nucleares;
Definição do número máximo das Unidades Orgânicas Flexíveis;
Definição do número máximo total das Subunidades Orgânicas Flexíveis;
Regulamento e Organigrama

Relativamente ao assunto em epígrafe e na sequência do solicitado por V. Exa., fizemos o
enquadramento legal da situação em apreço e elaborámos a informação que passamos a apresentar.
O Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, veio estabelecer um novo regime jurídico
da organização dos serviços das Autarquias Locais, revogando o Decreto-Lei n.º 116/84, de
06 de Abril – com a aplicação deste diploma procurou-se “garantir uma maior racionalidade e
operacionalidade dos Serviços Autárquicos, assegurando que uma maior autonomia de decisão tenha sempre
como contrapartida uma responsabilização mais directa dos autarcas” -.

Este diploma estabelece que todos os Municípios devem promover a reorganização dos seus
serviços até 31 de Dezembro de 2010.
Quanto à Estrutura Interna, dispõe o n.º 1 do art. 4.º que:
“A estrutura interna da Administração Autárquica consiste na disposição e organização das
unidades e subunidades orgânicas dos respectivos serviços”
As unidades orgânicas são lideradas por pessoal dirigente e as subunidades orgânicas são
lideradas por pessoal com funções de coordenação.
Com o objectivo de dotar as Autarquias de condições para o cumprimento adequado do seu leque
de atribuições e competências, foram criados os seguintes modelos de organização interna:
1 - A estrutura hierarquizada
2 - A estrutura matricial
A Proposta de Modelo da Estrutura Orgânica de Soure corresponde à Estrutura Hierarquizada.
Segundo o n.º 1 do art. 10, a estrutura hierarquizada é constituída por:
Unidades orgânicas nucleares
e
Unidades orgânicas flexíveis
A estrutura nuclear é composta por direcções ou por departamentos municipais, às quais
corresponde sempre uma departamentalização fixa.
A estrutura flexível é composta por unidades orgânicas flexíveis, dirigidas por um chefe de
divisão municipal, sendo criados, alterados e extintos por deliberação da Câmara Municipal.

RELATIVAMENTE ÀS COMPETÊNCIAS:
Nos termos do art. 6.º, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara:
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-

aprovar o modelo da estrutura orgânica;
aprovar a estrutura nuclear;
definir o n.º máximo de unidades orgânicas flexíveis;
definir o n.º máximo total de subunidades orgânicas; e,
o n.º máximo de equipas de projecto.

Nos termos do art. 7.º, compete à Câmara Municipal, sob proposta do Presidente da Câmara
Municipal:
- criar unidades orgânicas flexíveis e definir as respectivas atribuições e competências;
- criar equipas de projecto e criar equipas multidisciplinares, todas dentro dos limites fixados pela
Assembleia Municipal.

Nos termos do art. 8.º, compete ao Sr. Presidente da Câmara Municipal:
- a conformação da estrutura interna das unidades orgânicas e das equipas de projecto e
multidisciplinares, cabendo-lhe a afectação ou reafectação do pessoal do respectivo mapa, e, ainda, a
criação a alteração e a extinção de subunidades orgânicas.

Da leitura deste artigo podemos constatar que o Sr. Presidente de Câmara no âmbito das
suas competências pode sempre que quiser e dentro dos limites fixados pela Assembleia
Municipal e pela Câmara proceder a alterações da Estrutura Interna dos Serviços.

CONCLUSÃO:
Após o estudo e análise considerados adequados ao presente diploma, sugere-se/recomenda-se
que, para o seu cumprimento, e perante o “trabalho” desenvolvido pelos serviços afectos à
área de Recursos Humanos se aprove o seguinte:
▪ Modelo de Estrutura Orgânica
 Estrutura Hierarquizada

▪ Estrutura Nuclear
• Unidades Orgânicas Nucleares:
 Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos;
 Departamento de Obras e Urbanismo.

