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21ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 06 de novembro de 2017

   
 ,
0                                                                                                                    

ATA 
--- No dia seis de novembro do ano de dois mil e dezassete, pelas quinze horas e trinta
minutos, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, reuniu a Câmara Municipal de
Soure, convocada nos termos do Regimento para a sua vigésima  primeira Reunião Ordinária,
estando presentes o Senhor Presidente da Câmara, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes, e
os Senhores Vereadores: Dra. Nádia Filipa Antunes Madeira Gouveia; Eng. Agostinho José
Jordão Gonçalves; Américo Ferreira Nogueira; Dr. Gil António Contente Soares; Dra. Maria
Manuela Lucas de Oliveira Santos e Ana Patrícia Alves Pereira.---------------------------------------
O Senhor Presidente declarou aberta a reunião, com a seguinte ordem de trabalhos:-----------

ORDEM DE TRABALHOS

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

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

Ponto 3. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2017 
            . Apreciação de Propostas de Alteração - 11.ª/11.ª -

Ponto 4. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
            . Proc. N.º 18/2017/693 - Carina Cordeiro
           - Aumento de Compartes através de Escritura de Partilha - artigo 54.º da Lei

91/95, de 2/9 com a atual redação

Ponto 5. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
             . AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

             . EB1 de Vinha da Rainha - Espaço Multiusos
                - Homologação do Auto de Receção Provisória

Ponto 6. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO 
             . BIBLIOTECA MUNICIPAL

               - A Volta ao Mundo em 80 Vassouras - Ação de Animação para a Leitura e Bibliotecas

Ponto 7. EDUCAÇÃO – ENSINO PRÉ-ESCOLAR, ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
              . PROJETOS ESCOLARES/OUTROS APOIOS

               - Pareceria Município ABAE-Eco-Escolas
                  .  Rota pela Floresta; Global Action Days
                  .  Ano Letivo 2017/2018
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Ponto 8. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

               - Concurso “Põe a tua Terra nos Píncaros”

Ponto 9. CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
             . BIBLIOTECA MUNICIPAL

             . CONSERVAÇÃO /REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO

                -  Homologação do Auto de Receção Provisória

Ponto 10. CULTURA 
               . OUTRAS AÇÕES

                - Sábados na Biblioteca – Teatro a Lagartinha Comilona/Teatro o Biombo

Ponto 11. AÇÃO SOCIAL  – SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA
              . PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

               . PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO

1.º CEB 
           - Prestação de Serviços de Confeção, Transporte e Distribuição das Refeições

Escolares nos Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar e 1.º CEB
                      - Ano Letivo 2017/2018

Ponto 12. AÇÃO SOCIAL//APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
              . GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL - GIP
                 - Autorização de Prorrogação de Funcionamento

Ponto 13. AÇÃO SOCIAL//APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL

              . Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas - PO APMC
              

Ponto 14. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
               .  Plano Diretor Municipal de Soure - 5ª Alteração
                    - Términus do Período de Discussão Pública, Proposta de Aprovação
                          - Do Relatório de Ponderação dos Resultados da Discussão Pública
                       - Da Proposta Final da Alteração ao Plano

Ponto 15. MERCADOS E FEIRAS
              . PARU - PLANO AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

               . Reabilitação do Mercado Municipal - 2.ª Fase
        15.1. Aprovação do Projeto de Arquitetura - Projeto Base
        15.2. Escolha do Procedimento Prévio
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Ponto 16. URBANIZAÇÃO E URBANISMO

              . Aquisição de Prédio Urbano - Figueiró do Campo
       

Ponto 17. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA
              . AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO

              . “Tablet´s”
                 - Adjudicação

Ponto 18. PROTEÇÃO CIVIL

              . Calamidade Pública Causada pelos Incêndios de 15 e 16 de outubro de 2017
                     - Tomada de Posição da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra

Ponto 19. DEFESA DO MEIO AMBIENTE
              .  JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO 
              .  Aquisição de Equipamento e Maquinaria
                  - Proposta de Aquisição de 2 Viaturas Elétricas
        19.1. Não adjudicação
        19.2. Escolha do Procedimento Prévio

Ponto 20. Licenciamento de Pedreira - Regularização ao Abrigo do DL 165/2014 de
5/11 denominado Projeto de Fusão/Ampliação/Alteração do Regime de
Licenciamento  das  Pedreiras  n.º  5316  “Vale  da  Fonte”  e  n.º  6419
“Casconho” Requerido pela Firma Processar - Exploração e Tratamento
de Argilas, Lda.

Ponto 21.    VEREADORES EM REGIME DE PERMANÊNCIA, A TEMPO INTEIRO 
       21.1. Despacho de Nomeação
       21.2. Despacho de Delegação e Subdelegação de Competências

Ponto 22. IMPOSTOS LOCAIS
               . Imposto Municipal sobre Imóveis - IMI -
                 - Proposta de Fixação de Taxas

Ponto 23. IMPOSTOS LOCAIS  
              . Lançamento de Derrama

Ponto 24. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES - I.R.S.
              . Participação do Município

Ponto 25. REDE PORTUGUESA DE MUNICÍPIOS SAUDÁVEIS
              . Nomeação de Representantes para a Assembleia Intermunicipal 
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Ponto 26. RECURSOS HUMANOS 
              . Nomeação de Chefes de Divisão

Ponto 27. PROTEÇÃO CIVIL

               .  Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Soure
                - Apoio ao Investimento

Ponto 28. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

              . Iluminação Festiva
                   - Natal//2017
                     . Escolha do Procedimento Prévio

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

A  Senhora  Vereadora  Dra.  Manuela  Santos  referiu  que:  “gostaria  de  colocar  algumas
questões.  Falando  em  campanha  eleitoral,  fomos  ouvindo,  constatando  e  lidando  com
alguns  problemas  que  existem no  Concelho  e  que  agora  gostaríamos  de  levantar  nesta
reunião de Câmara.  Uma das questões é a  iluminação deficiente que existe  em diversas
partes do nosso Concelho, em particular, da sede de Freguesia de Soure, dito por diversas
pessoas,  comerciantes,  Munícipes,  da  falta  de  iluminação  pública  em  muitos  locais,
principalmente na Variante junto ao Castelo e ao Palácio da Justiça. Uma outra questão com
falta de luz é na paragem de autocarros, onde os alunos esperam para ir e vir para a escola,
em Vale de Oliveira. Portanto, gostaria de deixar aqui esta preocupação.
Segunda questão, já tem sido falado por nós aqui e consta de muitos programas eleitorais, a
necessidade de encontrar solução para transportes públicos municipais para o Concelho de
Soure. Todos nós que corremos tantas Freguesias, tantas localidades, ouvimos as queixas e
os lamentos de muitos dos nossos Munícipes pela  falta  de transportes que permita que
venham ao Centro de Saúde, à feira, à farmácia, enfim, tratar da sua vida. Penso que, para
muitas  das  localidades,  o  comboio não é  alternativa  porque  fica  longe.  Deixava  aqui  o
registo desta necessidade para que, efetivamente, neste mandato se agarre nesta área e se
veja a possibilidade de criar Transportes Municipais, que já foi falado por nós no mandato
que terminou, e que já faz hora de satisfazermos esta necessidade.”-------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “só aqui um ponto de
situação. Estas chamadas de atenção são sempre de saudar e é isso que desejamos mesmo e
é isso que também se espera sempre de todos os Vereadores,  uma participação sempre
crítica, por um lado, há pessoas que criam essa expetativa, porque há Vereadores que estão
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aqui para fazer a chamada oposição… Já expliquei no mandato anterior, que até correu bem,
que nós somos Executivo e no fim de tomarmos posse para um órgão Executivo e como
Executivo, não somos um órgão fiscalizador, o órgão fiscalizador é a Assembleia Municipal.
Os  Vereadores  têm  competências  que  o  Presidente  vai  distribuindo  consoante  a  sua
dimensão e as tarefas que o Município tem, consoante o grau de exigência e também de
acordo com o grau de confiança, mas no global todos temos obrigação de contribuir para a
própria ordem do dia, é esse o entendimento da lei, é evidente que quem faz a ordem do dia
é o Presidente da Câmara, como coordena o Executivo, é da sua inerência e não posso
recusar ordem do dia ou assuntos que sejam entregues e preparados por qualquer Vereador.
Relativamente aos contributos que vêm de forma avulsa, continuo a saudá-los, digamos que
até são mais fáceis de tratar depois politicamente assim, isto com toda a abertura, mas desejo
que cheguem e o nosso objetivo é corrigir. Ainda estamos a preparar formas de melhorar os
meios para colocar à disposição de todos para poderem executar as vossas tarefas, embora
haja legislação que fala qual o estatuto da oposição, mas a ideia é dar condições necessárias
para que todos possam fazer o vosso trabalho. Todos estamos convidados a participar na
Assembleia Municipal,  embora a intervenção,  segundo o regimento, seja depois dada ou
não,  para  cada  Vereador.  Se  houver  uma  questão  na  Assembleia  Municipal  dirigida  a
qualquer Vereador em particular, autorizar o Vereador a usar da palavra. Uma dúvida que
tenho é se pode ser questionado qualquer Vereador diretamente pelas diferentes bancadas,
penso que aí o dever de resposta está centrado no dever de representação que é inerente ao
Presidente da Câmara, se não quiser delegar em mais ninguém.
Entrando nas questões colocadas, iluminação insuficiente na sede de Freguesia, nós temos
vindo a tentar melhorar, nesta mudança de horário e quando foi do desligar das lâmpadas de
S. Mateus., notei que houve ali uma falha durante o fim de semana, alertei o Eng.º Vítor
Miranda na altura. Na variante mantemos metade das luminárias desligadas, uma questão de
poupança de energia, a avaliação é que é suficiente. As outras que estão desligadas fizeram
parte  de  um programa  de  poupança  energética  que  fizemos  há  quatro  anos  atrás,  que
tivemos como objetivo apagar 10% das luminárias do Concelho e foram os Presidentes de
Junta que sinalizaram esse desligar, num Protocolo que fizemos com a EDP e agora temos
vindo a religar algumas.  Já em 2017 fizemos várias ligações de novos IP.  Portanto,  vou
pedir,  numa reunião que irei  ter  com a Junta de Freguesia  de Soure,  para sinalizarmos,
objetivarmos o religar de alguns dos pontos de luz que estão desligados e novos pontos. 
O Parque dos Bacelos sofreu, no ano de 2016, um investimento na ordem dos 30.000,00
euros, que fizemos na substituição da forma da alimentação energética daquelas luminárias
que ele tem, porque eram todas fotovoltaicas e decidimos passar a alimentá-las através da
rede elétrica. Não era uma questão de eficiência energética, mas uma questão de eficácia,
porque havia muitos dias que as baterias, mesmo sendo substituídas, eram baterias caras, a
quantidade de energia solar que elas recebiam não aguentavam uma/duas horas ligadas, o
que causava um desconforto e situação de insegurança para quem utiliza aquele espaço no
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início da noite. Constatámos é que mesmo tendo uma ligação permanente, ainda há sítios
que o projetista não projetou iluminação e, como tal, ela não existe mesmo, temos que a ir
acrescentar. A minha ideia é propor acrescentar alguma dessa iluminação. 
Uma nota, o espaço foi inaugurado em 2012, uma obra financiada pela União Europeia, há
aqui um período de carência onde a obra está sobre escrutínio e qualquer alteração à mesma
precisa de determinado tipo de pareceres e de condicionantes que tem a ver com a própria
Candidatura.  Nós  mantivemos  as  luminárias,  alterámos/adicionámos  outra  forma  de
energia, mas ainda não mexemos na estrutura do projeto, esses cinco anos estão a esgotar-se
no final de 2017. Esta e outras alterações ao Parque dos Bacelos devem ser equacionadas e
até acrescentadas, é um contributo que está em aberto e fica já em aberto para o Plano de
Atividades de 2018. Dar nota que só este ano é que recebemos os últimos 5% do apoio ao
financiamento que a obra teve, porque foi quando foi declarada pela União Europeia que a
obra estava conforme, com os acertos que foram necessários fazer.
Vamos,  nós  próximos  dias/semanas,  propor  algumas  melhorias  que  eu  acho  que  são
fundamentais para uma melhor e mais rentável utilização do Parque dos Bacelos ou dos
outros espaços públicos à volta. Relativamente aos outros locais do Concelho com falta de
iluminação pública, muito bem, vamos tentar sinalizar e aquilo que queremos é melhorar
essas condições. 
Melhorámos algumas questões de transportes, renegociámos, com custos para o Município,
o horário da linha de transporte público que vem de Samuel, mas sai da Abrunheira. Este
ano conseguimos ganhar vinte minutos com a linha que vem do Alvorge onde os alunos já
chegam à Escola às oito horas e quinze minutos, com grandes ganhos para as famílias, se
não ameaçavam mudar os alunos para outros estabelecimentos de ensino. É um esforço de
negociação,  aqui  não  temos,  para  já  custos  com  a  operadora  que  tem  os  alvarás  de
transportes públicos para o Concelho. O processo de autoridade de gestão de transportes
que passou também para o Município e para a Comunidade Intermunicipal sobre a gestão
de transportes implica que seja o Município a lançar os concursos públicos, é um processo
completo de atribuição de novos alvarás, que exige uma preparação técnica e que se afigura
complicada, por isso, nem nós, nem nenhum Município da nossa dimensão, avançou para
esse processo, mas temos andado num processo de algumas conversações, no sentido de
melhorar  alguns  serviços  e  também  com  este  operador,  que  é  um  operador
reconhecidamente dominante na região, sendo que não o é a nível nacional. Há Municípios
na nossa CIM – Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra que já há vários anos
pagam  indemnizações  compensatórias  ao  operador  para  ele  prestar  serviços.  A  nível
nacional  há  experiências  e  soluções,  nomeadamente,  por  exemplo  no  Alentejo  em
transportes  sociais  municipais,  aqui  perto  Pombal  e  Condeixa-a-Nova  têm,  cada um de
maneira diferente, soluções de transporte urbano. Em Pombal é PUMBUS que tem uma
rede de transportes urbanos feita pelo Município e em Condeixa-a-Nova uma parceria entre
o  Município  e  a  Transdev,  um  processo  que  também  estamos  a  estudar,  temos  que
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aprofundar  esse  estudo.  Virá  oportunamente  e  espero  que,  nos  próximos  meses,  do
próximo ano, estejamos em condições objetivamente. Tem vindo a ser sinalizado com a
Transdev, que é para já o nosso parceiro, no sentido de eles poderem assumir essa parceria,
foi nesse princípio que se alterou também o contrato da linha da serra, eles queriam também
50,00 euros por dia mais IVA, e nós dissemos que não, iríamos fazer nós o transporte e
então  eles  recuaram,  para  já  não  estamos  a  pagar  nada  por  essa  alteração  de  horário.
Estamos a trabalhar nessa solução e o contributo que os Senhores Vereadores possam dar é
bem vindo.”--------------------------------------------------------------------------------------------------

O  Senhor  Vereador  Eng.  Agostinho  Gonçalves  referiu  que:  “no  ponto  15,  relativo  à
reabilitação do Mercado Municipal onde vai haver um concurso a convidar os gabinetes para
fazer o projeto de especialidades, por rotina o meu gabinete tinha sido convidado. Quero
aqui pedir ao Senhor Presidente que na altura que isto for discutido, me ausentar da sala,
uma vez que não posso estar legalmente a discutir nem a votar este assunto, ser for decidido
que eu saia da sala muito bem, se for decidido que eu possa permanecer aqui e nem sequer
participar na discussão, tudo bem. 
Outra  situação,  enquanto eu for  Vereador,  agradeço o convite,  porque eu vivo do meu
trabalho,  podem-me  convidar,  mas  não  apresentarei  propostas,  nem  eu,  nem  o  meu
gabinete, faz parte dos meus princípios de vida e é assim que eu quero continuar.”-------------

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “queria só dar aqui algumas informações. Em
primeiro lugar estive em duas iniciativas, em representação do Senhor Presidente, no dia 29 de
outubro, um domingo, na abertura da Escola de Dança do Norte e Soure em Paleão que está
a utilizar uma Sala da Antiga Escola, onde foi feita uma reabilitação do seu interior, esta
iniciativa do Norte e Soure teve uma grande adesão no primeiro dia, cerca de 200 pessoas que
manifestaram a intenção de frequentar as aulas, estamos a falar de ballet, hip-hop, ioga, ioga
infantil. Acho que é uma excelente iniciativa do Norte e Soure, a qual eu felicito.
Uma segunda participação, no passado sábado, dia 4 de novembro, nas Comemorações do
12.º Aniversário do Grupo Folclórico e Etnográfico da Granja do Ulmeiro que decorreu em
Óbidos, passámos um dia bastante agradável. Acima de tudo, reconhecer o trabalho deste
Grupo  como ficou  claramente  demonstrado  este  ano,  com o  Festival  Internacional  de
Folclore onde estiveram três Ranchos Internacionais e que nós tivemos a oportunidade de
assistir e acho que é um Grupo Folclórico que tem revelado grande dinamismo.
No âmbito da Educação,  iniciámos,  a  exemplo do último Mandato,  o Regime da Fruta
Escolar, que consiste na distribuição gratuita aos alunos do 1.º CEB e, a exemplo também
dos anos anteriores, o Município de Soure estendeu esta medida aos alunos do Pré-Escolar,
embora não tendo financiamento. Temos este objetivo da promoção de uma alimentação e
estilos  de  vida  saudáveis.  Este  ano  ainda  não  temos  aprovado  o  financiamento,  mas,
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informalmente, deram-nos já esse conforto, mas não é por isso que não deixámos de iniciar
com este programa neste ano letivo.
Ainda no âmbito da Educação, uma pareceria entre os Serviços Educativos e o Gabinete
Florestal, coordenado pelo Senhor Vice-Presidente, que é o “Dia da Floresta Autóctone”
que irá decorrer no dia 23, que nós resolvemos não ser o dia mas a semana, ou seja, vamos
distribuir a todos os alunos do 1.º CEB e Jardins de Infância, estamos a falar de quase 700
alunos, um vaso com turfa e uma bolota de Carvalho Português. Iremos distribuir o vaso
com a bolota em todas as Escolas onde a Eng.ª Cremilde Pimentel irá fazer uma ação de
sensibilização. A ideia é os alunos levarem para casa o vaso, acompanharem o crescimento
que se estima em cerca de um ano e depois quando estiver visível, proceder-se à plantação.
O  objetivo  desta  medida  é  sensibilizar,  por  um  lado  as  crianças  para  estas  questões
ambientais  e,  por outro lado, entendemos que é uma forma correta de chegar aos mais
velhos que, por intermédio das crianças, talvez a mensagem lhes chegue. Trata-se de um
carvalho, só daqui a quarenta anos é que teremos um carvalho visível, mas, pelo menos, a
ideia é sensibilizar e estas são as idades propícias para incrementar este tipo de medidas.
Por fim, e independentemente de haver mais tarde qualquer tipo de balanço, acho que já há
um balanço que se pode fazer que é o reconhecer o espírito das pessoas, o espírito dos
Sourenses na campanha que decorreu de recolha de bens alimentares para as populações
afetadas pelos incêndios que foi uma resposta à altura do Concelho de Soure, porque foi
excecional.  Aqui,  obviamente,  temos  que  reconhecer  e  agradecer  também  o  esforço  e
trabalho  dos  nossos  funcionários,  os  voluntários,  as  Juntas  de  Freguesia  e  outras
Instituições,  toda  a  gente  que  se  envolveu  direta  ou  indiretamente  nesta  iniciativa,  na
doação,  na  recolha,  no  embalamento,  na  seleção,  na  triagem  e  depois  na  entrega  às
populações dos Concelhos atingidos.”-------------------------------------------------------------------