▪ Número máximo de Unidades Orgânicas Flexíveis – 10 (dez):





Divisão
Divisão
Divisão
Divisão

de
de
de
de

Finanças e Recursos Humanos;
Acção Social e Saúde;
Gestão Urbanística e Planeamento;
Obras Públicas e Municipais;








Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector

de Educação, Cultura, Desportos e Tempos Livres;
de Mercados e Feiras, Indústria e Fiscalização Sanitária;
de Saneamento e Salubridade;
de Água, Energia, Turismo e Termalismo;
Protecção Civil e Ambiente;
de Instalações e Equipamentos.
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▪ Número máximo total de Subunidades Orgânicas – 32 (trinta e duas):
 Serviços de Expediente Geral, Atendimento e Arquivo/Taxas e Licenças;
 Serviços de Contabilidade e Património Municipal;
 Serviços de Aprovisionamento e Gestão de Stocks;
 Serviços de Tesouraria;
 Serviços de Pessoal;
 Serviços de Regulamentação, Contratos e Formação;
 Serviços de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho;





Biblioteca Municipal;
Museu Municipal;
Serviços Educativos;
Serviços de Desporto e Tempos Livres;

 Serviços de Saúde, Acção Social e Rede Social;
 Fiscalização Sanitária;
 Serviços de Apoio Administrativo;
 Serviços de Loteamento e Obras Particulares;
 Serviços de Planeamento Municipal e Ordenamento do Território;
 Serviços de Estudos, Projectos e Vistorias;
 Higiene e Limpeza;
 Saneamento;
 Cemitérios;
 Serviços de Apoio Administrativo;
 Águas;





Serviços de Apoio Administrativo;
Empreitadas;
Rede Viária e Sinalização;
Obras Municipais;

 Serviços de Apoio Administrativo;
 Habitação, Jardins e Parques Públicos;
 Trânsito e Florestas;
 Serviços de Equipamento Urbano;
 Instalações Municipais; e
 Oficinas Máquinas e Viaturas.

▪ Regulamento e Organigrama
RELEVE-SE QUE:
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- A al n) do n.º 2 do art. 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na nova redacção que lhe é
dada pela Lei n.º 5-A, de 11 de Janeiro, também dispõe sobre esta matéria, referindo que: “Quem
tem competência para aprovar a reorganização dos serviços é a Assembleia Municipal, sob
proposta da Câmara”.
É o quanto se nos oferece dizer relativamente ao assunto colocado à nossa consideração.
* Foram cumpridos todos os trâmites legais mencionados no artigo 71.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, com a nova redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

À superior consideração,
Paços do Município de Soure, 29 de Novembro de 2010
A Técnica Superior,
(Susana Ramos)

DESPACHO:
À DAF - Recursos Humanos
Ao c/ Susana Ramos, Dra.
Lília Berardo, Dra.
Elaborar Proposta em Conformidade.
2010.12.07
(João Gouveia, Dr.)

Anexa-se à Acta a Proposta de Revisão.
O Senhor Presidente referiu que: “o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro,
vem estabelecer um novo enquadramento jurídico da Estrutura e Organização dos
Serviços das Autarquias Locais… é uma proposta que dá resposta àquilo que esse
Decreto-Lei considera serem as questões a definir… Portanto é uma proposta de
Revisão de acordo com o Decreto-Lei 305/2009, de 23 de Outubro”.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta de Revisão subscrita pelos Serviços Técnicos, a qual
deverá ser submetida à Assembleia Municipal. -------------Ponto 10. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2010
. Apreciação de Propostas de Alteração - 10.ª/10.ª - .