O  Senhor  Vereador  Américo  Nogueira  referiu  que:  “participei,  em  representação  do
Município, no dia 28 de outubro, na Noite de Fados do Sobral, casa cheia como é habitual. 
No dia 31 de Outubro, na CIM Região de Coimbra, participei juntamente com a Técnica do
Gabinete Técnico Florestal, Eng.ª Cremilde Pimentel, numa reunião que tinha como assunto
a gestão de madeira queimada e respetiva reflorestação das áreas ardidas. Ficou nessa nessa
reunião  decidido  remeter  aos  Presidentes  um documento  para  análise  e  contributos,  as
propostas e medidas a adotar para a gestão da madeira queimada e respetiva reflorestação
das áreas ardidas.
Também na área da Proteção Civil e na CIM Região de Coimbra, no dia 02 de novembro,
participei  numa  reunião,  juntamente  com  a  Eng.ª  Cremilde  Pimentel,  com  objetivo  de
concertar  entre  todos  os  parceiros  do  sistema  de  Proteção  Civil,  as  medidas  de  ação
preventiva referentes a alguma instabilidade meteorológica que possa ocorrer nos próximos
dias do mês de novembro.  Juntamente com os Serviços Municipais de Proteção Civil e com
os Bombeiros, estas medidas serão implementadas.
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O  Concelho  de  Soure  tem  demonstrado  uma  grande  solidariedade  com  os  outros
Concelhos, de forma a minimizar os efeitos das alterações climatéricas que se têm vindo a
sentir no distrito. O Senhor Presidente tem sido o principal timoneiro nesta iniciativa, há
momentos em que se faz a diferença e estamos todos de parabéns com o resultado e com a
resposta que tem dado todos os Sourenses.”-----------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “relativamente aos trágicos
acontecimentos que a Região sofreu por causa dos incêndios, dar nota que, de facto, temos
estado disponíveis,  e  já  não é a  primeira vez,  para esta  questão da solidariedade,  que o
fazemos  de  uma  forma  organizada  e  concertada  com  os  outros  Municípios,  todas  as
entregas  que  fizemos  foi  sempre  com  a  prévia  concertação  com  os  outros  parceiros
Municípios,  sendo que a maior  parte das vezes,  ou nalgumas das  vezes,  os bens foram
entregues à ordem das Juntas de Freguesia para o qual já iam destinados por indicação de
cada um desses Municípios, sendo que a entrega da palha foi para a Associação Nacional de
Criadores  de  Bovinos  da  Serra  da  Estrela,  para  os  Concelhos  de  Oliveira  do Hospital,
Tábua, Mangualde e Nelas, um carregamento que foi depositado em Nelas e outro às ordens
do Município de Pampilhosa  da  Serra que foi  depositado nas  instalações municipais  de
Pampilhosa da Serra.
Neste momento temos em curso a campanha de um produto que é o do azeite, até ao dia 06
de janeiro de 2018, isto porquê? Como é fácil de perceber, na Pampilhosa de Serra, Figueiró
do Vinhos, Oliveira do Hospital, arderam, na maior parte dos casos, as oliveiras que tinham
azeitona pior recolher, arderam os depósitos onde estava azeitona para processar e ardeu
muito azeite  já  processado que estava  nas  arrecadações  e  adegas  das  pessoas.  Portanto,
simbolicamente,  está  lançado  um  desafio  com  o  qual  a  logística  é  do  Município,  nós
comprámos as garrafas, estão a ser distribuídas pelas Juntas de Freguesia, pelas IPSS e pelos
Lagares, com rótulo do Município de Soure, uma oferta para as vítimas dos incêndios, tem o
nome de “Uma Família uma Garrafa”. Nós somos quase oito mil famílias no Concelho de
Soure, portanto, como foi um ano de muita azeitona, o objetivo é cada família contribuir
com uma garrafa, haverá famílias, já temos nota, que vão dar muito mais que isso, dará para
aqueles que não podem contribuir. O objetivo é que não seja azeite comprado, seja aquele
que é o excedente da nossa produção agrícola, porque também foi esse também o centrar da
nossa campanha municipal, o excedente daquilo que as pessoas tinham em casa em termos
de produção agrícola. 
Após esta campanha do azeite, há uma outra campanha que é preciso fazer, cujo apelo me é
transmitido  pelos  meus  colegas  Presidentes  de  Câmara  desses  Municípios,  que  é  o
repovoamento. O repovoamento na flora e na fauna, só que hoje ainda não é possível, as
pessoas ainda não têm capoeiras, ainda não têm os seus currais/estábulos prontos a receber
animais para repovoamento, vamos ter que aguardar mais uns dias para que assim que essas
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condições  estejam  criadas  possam  ser  repovoadas  e  então  voltamos  à  carga  com  essa
campanha específica. 
Também nos pedem para ter alguma contenção com materiais de construção que ainda não
estão preparados e habilitados e é preciso perceber muito bem como é que vai funcionar a
recuperação das habitações. 
Para já, simbolicamente, por tudo aquilo que o azeite representa para a nossa cultura, quer
em termos alimentares e não só, a simbologia que tem até como fonte de luz e no espírito
que vem aí que é o Natal, vamos apelar à campanha do azeite cujos custos logísticos, e que
são  alguns,  são  suportados  pelo  Município,  tal  e  qual  como  os  custos  logísticos  de
transportar palha para esses Municípios.”---------------------------------------------------------------

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

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

Foi presente a seguinte listagem:

Município de Soure
Requerimentos para Reunião

De 21-10-2017 a 06-11-2017

06-11-2017

Class.: 01
Ano: 2017
Número: 502
Dt. Entrada Reqt.: 17-07-2017
Processo : 01/2017/42/0
Requerente: Natalia Maria Simão Pimenta
Tp. Pedido: Projeto de arquitetura
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Arrumos Agrícolas
Tipo Informação: Aprovo Especialidades (Despacho)
Data reunião: 27-10-2017
Local Obra: Casais de São Jorge
Informação: Deferido nos termos da informação técnica
Freguesia: Degracias e Pombalinho

Class.: 01
Ano: 2017
Número: 565
Dt. Entrada Reqt.: 14-08-2017
Processo : 01/2017/46/0
Requerente: Isabel Maria Gilsans dos Santos Sacramento Monteiro
Tp. Pedido: Projeto de arquitetura
Tp. Construção: Legalização
Tp. Utilização: Garagem
Tipo Informação: Aprovo Arquitetura (Despacho)
Data reunião: 27-10-2017
Local Obra: Rua de Gabrielos
Informação: Deferido o pedido de aprovação de arquitetura nos termos da informação técnica
Freguesia: Granja do Ulmeiro
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Class.: 01
Ano: 2017
Número: 659
Dt. Entrada Reqt.: 09-10-2017
Processo : 01/2017/54/0
Requerente: Tiago Dionisiso Galvão Gomes
Tp. Pedido: Projeto de arquitetura
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Muro
Tipo Informação: Aprovo Especialidades (Despacho)
Data reunião: 27-10-2017
Local Obra: Rua São Lourenço
Informação: Deferido o pedido de aprovação do projeto de arquitetura e deferido  o pedido de licenciamento nos termos da informação técnica
Freguesia: Soure

Class.: 01
Ano: 2017
Número: 597
Dt. Entrada Reqt.: 04-09-2017
Processo : 01/2017/50/0
Requerente: Ana Carolina Marouvo Gonçalves Marques
Tp. Pedido: Projeto de arquitetura
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Habitação e Muros
Tipo Informação: Aprovo Arquitetura (Despacho)
Data reunião: 27-10-2017
Local Obra: Rua da Fonte - São José do Pinheiro
Informação: Deferido o pedido de aprovação do projeto de arquitetura nos termos da informação técnica
Freguesia: Soure

Class.: 01
Ano: 2017
Número: 665
Dt. Entrada Reqt.: 12-10-2017
Processo : 01/2017/49/0
Requerente: António Rosa Freire
Tp. Pedido: Novos elementos
Tp. Construção: Legalização
Tp. Utilização: Habitação 
Tipo Informação: Aprovo Arquitetura (Despacho)
Data reunião: 27-10-2017
Local Obra: Rua do Emigrante
Informação: Deferido o pedido de aprovação do projeto de arquitetura nos termos da informação técnica
Freguesia: Degracias e Pombalinho

Class.: 01
Ano: 2017
Número: 657
Dt. Entrada Reqt.: 06-10-2017
Processo : 01/2017/47/0
Requerente: Carlos Alberto Veloso Messias
Tp. Pedido: Novos elementos
Tp. Construção: Alteração/Ampliação
Tp. Utilização: Habitação 
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 27-10-2017
Local Obra: Canto da Boa União, 3
Informação: Deferido de acordo com informação técnica
Freguesia: Granja do Ulmeiro

Class.: 01
Ano: 2017
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Número: 630
Dt. Entrada Reqt.: 19-09-2017
Processo : 01/2017/53/0
Requerente: Pedro Miguel Lopes Daniel
Tp. Pedido: Projeto de arquitetura
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: Habitação 
Tipo Informação: Aprovo Arquitetura (Despacho)
Data reunião: 27-10-2017
Local Obra: Rua dos Moinhos
Informação: Deferido de acordo com informação técnica
Freguesia: Soure

Class.: 01
Ano: 2017
Número: 656
Dt. Entrada Reqt.: 03-10-2017
Processo : 01/2017/32/0
Requerente: Isabel Maria Ferreira Raimundo
Tp. Pedido: Novos elementos
Tp. Construção: Legalização Alteração
Tp. Utilização: Armazém
Tipo Informação: Aprovo Arquitetura (Despacho)
Data reunião: 27-10-2017
Local Obra: Casal do Marachão
Informação: Deferido de acordo com informação técnica
Freguesia: Figueiró do Campo

Class.: 18
Ano: 2017
Número: 693
Dt. Entrada Reqt.: 25-10-2017
Processo : 18/2017/693/0
Requerente: Carina Cordeiro
Tp. Pedido: Parecer
Tp. Construção: Outros
Tp. Utilização: Outros
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 31-10-2017
Local Obra: Casconho
Informação: Deferido de acordo com informação técnica
Freguesia: Soure

Class.: 01
Ano: 2017
Número: 620
Dt. Entrada Reqt.: 13-09-2017
Processo : 01/2017/19/0
Requerente: António Manuel Loureiro Gonçalves Góis
Tp. Pedido: Novos elementos
Tp. Construção: Alteração/Ampliação
Tp. Utilização: Edifício
Tipo Informação: Aprovo Arquitetura (Despacho)
Data reunião: 06-11-2017
Local Obra: Praça do Município
Informação: Deferido o projeto de arquitetura e emita-se certidão. 
Freguesia: Soure

Class.: 01
Ano: 2017
Número: 697
Dt. Entrada Reqt.: 26-10-2017
Processo : 01/2017/35/0
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Requerente: Carlos Manuel Ribeiro Gabriel
Tp. Pedido: Novos elementos
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: Habitação e Muros
Tipo Informação: Aprovo Especialidades (Despacho)
Data reunião: 06-11-2017
Local Obra: Rua das Alminhas
Informação: Deferido de acordo com informação técnica.
Freguesia: Soure

Total 11

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “neste item de aprovação dos
projetos e da parte da urbanização, aqui não tenho hipótese de saber se estou envolvido em
algum destes projetos como projetista. Pedia ao Senhor Presidente que pedisse aos serviços
que quando estivesse aqui algum projeto que seja meu me diga, que é para não participar na
discussão, porque isso é de lei e temos que cumpri a lei, basta uma nota.”------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “os Senhores delegaram-me
esta competência, sempre que haja um projeto que eu traga a assunto de reunião de Câmara,
aí sim, temos que ter o cuidado para saber se o Senhor é projetista, ou não, nesse projeto, aí
avisaremos.  Neste  caso  vem  para  conhecimento  e  esclarecimento,  é  uma  competência
delegada.  Outra questão que pode existir  é no caso do indeferimento,  o Munícipe pode
recorrer e nesse caso vem à reunião de Câmara, mas tem que haver recurso.”-------------------

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

Ponto 3. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2017 
             . Apreciação de Propostas de Alteração - 11.ª/11.ª -

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

Ponto 4. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
             . Proc. N.º 18/2017/693 - Carina Cordeiro
              - Aumento de Compartes através de Escritura de Partilha - artigo 54.º da Lei

91/95, de 2/9 com a atual redação

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto : Processo nº 18/2017/693
          Carina Cordeiro

Aumento de compartes através de escritura de partilha - artigo 54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação
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Face ao teor da informação jurídica, considerando que o ato a praticar é uma escritura de partilha, sugere-se que seja
deferido o pedido de emissão de certidão com parecer favorável para a constituição de compropriedade do prédio
rústico, situado na freguesia de Soure.

O prédio rústico de acordo com a classificação do PDM, localiza-se em zona florestal fora da RAN e parcialmente
em REN.  

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

Maria José O. Carvalhão – Engª
Divisão de Gestão Urbanística e Planeamento
31 de outubro de 2017

Deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de Parecer Favorável.---------

Ponto 5. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
              . AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

              . EB1 de Vinha da Rainha - Espaço Multiusos
                - Homologação do Auto de Receção Provisória

Foi presente a seguinte informação:

 Assunto: Educação – Ensino Básico e Secundário
                Ampliação/Conservação/Reparação de Centros Escolares
                EB1 de Vinha da Rainha – Espaço Multiusos
                Receção Provisória – Homologação de Auto

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 16.03.2017, ratificado em 
reunião de Câmara de 27.03.2017, à empresa Rosete – Engenharia e Construção, Ldª, pelo valor de 64.890,00 €, 
acrescido de IVA.

Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, nos termos e
para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º) 
25.10.2017

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  homologação  do  Auto  de  Receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------

Ponto 6. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO 
              . BIBLIOTECA MUNICIPAL

               - A Volta ao Mundo em 80 Vassouras - Ação de Animação para a Leitura e
Bibliotecas

Foi presente a seguinte informação: 
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Assunto: A volta ao mundo em 80 vassouras – ação de animação para a leitura 

No âmbito do trabalho colaborativo do Grupo das Bibliotecas do Concelho de Soure, propomos, para o próximo
mês de novembro, a atividade que, tradicionalmente no mês de Novembro tem ligado as bibliotecas do concelho em
torno de livros… e de bruxas que enfeitiçam leitores de todas as idades!, podendo ser, esta atividade, aquela que
dará inicio às comemorações dos 20 anos da Biblioteca Municipal (2018). 

Este ano, a atividade acima referida será realizada na Biblioteca Municipal de Soure nos próximos dias 03 e 04 de
novembro (6ª feira e sábado) e 10 e 11 de novembro.
das 20:30h às 23:00h.

Foi imperativo fazermos 4 sessões, pois já temos 250 crianças inscritas.

Os destinatários são alunos e professores do 1º CEB que se pretendam inscrever e participar ativamente numa noite
fantástica e  fantasmagórica,  numa experiência que contribuirá para reinventar  a  relação de toda a comunidade
escolar com a(s) sua(s) bibliotecas.

“Em novembro elas  regressam a Soure e giram sobre uma das  suas maravilhas,  lembrando antigos encontros,
propõem-se ação - A Volta ao Mundo em 80 vassouras!”

O programa está a ser construído, mas sugerimos desde já uma ceia fantasmagórica para terminar esta ação.

Custos: aquisição de alguns artefactos (papeis, cartolinas e plásticos), produção de materiais, quer pela biblioteca
quer nas oficinas da câmara (apoio da carpintaria), assim como os custos de alguns bens alimentares para a ceia. 
Previsão de custos +/- 500€.

À consideração superior,
A bibliotecária
Paula Gonçalves
31/10/2017

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “trata-se de mais uma ação de animação da
Biblioteca Municipal,  “A Volta ao  Mundo em 80 Vassouras!”,  destina-se aos alunos do 1.º
CEB.  Inicialmente  estava  prevista  a  realização  de  uma  ação  no  passado  dia  03  de
Novembro, mas dada a elevada adesão das Escolas, dos alunos e dos professores, tiveram
que realizar já mais uma e vão realizar mais duas na próxima sexta-feira e sábado. Dar-vos
um pequeno balanço, trata-se uma animação de cerca de três horas, as crianças chegam às
20h30m e saem quase sempre às 23h30m. Na sexta-feira estiveram 75 crianças, no sábado
65 crianças e já temos esgotadas as sessões para a próxima sexta-feira e sábado. Acho que
foi mais uma excelente iniciativa da Biblioteca Municipal. Agradecer a toda a equipa que
realmente fez  um trabalho de  muita  boa  qualidade com os  meios  próprios,  com muita
imaginação. Agradecer também o empenho dos professores que se envolveram nesta ação,
naturalmente aos pais e,  acima de tudo, às crianças. Estive lá nas duas noites, o Senhor
Presidente esteve na sexta-feira, acho que são ações destas que têm que continuar porque
realmente foi uma utilização salutar dos meios humanos e materiais do Município, prova
que temos valor na nossa casa, portanto, um muito obrigado a todos.”---------------------------
 

Foi tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------
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Ponto 7. EDUCAÇÃO – ENSINO PRÉ-ESCOLAR, ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
              . PROJETOS ESCOLARES/OUTROS APOIOS

               - Pareceria Município ABAE-Eco-Escolas
                  .  Rota pela Floresta; Global Action Days
                  .  Ano Letivo 2017/2018

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: Educação/ Ensino Pré-Escolar, Ensino Básico e Secundário
                 - Projetos Escolares/ Outros Apoios
                 - Parceria Município ABAE-Eco-Escolas

         - rota pela floresta; global action days
          - ano letivo 2017/2018

- Informação
    

Relativamente ao assunto em epígrafe, informe-se que:

O  Eco-Escolas constitui-se  como  um  Programa  Internacional  da  “Foundation  for  Environmental  Education”,
desenvolvido em Portugal desde 1996 pela ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa), cujo propósito consiste
em encorajar  ações  e  reconhecer  o trabalho  de qualidade  desenvolvido pelas  escolas,  no âmbito da Educação
Ambiental para a Sustentabilidade.