Deliberado, por maioria, com cinco (5) votos a favor dos Senhores Vereadores eleitos pelo P.S. e duas
(2) abstenções das Senhoras Vereadoras eleitas pelo P.S.D., aprovar as Propostas de Alteração 10.ª/10.ª -. ---------------------------------------------------Ponto 11. APRECIAÇÃO DE PROPOSTAS DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E
AMR - E DO ORÇAMENTO, PARA O ANO DE 2011
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O Senhor Presidente referiu que: “em termos metodológicos foi usada, na
elaboração desta proposta, a estratégia habitual… vide actas respeitantes às
Reuniões de Câmara de 23.12.2008 e de 23.12.2009… Esta proposta tem subjacente
uma priorização política clara, pois trata-se de um documento de estratégia política
que estamos a falar!!!... que decorreu do programa político concreto assumido em
2009… Portanto, no plano político, aquilo que estamos também a procurar fazer é a
respeitar o compromisso politicamente assumido e que legítima este Mandato!!!...
Esta é uma proposta elaborada num período ainda de natureza mais excepcional…
porque temos uma escassez de recursos ainda maior, devido à Transferência Geral
do Estado, “cortada/reduzida”… assim importará que definamos e perspectivemos
respostas de natureza excepcional para com famílias que possam apresentar
problemas de natureza social, mas problemas que sendo sociais têm carácter
excepcional!!!... Referir ainda que há aqui uma contradição aparente: a proposta de
Orçamento para 2011 é superior à de 2010 em 1.656.370 euros… esta é de
19.707.875 euros e se forem ao mapa do ano passado, o valor era de 18.051.505
euros… se entrarmos em linha de conta com os investimentos que passaram a ter
este ano candidaturas aprovadas e homologadas… ora nas grandes obras que ainda
não têm candidaturas aprovadas nós só podemos pôr valores simbólicos… mas,
agora não!!!... as candidaturas já estão aprovadas e homologadas!!!... devo dizer-vos
que tal significa que excluídos estes investimentos, o valor do Orçamento para 2011
é inferior ao aprovado para 2010 em ≈500.000 euros... Portanto, este Orçamento é
de facto de contenção… a contradição aparente com esta contenção é explicada
pela simples análise das obras co-financiadas, que agora já estão com candidaturas
aprovadas e homologadas…
Depois, três ou quatro Apontamentos Finais… as Despesas com o Pessoal previstas
para 2011 são inferiores às previstas para 2010… isto, não obstante o facto de nós
irmos fechar 2010 com mais de 100.000 euros a menos que o previsto… Porque há
um emagrecimento da estrutura, não há acréscimos salariais e haverá até alguns
pequenos cortes salariais… depois, na questão da autosuficiência orçamental, se
olharem para o valor entre a Receita Corrente prevista e a Despesa Corrente prevista,
estamos em condições de poder dizer que esta proposta mantém e consolida a
autosuficiência orçamental, porque a diferença continua a ser próxima de 1.000.000
euros…
Descentralização… se forem ver as Transferências Correntes e as Transferências de
Capital, verificam que continuamos, apesar de tudo, a não deixar de apoiar tudo
aquilo que é o mundo da Educação, Cultura, Desporto, Acção Social e da Protecção
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Civil, porque ultrapassamos um 1.000.000 euros em transferências para as
Instituições… no fundo, investimento público indirecto que é levado directamente
a custos, aquando da Demonstração de Resultados!!!...
Dívida… se repararem nos Passivos Financeiros, vamos amortizar 1.002.000 euros
e vamos pagar de Juros e outros Encargos 162.000 euros... O que é que isto quer
dizer?... Quer dizer que, mais uma vez, apesar das Taxas de Juro aumentarem e
continuarem baixas, não vamos “aproveitar” esse menor quantitativo…
Relativamente ao Plano… como sabem, tem centenas de acções… não tenho por
hábito, nunca o fiz, destacar este ou aquele investimento na Educação, na Acção
Social, na Rede Viária… mas, não vos escondo que, na área Social, mesmo sem
grande expressão, há algumas novidades, designadamente a possibilidade de, se a
Segurança Social não der resposta adequada, nós podermos ter que complementar
os Acordos da Segurança Social para IPSS que tenham a sua situação “instável”…
isto, eventualmente pelo facto da Segurança Social não estar em condições de
honrar os seus compromissos com Soure e com o resto do País… por exemplo:
estou-me a lembrar de IPSS de menor dimensão, como a das Malhadas e a de
Tapeus…”
Senhor Vice-Presidente Dr. Santos Mota referiu que: “depois da explicação muito
clara e detalhada por parte do Senhor Presidente de Câmara sobre a proposta das
Grandes Opções do Plano e Orçamento, muito pouco tenho a acrescentar. Apenas
dizer-vos que este é um documento político e estratégico. Gostaria de salientar o
contexto de grandes dificuldades em que vivemos, com cada vez mais escassez de
recursos. Todavia tenho que felicitar o Senhor Presidente da Câmara pela
apresentação clara, rigorosa deste documento e pela cuidada distribuição e
rentabilização dos fracos recursos existentes. Naturalmente irei votar
favoravelmente esta proposta.”
A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “trata-se de um
documento estruturante que baliza a acção municipal no próximo ano de 2011. Um
documento que baliza os nossos sonhos e também os nossos limites, enquanto
executores das múltiplas acções aqui propostas, limites, como já aqui foi referido,
impostos, acima de tudo, pelo período excepcional que atravessamos de escassez de
recursos. Naturalmente, irei votar favoravelmente este documento, cuja execução
vai permitir, dentro dos limites financeiros, continuar a consolidar o
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Desenvolvimento do nosso Concelho a diversos níveis: Educativo, Cultural,
Desportivo, Social, Urbanístico, Económico, Ambiental, Acessibilidades,
Saneamento, Protecção Civil e Saúde. E, naturalmente, quando todas estas áreas se
cruzam, permitindo um investimento público descentralizado, espacial e
funcionalmente equilibrado, são os Munícipes que ficam a ganhar em qualidade de
vida, em conforto, quer pessoal, quer social.”