O referido Programa é coordenado a nível internacional, nacional, regional e de escola. Esta coordenação multinível
permite a confluência para objetivos, metodologias e critérios comuns que respeitam a especificidade de cada escola
relativamente aos seus alunos e caraterísticas do meio envolvente.

Depois  de  inscritas  as  escolas  da  rede  recebem  um  conjunto  de  informações  e  orientações  facilitadoras  da
implementação do Programa. O/A professor(a) coordenador(a) em cada estabelecimento de ensino, é o ponto focal
do Eco-Escolas no terreno, sendo da sua responsabilidade a reunião de condições, meios e estratégias para levar a
bom termo a implementação da metodologia proposta.

Para participar neste Programa, existem condições específicas, a saber: as escolas têm que se inscrever e seguir a
metodologia própria do Programa; têm também que manifestar vontade de melhorar o seu desempenho ambiental,
envolvendo os alunos nos processos de decisão e implementação do programa, em qualquer das suas fases; tem que
haver concordância de adesão ao programa por parte do/a diretor/presidente da escola; e ainda, uma declaração do
interesse do Município em colaborar com a escola. Os Municípios assumem o compromisso de reconhecer e apoiar,
dentro das suas possibilidades, as iniciativas que as escolas se propõem desenvolver, nomeadamente através da
participação no Conselho Eco-Escolas, assim como a pagar a inscrição de cada escola no Programa Eco-Escolas o
valor único de 70€ (setenta euros)/escola.

Durante 7 anos a Escola Básica e Secundária Martinho Árias foi a única participante do Concelho de Soure. No ano
letivo de 2015/2016 houve um conjunto de outras 4 escolas que decidiram aderir a este projeto: Escola Básica de
Soure, Escola Básica de Alfarelos, Jardim de Infância de Vila Nova de Anços e Jardim de Infância e Escola Básica
da Vinha da Rainha. No ano de 2016/2017 participaram a Escola Secundária Martinho Árias de Soure, o Jardim de
Infância de Vila Nova de Anços e o Jardim de Infância e Escola Básica da Vinha da Rainha. Neste ano letivo de
2017/2018, as escolas participantes no programa no ano letivo passado já manifestaram o seu interesse em continuar
envolvidas no Programa, acrescentando-se ainda a participação do Centro Escolar do Marco e da Escola Básica do
Sobral. Para este ano, a ABAE lança um novo desafio suplementar: “a Rota Pela Floresta”, que pressupõe que o
trabalho nas escolas incida sobre o tema Floresta.

Proposta: 
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Considerando o exposto e o interesse e investimento do Município na área da Educação Ambiental, sugere-se a
renovação da Parceria entre o Município de Soure e a ABAE, assim como a inscrição na Rota pela Floresta.

À consideração superior,
A Coordenadora dos Serviços Educativos
(Sofia Valente, Dra.)
31-10-2017

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se do projeto Eco-
Escolas, este ano também com a inscrição na Rota pela Floresta pela Goblal Action Days,
que  é  um projeto  para  o  ano  letivo  2017/2018.  A  proposta  é  que  continuemos  a  ser
parceiros da ABAE – Associação Bandeira Azul na Europa. Temos aqui um conjunto de
compromissos  para  mantermos  esta  parceria,  portanto,  a  proposta  é  que  se  aprove  a
manutenção nesta parceria,  onde colaboramos com a ABAE nos termos acordados por
ambas as partes, onde reconhecemos a importância do desenvolvimento do programa Eco-
Escolas, em que apoiamos dentro das nossas possibilidades as diversas iniciativas e onde
também pagamos um valor pela participação de qualquer escola.  Já  houve anos em que
tivemos apenas uma presença pelo Agrupamento de Escolas  ou pela  Escola Secundária
Martinho Árias de Soure, agora há mais Escolas pertencentes a este Agrupamento a propor
a sua adesão.”-------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “só acrescentar as obrigações do Município,
é o pagamento da inscrição das Escolas, são 70,00 euros por Escola. Este ano  inscreveram-
se mais duas, o Centro Escolar do Marco e a Escola Básica do Sobral, a juntar às quatro que
já vinham de anos anteriores, portanto, é um investimento de 420,00 euros. Penso que é de
todo o interesse mantermos esta aposta.”---------------------------------------------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  renovação  da  Parceria  entre  o
Município  de Soure e a ABAE-Eco-Escolas, assim como a inscrição na Rota
pela Floresta, conforme decorre da informação técnica dos serviços.----------------

Ponto 8. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
               - Concurso “Põe a tua Terra nos Píncaros”

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: Rádio Miúdos – “ Põe a tua Terra nos Píncaros” (Spot publicitário de rádio sobre a tua terra)
                 Escola Sec/ 3º Ciclo de Soure – escola vencedora do concelho de Soure

A escola Sec/3º ciclo de Soure foi uma das escolas vencedora no concurso Põe a tua terra nos Píncaros”, tendo
apresentado 5 spots áudio que promovem o concelho de Soure.
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Este concurso, a decorrer durante este ano letivo, teve também como parceiro, inscrito, o Município de Soure. 

Passos seguintes:

 1º será proporcionado à escola vencedora – Sec/3 Ceb de Soure  e alunos participantes – um atelier-escola “Vamos
fazer um programa de Rádio” onde, profissionais de rádio, irão ensinar como se faz um programa para emitir na
Rádio Miúdos.

Este atelier-rádio ocupará uma manhã e funcionará na Escola.

2º A Rádio Miúdos deslocará um estúdio móvel para um local  à escolha do Município (ou na própria escola) e
durante 2 horas será feito e emitido em Direto um programa de rádio para a rádio on-line www.radiomiudos.pt
Necessidades:

- espaço para o mini-estudio (pelo menos 3mX3m) em zona visível com facilidade de acesso. (Caso seja no exterior
tem de ter uma tenda para protecção do sol ou chuva.

- 2 mesas 100cmX 70cm ( resistentes)

- 6 a 10 cadeiras

- Ligação corrente elétrica

- ligação Internet

- sistema de PA para amplificação no local com ligação ao PA da Radio Miúdos.

Estes dois eventos, de manhã para os alunos e à tarde para o Município e o público em geral, serão agendados até
ao final do ano letivo 2017/18, em colaboração estreita com o Agrupamento.

Proponho, desde já, associar este dia a um evento ou dia comemorativo que envolva a comunidade educativa no
Município de Soure.

À superior consideração,
Paula Gonçalves
Bibliotecária

25/10/2017

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “trata-se  de  uma
informação para conhecimento de um projeto que também já vem do Mandato anterior que
é o concurso  “Põe a Tua Terra nos Píncaros” onde há um conjunto de atividades a que nos
vamos associar.”---------------------------------------------------------------------------------------------

O  Senhor  Vereador  Dr.  Gil  Soares  referiu  que:  “foi  uma  iniciativa  da  Escola,  dar  os
parabéns à Escola. Neste momento o que vai acontecer é que nós ficámos de marcar uma
data com o Agrupamento de Escolas  porque vai  haver  um atelier  de manhã na  Escola
Secundária e depois, da parte da tarde, há o programa da Rádio Miúdos, de duas horas, num
local  a  definir  pelo  Município  de  Soure,  é  um  estúdio  móvel  que  eles  trarão.  Irão,
obviamente,  falar  do  Concelho  de  Soure,  portanto,  estamos  a  acertar  uma  data  para  a
realização desse evento em parceria com o Agrupamento de Escolas de Soure.”---------------

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

http://www.radiomiudos.pt/
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Ponto 9. CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
             . BIBLIOTECA MUNICIPAL

             . CONSERVAÇÃO /REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO

                -  Homologação do Auto de Receção Provisória
Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: Cultura, Desporto e Tempos Livres - Cultura
                Biblioteca Municipal
                Conservação/Reparação do Edifício
                Receção Provisória – Homologação de Auto

A empreitada  acima  referida  foi  adjudicada  por  despacho  do  Sr.  Presidente  da  Câmara  de  03.05.2017,  com
conhecimento à reunião de Câmara em 08.05.2017, à empresa Rosete – Engenharia e Construção, Ldª, pelo valor de
26.990,00 €, acrescido de IVA.

Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, nos termos e
para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º) 
25.10.2017

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  homologação  do  auto  de  receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------

Ponto 10. CULTURA 
               . OUTRAS AÇÕES

                  - Sábados na Biblioteca – Teatro a Lagartinha Comilona/Teatro o Biombo

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: Sábados na Biblioteca – Teatro A lagartinha comilona/ Teatro O Biombo

Dando continuidade ao projeto dos Sábados na Biblioteca: Pais e Filhos, propomos a realização de um teatro para
bebés e crianças do ensino pré-escolar do concelho, no dia 25 de novembro.

Assim, apresentamos a proposta do grupo de teatro O Biombo para a realização de um teatro infantil que parte da
história de um livro para crianças e cujo objetivo é criar mais um momento de partilha e de afetos entre o par Pais &
Filhos.

- Teatro: A lagartinha comilona

- Grupo de teatro: O Biombo

- 4 sessões (100 a 125 crianças+ adultos) – 2 sessões de manhã e 2 sessões à tarde

-  custos:  500€ (isentos de IVA a Título de Atividades Educativas ao abrigo do artigo 53º) + refeições (jantar,
pequeno almoço e almoço para duas pessoas) e dormida em quarto single (2 pessoas).
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De referir que esta atividade (teatro para Pais & Filhos) tem uma adesão muito boa, pois abrangemos os nosso
leitores/utentes  dos programas  desenvolvidos pela biblioteca  municipal,  a  saber:  Entre a  fralda e a  chupeta…,
programa dirigido aos bebes a frequentarem as creches do concelho; Para Lá e Para Cá, programa dirigido às
crianças  do  ensino  pré-escolar,  assim como ao  público  em geral  que  frequenta  as  atividades  dos  Sábados  na
Biblioteca Municipal.

Anexo informação do grupo de teatro.

À superior consideração,
Paula Gonçalves
a Bibliotecária
24/10/2017

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “a Biblioteca Municipal
tem  um  histórico  e  uma  tradição  de  ter  um  conjunto  de  atividades  que  têm  sido
refletidas, nomeadamente nas Informações Escritas, nos Relatórios de Gestão. Também
algumas delas têm custos, aqui está o custo de uma atividade para o dia 25 de novembro.
Dar-vos nota a todos e publicamente do que a Biblioteca Municipal faz, para além dos
dias normais de funcionamento enquanto local de estudo e de pesquisa,  desde o pré-
escolar até a quem se forma com mestrados ou doutoramentos, como local de estudo e
pesquisa sobre diversas matérias. Aqui é mais dedicado para a parte infantil que tem sido
uma das áreas que mais temos investido. Dar-vos conhecimento que iremos efetuar esta
despesa e desenvolver esta atividade.”-----------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia referiu que: “saudar, mais uma vez, a equipa da
Biblioteca Municipal, pelo seu trabalho, pela sua dinâmica... É a Biblioteca Municipal que se
desloca às Escolas, é a Biblioteca Municipal que continua a promover, e bem, o programa dos
“Sábados na Biblioteca”, com diversas iniciativas... E o Teatro do Biombo não é novidade, já
cá esteve, e teve casa cheia, teve muitos Pais  e Familiares, muitas crianças... Trata-se de um
teatro dirigido a bebés e crianças, eu própria tive oportunidade de participar, e portanto, saúdo
mais esta proposta da Biblioteca Municipal que, certamente, voltará a ser um sucesso agora
em novembro.”------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Ponto 11. AÇÃO SOCIAL  – SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA
              . PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

               . PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS

DO 1.º CEB 
              - Prestação de Serviços de Confeção, Transporte e Distribuição das

Refeições  Escolares nos Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar e
1.º CEB

                       - Ano Letivo 2017/2018
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Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: Ação Social Escolar / Serviço de Apoio à Família
 Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar
 Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos Alunos do 1.º CEB

- Prestação de Serviços de Confeção, Transporte e Distribuição das Refeições 
Escolares nos Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar e 1.º CEB

                                  - Ano letivo 2017/2018
    
Relativamente ao assunto em epígrafe, informe-se que:

De acordo com o regime jurídico aplicável à atribuição e ao funcionamento dos apoios no âmbito da ação social
escolar enquanto modalidade dos apoios e complementos educativos (artigos 27º e seguintes da Lei de Bases do
Sistema Educativo  e  Decreto  Lei  n.º  55/2009,  de  2 de  Março),  o  apoio a  prestar  em matéria  de  alimentação
compreende  a  distribuição  diária  e  gratuita  de  leite  e  o  fornecimento  de  refeições  gratuitas  ou  a  preços
comparticipados e a promoção de ações no âmbito da educação e higiene alimentar (art.º 13 da Lei n.º 55/2009).

No decurso da preparação do ano letivo 2017/2018, no que se refere às competências do Município, nomeadamente
no  que  respeita  ao  Programa  de  Expansão  e  Desenvolvimento  da  Educação  Pré  Escolar  e  Programa  de
Generalização  do  Fornecimento  de  Refeições  aos  Alunos  do  1.º  CEB (enquadramento  legal  no  Despacho  n.º
22251/2005,  de 30 de Setembro,  publicado no Diário da República n.º  205,  2ª  série,  de  25 de Outubro e  no
Despacho n.º 18987/2009, de 6 de Agosto, publicado no Diário da República, n.º158, 2ª série, de 17 de Agosto), o
Município de Soure:

1 - desencadeou um procedimento de contratação pública, de acordo com o previsto no Código dos Contratos
Públicos,  especificando  o  serviço  pretendido  e  os  estabelecimentos  de  ensino  abrangidos,  para  os  seguintes
estabelecimentos educativos: Jardim de Infância e EB1 Figueiró do Campo, Jardim de Infância e EB1 Degracias/
Pombalinho, Jardim de Infância e EB1 Sobral, EB1 Gesteira e Jardim de Infância e EB1 Vila Nova de Anços;

2 - manteve os  Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências  celebrados com as Juntas de
Freguesia, para a prestação do serviço de refeições escolares. Estão abrangidos por estes contratos os seguintes
estabelecimentos: Jardim De Infância e EB1 Alfarelos (Freguesia de Alfarelos), Jardim de Infância e EB1 Granja do
Ulmeiro (Freguesia de Granja do Ulmeiro), Jardim de Infância e EB1 Samuel (Freguesia de Samuel), Jardim de
Infância e EB1 de Tapéus (Freguesia de Tapéus) e Jardim de Infância e EB1 Vinha da Rainha (Freguesia da Vinha
da Rainha), e;

3 - celebrou um  Protocolo com o Agrupamento de Escolas Martinho Árias,  para o ano letivo 2017/2018, a
exemplo de anos anteriores, visando a prestação do serviço de refeições escolares relativo aos Alunos da EB1 de
Soure e Jardim de Infância de Soure.

No entanto,  de acordo com instruções recebidas pela  DGESTE em comunicado- em anexo (I)-, e conforme o
Protocolo de Fornecimento de Refeições Escolares a Crianças da Educação Pré-Escolar/ alunos do 1.º Ciclo
do Ensino Básico assinado entre a DGESTE e o Município de Soure – em anexo (II)-, o pagamento das refeições
servidas nos refeitórios adjudicados pela DGESTE, a saber Refeições servidas ao JI Soure e EB1 Soure, serão pagas
pelo Município diretamente à DGESTE, passando a ter o valor de 1,47€ + 13% IVA (anteriormente 1,40€ + 13%
IVA), fazendo assim cessar o Acordo de Cooperação anteriormente estabelecido entre o Município de Soure e o
Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure.
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À consideração superior,
A Coordenadora dos Serviços Educativos
(Sofia Valente, Dra.)
25-10-2017

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “nós  tínhamos  um
Protocolo que era subscrito com o Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure, por
indicação da tutela do próprio Agrupamento, que é o próprio Ministério da Educação. Esse
contrato passa a ser feito com a DGESTE, que é a entidade que tutela, ou seja, dentro da
mesma entidade administrativa,  não há um novo Protocolo,  há uma forma que a tutela
entende, porque a Escola embora tenha alguma autonomia, tem órgãos próprios, mas para
estes fins, é o Estado que gere e tutela, portanto, o pagamento este ano é feito à própria
DGESTE. Dou-vos conhecimento, de acordo com as instruções recebidas pela DGESTE,
num comunicado em anexo,  que o Protocolo do fornecimento de refeições  escolares  a
crianças da Educação Pré-Escolar/Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, foi assinado entre
a DGESTE e o Município de Soure, anexo II, portanto, o pagamento das referidas refeições
será adjudicado a DGESTE.”-----------------------------------------------------------------------------

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

Ponto 12. AÇÃO SOCIAL//APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
              . GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL - GIP
                 - Autorização de Prorrogação de Funcionamento

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: AÇÃO SOCIAL// APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
                         . Gabinete de Inserção Profissional - GIP
                            . Autorização de Prorrogação de Funcionamento   

Relativamente ao assunto epígrafe, informamos: 

A Câmara Municipal tem, desde maio de 2009, um Gabinete de Inserção Profissional (GIP) em funcionamento com
o  objetivo  de  reforçar  a  atuação  do  Serviço  Público  de  Emprego  no  apoio  à  inserção  profissional  dos
desempregados,  com  capacidade  de  atuação  em  proximidade  aos  territórios  e  às  populações  e  em  estreita
articulação com a rede de Serviços de Emprego.

Esta parceria, tem vindo a ser prorrogada até à presente data, face aos resultados positivos revelados pelo GIP de
Soure.