O Senhor Vereador Mário Jorge Nunes referiu que: “votarei favoravelmente este
documento, aliás à semelhança do documento do ano passado, aplicado para este
ano de 2010, é um documento com grande coerência técnica, de acordo com a
realidade concelhia e com os recursos que lhe são disponibilizados, recursos esses
que são por força da lei, Transferências do Estado, previstas no Orçamento Geral
do Estado e, também, receitas que são próprias do Município de acordo com a
legislação aplicável e por força da actividade que ele mesmo desenvolve. É pela
minha experiência de um ano de Mandato, um trabalho que merece um
reconhecimento, porque verifica-se que há rigor na implementação e na distribuição
das receitas para transformar não em despesa, mas em investimento e verificamos
que ao contrário daquilo que muitas vezes é público, através da Comunicação
Social, que os Municípios são agentes gastadores de recursos públicos, usando a
palavra “gastar” aliada, muitas vezes, depreciativamente como se fosse um
desperdício, aqui constatamos que os gastos não são gastos, são investimentos e,
apraz-me salientar, tendo em conta a minha formação ideológica de cariz social, que
o Município de Soure investe 1/3 dos seus recursos, objectivamente em funções de
bem estar social, de formação das pessoas e daquilo que é o desenvolvimento
humano, Educação, Cultura e Tempos Livres, Acção Social e a Saúde. Depois,
investe metade naquilo que são as grandes acções materiais, Urbanismo,
Comunicações e Transportes, mas este ano este valor ligeiramente superior àquilo
que tem sido a média dos outros anos, tem a ver com duas grandes obras que estão
co-financiadas: Beneficiação da E.M. 622 Pedrógão do Pranto/Limite do Concelho
(c/Figueira da Foz) e a Beneficiação da CM 1113, entre Vila Nova de Anços e o
Limite do Concelho (c/Condeixa), que fazem impolar a média dos últimos anos,
relativamente a este ano.
Obras e Urbanismo… cerca de 20% do investimento, também fundamentado por
uma outra obra co-financiada, que é a Requalificação dos Bacelos, (entre os Rios
Anços e Arunca). Este investimento, num ano em que a tendência seria cortar…
mesmo aquilo que foram as Grandes Opções do Plano do Orçamento do Estado, a
24

24.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 23 de Dezembro de 2010
própria oposição ao Governo, incentivada a cortes no investimento, nomeadamente
grandes obras públicas, o Município de Soure, infelizmente a par com os outros
Municípios do País, a darem o impulso à Economia e a serem também motor no
desenvolvimento…
Aquilo que temos que fazer neste Executivo é dar um voto favorável a este Plano
Plurianual de Investimentos e Orçamento e saudar o Senhor Presidente da Câmara
e os Técnicos que o ajudaram a fazer, para que sejamos todos bem sucedidos no
final do exercício.”
A Senhora Vereadora Dra. Márcia Travassos referiu que: “não cabe à Bancada do
P.S.D. desenvolver muito este assunto, porque conforme já foi dito, o Orçamento é
um documento de estratégia política e, portanto legítima o actual Mandato do
Partido Socialista. Dizer apenas que o sentido de voto da Bancada do Partido Social
Democrata, será a abstenção.”
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 apresentadas pelo
Senhor Presidente, as quais deverão ser submetidas à Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------Ponto 12. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES
. Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT CENTRO)
- Resolução

O Senhor Presidente referiu que: “é apenas e só para tomarmos conhecimento
daquilo que foi o resolução aprovada pela Associação Nacional de Municípios
Portugueses, sobre a proposta de PROT CENTRO.”
Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------
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