O GIP, no âmbito da legislação em vigor desenvolve as seguintes atividades:
- Ações de apoio à procura ativa de emprego e desenvolvimento da atitude empreendedora;
- Captação e divulgação de ofertas de emprego e apoio à colocação;
-  Divulgação  de  medidas  de  apoio  ao  emprego,  formação  profissional  e  empreendedorismo  e  apoio  ao

encaminhamento de candidatos;
- Encaminhamento para ações promotoras do desenvolvimento de competências de empregabilidade e criação do

próprio emprego;
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- Apoio à inscrição online dos candidatos a emprego;
-  Ações  previstas  no  Eixo  1  -  Emprego,  Formação  e  Qualificação  do  Programa  de  Contratos  Locais  de

Desenvolvimento Social - CLDS+;
- Informação sobre o conteúdo e abrangência de alguns serviços e apoios em matéria de Segurança Social;
- Outras atividades, consideradas necessárias, pelos serviços de emprego, para apoio à inserção profissional dos

desempregados, nomeadamente as ações de informação e encaminhamento previstas na Garantia Jovem.

O Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P.,  veio no passado dia 30 de outubro de 2017, notificar o
Município de Soure da autorização de Prorrogação de funcionamento do GIP, ao abrigo da Portaria n.º 140/2015 de
20 de maio de 2017, devendo para o efeito proceder-se a um aditamento ao Contrato de Objetivos – em Anexo -.

Face ao atrás exposto, sugere-se que:
A Câmara Municipal autorize o Aditamento do Contrato de Objetivos, documento que materializa as atividades e os
objetivos  a  desenvolver,  bem como o  apoio  técnico  e  financeiro  ao  Município,  no  âmbito  da  prorrogação  da
autorização de funcionamento do GIP, até 31 de julho de 2018.              

À consideração superior,
A Coordenadora do Gabinete de Ação Social e Saúde,
(Cristina Marta, Dra.)
02.11.2017

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se da autorização
para prorrogação do seu funcionamento, este foi um projeto iniciado em maio de 2009, tem
tido bastante sucesso, tem sido apreciado o trabalho do Gabinete de Inserção Profissional
de Soure, depois do primeiro período de três anos, tem-se vindo a renovar anualmente este
Protocolo entre o Município e o Instituto de Emprego e Formação Profissional.  Assim,
sugere-se  que  a  Câmara  Municipal  autorize  o  aditamento  ao  Contrato  de  Objetivos,
documento que materializa as atividades e os objetivos a desenvolver, bem como o apoio
técnico  e  financeiro  ao  Município,  no  âmbito  da  prorrogação  da  autorização  de
funcionamento do GIP, até 31 de julho de 2018. Vamos prorrogar o prazo até 31 de julho
de 2018, desejando nós que este tipo de gabinete, com mais ou menos apoios instrumental
do  Instituto  de  Emprego,  se  mantenha  em funcionamento  porque  tem tido  resultados
bastantes  bons,  não  só  pelo  número  de  ações  que  faz  em termos  de  atendimento  aos
desempregados,  quer  do seu controle  de situação de inscrição como desempregados do
Instituto de Emprego, quer na procura ativa de emprego, quer no lançamento das próprias
ofertas de emprego e na sua divulgação pelos desempregados.”------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Aditamento do Contrato de Objetivos,
documento que materializa as atividades e os objetivos a desenvolver, bem como
o  apoio  técnico  e  financeiro  ao  Município,  no  âmbito  da  prorrogação  da
autorização de funcionamento do GIP, até 31 de julho de 2018, conforme decorre
da informação técnica dos serviços.----------------------------------------------------
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Ponto 13. AÇÃO SOCIAL//APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL

              . Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas - PO APMC

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: AÇÃO SOCIAL// APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
                 . Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas – PO APMC
                            

Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:

O  objetivo  deste  Programa  consiste  em  incrementar  operações  que  visem  apoiar  a  distribuição  de  géneros
alimentares  às  pessoas  mais  carenciadas,  por  organizações  parceiras,  públicas  ou  privadas,  bem  como  o
desenvolvimento de medidas de acompanhamento com vista à inclusão social dos destinatários.

Os destinatários finais são os indivíduos e/ou famílias que se encontrem em situação de carência económica sendo
que, neste âmbito, o conceito de pessoa mais carenciada aferido, de acordo com os critérios de carência em vigor,
pelo técnico de acompanhamento e atendimento social das famílias, o qual pode pertencer a um organismo público
ou a uma organização habilitada para o efeito. 

As Entidades Beneficiárias são responsáveis pela identificação das pessoas em situação de carência económica que
permita atingir o número de destinatários finais definido para cada território de intervenção. 

Apenas podem ser registados no SI FEAC os dados do titular do agregado familiar ou seu representante autorizado
por prévio preenchimento e assinatura da Declaração de Consentimento.

O Município de Soure integra o Território de Intervenção conjuntamente com os Município de Condeixa-a-Nova
e Penela, Concelhos de localização dos Polos de Receção, com um número total de 242 Destinatários.

Foram realizadas várias reuniões de trabalho entre os Municípios para definição do Polo de Receção, que será o
Município de Condeixa-a-Nova, bem como para a distribuição dos Destinatários pelos três Concelhos, tendo sido
atribuídos 96 destinatários para Condeixa-a-Nova, 47 para Penela e 99 para Soure. 

A identificação  das  Entidades  Mediadoras  do  Concelho  de  Soure  foi  definida  pela  Rede  Social  Concelhia,
designadamente, Centro Social de Alfarelos, com 32 destinatários, Santa Casa da Misericórdia de Soure com 41
destinatários e a Associação Cultural, Desportiva e de Solidariedade da Freguesia da Vinha da Rainha com  26
destinatários.

Assim, o Consórcio é constituído pelo  Polo Recetor, Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova e pelas seguintes
Entidades Mediadoras: Santa Casa da Misericórdia de Condeixa; Centro Social Polivalente da Ega; Associação
Cultural, Desportiva e de Solidariedade da Freguesia da Vinha da Rainha; Centro Social de Alfarelos; Santa Casa da
Misericórdia de Soure e Santa Casa da Misericórdia de Penela.

O Programa tem um período de execução com a duração máxima de 27 meses, decorrendo entre novembro de
2017 e dezembro de 2019, com um total de 24 entregas de produtos, correspondendo a um Financiamento Global
de €36.233,42. 

Dado o relevante interesse municipal deste Programa, consubstanciado nos objetivos do mesmo, e tendo em conta
os valores que foram atribuídos às  Entidades Mediadoras do Concelho de Soure,  Centro Social de Alfarelos -
€2.453,04, Santa Casa da Misericórdia de Soure - €3.142,96 e Associação Cultural, Desportiva e de Solidariedade
da Freguesia da Vinha da Rainha - €1.993,10, é nosso entendimento, após reuniões de trabalho com estas IPSS, que
o Município deve apoiar em termos logísticos o processo de distribuição, para além da celebração de um Protocolo
com os Municípios de Condeixa-a-Nova e Penela.
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Na questão concreta da distribuição de alimentos, as Instituições Particulares de Solidariedade Social necessitam de
capacidade de armazenamento para os produtos frios e congelados, que lhe são entregues pelo Polo Recetor até à
distribuição pelos destinatários finais. 

Assim, torna-se necessário a  aquisição de três  arcas  congeladoras  com capacidade de 400L, e  três frigoríficos
combinados, para serem cedidos em regime de comodato às três IPSS, possibilitando uma separação dos produtos
destinados exclusivamente para este Programa.

O Município de Soure efetuou uma consulta ao mercado local, de comercialização de eletrodomésticos, de acordo
com as condições específicas de armazenagem e consoante as caraterísticas dos produtos, exigidas pelo referido
Programa. A Empresa Rodrigo da Costa Carvalho apresentou um orçamento para três arcas congeladoras no valor
de €1.230,00 e a Empresa J. Cordeiro Júnior, LDA apresentou um orçamento para três frigoríficos combinados no
valor de €1.165,00, com IVA Incluído.

O Município  de  Soure  tem atribuições  no  âmbito  da  Ação Social  e  Educação,  designadamente  competindo à
Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social e educativa, participar na prestação de serviços e prestar
apoio a pessoas em situações de vulnerabilidade,  em parceria  com as  entidades competentes  da administração
central e com IPSS, bem como deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes,
nomeadamente com vista á execução de obras com interesse para o município – cfr. Alíneas o), u) e v) do nº 1 do
artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.

Proposta:

Face ao atrás exposto, sugere-se:

1 – A adjudicação de três  arcas congeladoras à Empresa Rodrigo da Costa Carvalho, no valor de €1.230,00, com
IVA incluído.

2 – A adjudicação de três frigoríficos combinados à Empresa J. Cordeiro Júnior, LDA, no valor de €1.165,00, com
IVA Incluído.

3 – A cedência,  em regime de comodato, destes equipamentos ao Centro Social de Alfarelos, à Santa Casa da
Misericórdia de Soure e à Associação Cultural Desportiva e de Solidariedade da Freguesia da Vinha da Rainha, para
os fins exclusivos do Programa.

À consideração superior,
A Coordenadora do Gabinete de Ação Social e Saúde,
(Cristina Marta, Dra.)
02.11.2017

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “o Programa Operacional
de  Apoio  às  Pessoas  Mais  Carenciadas  –  PO APMC é  um programa  com o qual  nós
subscrevemos uma parceria com o Município de Condeixa-a-Nova e Penela e com algumas
IPSS destes três Concelhos,  designadamente no Concelho de Soure:  o Centro Social  de
Alfarelos, a Santa Casa da Misericórdia de Soure, a Associação Cultural Desportiva e de
Solidariedade da Vinha da Rainha, onde assumimos alguns compromissos, nomeadamente
aluguer de instalações em Condeixa-a-Nova a suportar por estes três Municípios e também
algum  investimento  que  se  traduz  numa  despesa  que  achamos  pouco  relevante,  mas
importante  para  que  o  Programa de  Apoio  ao  Carenciados  possa  funcionar.  O Senhor
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Vereador  Dr.  Gil  Soares,  antes  de  ser  Vereador,  já  acompanhou  este  processo  e  esta
candidatura desde o início, juntamente com os serviços do Gabinete de Serviço Social da
Câmara, se entenderem algum esclarecimento sobre o porquê desta candidatura ou como é
que  funciona,  o  que  é  que  vem  substituir,  certamente  estará  muito  apto  a  dar  essas
informações. Este programa, no meu entender, acaba por trazer um encargo muito maior
para os Municípios e para as Instituições do que o programa anterior. O programa anterior
era feito diretamente pelo Ministério da Segurança Social através do seu Instituto Segurança
Social e funcionava numa logística muito direta com as próprias Instituições que tinham
bilateralmente esse Protocolo com o próprio Instituto. Aqui foi necessário proceder a uma
Candidatura,  Candidatura  essa  que  tem  como  cabeça  de  consórcio  a  Santa  Casa  da
Misericórdia de Condeixa-a-Nova que, à semelhança das outras IPSS convidadas, só aceitou
assumir esta Candidatura vendo cumpridas algumas condições por parte dos Municípios,
porque se não recusavam-se as IPSS a serem candidatas a poderem participar neste trabalho.
Reconhecemos que dá  muito  trabalho às  IPSS envolvidas,  não lhes  deixando nenhuma
contrapartida  e,  hoje  em dia,  as  IPSS  embora  tenham essa  obrigação  moral  e  social  e
estatutária de prestar estes serviços sem terem retorno direto, embora tenham essa obrigação
estatutária enquanto parceiros, enquanto entidades de utilidade pública para estes fins, o
facto é que todas elas, e algumas no Concelho de Soure, atravessam momentos difíceis em
termos económicos ou financeiros e, portanto, não estariam disponíveis para, mais uma vez,
assumirem aqui um papel que até aqui era feito integralmente pelo Estado e que agora, a
troco de uma suposta delegação de competências, obriga as Instituições a candidatarem-se, a
elaborarem  uma  Candidatura,  para  irem  a  Fundo  Comunitário  para  que,  embora  seja
financiado a 100% daquilo que é elegível não comporta 90% da logística necessária. É certo
que  se  vai  lidar  e  distribuir  com  novos  produtos,  essencialmente  produtos  frescos  e
congelados,  coisa  que  até  aqui  não  acontecia,  os  produtos  que  eram distribuídos  eram
produtos de excesso geridos pelo FEDER, dentro da PAC - Política Agrícola Comum e os
excedentes da produção agrícola ou agro-industrial que são depois encaminhados também
nesta vertente, portanto, era a própria União Europeia que, através do Fundo destinado à
Agricultura,  comprava esses  excedentes  agrícolas  transformando-os,  prontos  a  distribuir,
mas eram produtos de grande longevidade, leite, leite em pó, outro tipo de cereais, cereais
para consumo humano para diferentes tipologias de utentes, seja bebés/crianças ou adultos
ou séniores, que não podiam ser vendidos, que não podiam ser usados para a confeção de
refeições próprias já financiadas por outros mecanismos das próprias IPSS, teriam que ser
colocados em casa ou ao serviço das pessoas mais carenciadas. Agora, esta ação é financiada
pelo Fundo Social Europeu, em parte, por um programa multi-fundos em que é suportado
pelo Fundo Social Europeu e, na mesma, pela PAC através do FEDER, e, nesta conjugação
eles têm outro tipo de distribuição.
Foram agrupados três Municípios, foi constituída uma unidade geográfica composta pelos
Municípios de Soure, Condeixa-a-Nova e Penela, portanto, qualquer IPSS de um destes três
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Municípios ou qualquer outra Organização Não Governamental com fins parecidos com
este podia apresentar Candidatura, na iminência de ninguém o fazer, tiveram que ser os
próprios Municípios a incentivar algumas destas IPSS a fazê-lo. Como tal, é necessário fazer
despesa, foi necessário comprar algum equipamento frio, quer para as nossas IPSS poderem
servir  aqui  de  intermediários.  Aqui  os  nossos  Serviços  de  Ação  Social  e  as  entidades
parceiras têm que ter o cuidado de saber se essas pessoas também têm condições. Algumas
delas temos constatado que não têm e a própria Ação Social Municipal, ao longo dos anos,
tem tido essa  preocupação e  já  aqui  aprovámos em Executivo anterior  e  em Mandatos
anteriores,  ações  de  melhoria  das  condições  de  alojamento  e  de  habitação  de  algumas
famílias e, muitas vezes, até com a compra do simples frigorífico, inclusive, ultimamente,
temos adotado o regime do comodato, há algumas famílias que têm equipamentos destes em
casa cedidos. Nós adquiriremos estes equipamentos de frio e serão colocados em regime de
comodato nestas IPSS para que elas possam receber estes bens.”----------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar:
-   A  adjudicação  de  três  arcas  congeladoras  à  empresa  Rodrigo  da  Costa
Carvalho, no valor de 1.230,00, com Iva incluído;€
- A Adjudicação de três frigoríficos combinados à empresa J. Cordeiro Júnior,
Lda, no valor de 1.165,00, com IVA incluído;€
A cedência,  em Regime  Comodato,  destes  equipamentos  ao  Centro  Social  de
Alfarelos,  à  Santa  Casa  da  Misericórdia  de  Soure  e  à  Associação  Cultural
Desportiva e de Solidariedade da Freguesia da Vinha da Rainha, para os fins
exclusivos  do  Programa,  conforme  decorre  da  informação  técnica  dos
serviços.-----------------------------------------------------------------------------------

Ponto 14. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
                .  Plano Diretor Municipal de Soure - 5ª Alteração
                     - Términus do Período de Discussão Pública, Proposta de Aprovação
                          - Do Relatório de Ponderação dos Resultados da Discussão Pública
                       - Da Proposta Final da Alteração ao Plano

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: 5ª Alteração Parcial ao Plano Diretor Municipal de Soure
         Términus do período de discussão pública, proposta de aprovação:

                    - do Relatório de Ponderação dos Resultados da Discussão Pública;
                    - da Proposta Final da alteração ao plano;
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Exmº Senhor 
Presidente da Câmara Municipal

Findo o período de discussão pública da proposta de alteração ao Plano Diretor Municipal de Soure (PDM), a
Câmara Municipal pondera as reclamações, sugestões e pedidos de esclarecimento apresentados pelos particulares
(nº 3 do artº 89º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, RJIGT, publicado no DL 80/2015, de
14 de maio).

A 5ª alteração ao PDM consta na alteração/alargamento da delimitação do Centro Histórico, para conformidade com
a Área de Reabilitação Urbana e na alteração dos artigos 33º e 60º do Regulamento do PDM.

De acordo com o nº 6 do artigo 89º do RJIGT, a Câmara Municipal pondera e divulga os resultados e elabora a
versão final da proposta da alteração ao plano para aprovação.

O artigo  90º  do  RJIGT refere  que  os  planos  municipais  são  aprovados  pela  Assembleia  Municipal,  mediante
proposta apresentada pela Câmara Municipal.

Face ao exposto sugere-se que a Câmara delibere:

- Aprovar o Relatório de Ponderação dos Resultados da Discussão Pública;
- Aprovar a proposta final da 5ª alteração parcial ao PDM;
- Enviar a proposta para aprovação da Assembleia Municipal.

Maria José de O. Carvalhão – Engª
Chefe de Divisão de G.U.P.
30 de 0utubro de 2017

Em anexo: os documentos para aprovação

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “terminou o período de
discussão pública desta 5.ª Alteração Parcial ao Plano Diretor Municipal de Soure. Esta 5.ª
Alteração tinha uma questão muito simples que foi alterar os limites da Zona Histórica de
Soure. Foi aprovado todo o procedimento no Mandato anterior, está agora concluído.
Portanto, aquilo que se propõe é que se aprove: o Relatório de Ponderação dos Resultados
da Discussão Pública; a proposta final da 5.ª Alteração Parcial ao PDM e enviar a proposta
para aprovação da Assembleia Municipal.”-------------------------------------------------------------

O Senhor  Vereador  Eng.  Agostinho Gonçalves  referiu  que:  “só  uma questão,  houve  a
definição  do  perímetro  do  Centro  Histórico  e  agora  foi  alargado.  Não  acompanhei  o
processo, mas do ponto de vista da Câmara e do anterior Executivo, há interesse em alargar.
O interesse é relativamente aos impostos, financiamento, facilitação?”----------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “na passada quinta-feira
foi lançado um instrumento de financiamento à regeneração urbana IFRRU, portanto, na
dúvida, e nós tivemos dúvidas e temos dúvidas, pela anterior versão para a Zona Histórica
de Soure,  como tal,  concebida no PDM, não há dúvidas nenhumas que é de aplicação,
mesmo em termos  de  regeneração  urbana,  aplica-se  também aos  Impostos  Municipais.



30

21ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 06 de novembro de 2017

Quando referimos Zona Histórica, como tem um Plano de Regeneração Urbana, passa a ter
um leque mais atrasado e nós verificámos isso quando começamos a querer trabalhar com o
edifício  sede  do  Grupo  Desportivo  Sourense,  um  edifício  que  tem  alguma  referência
histórica importante, o facto de não estar na Zona Histórica de Soure retirava. A Rua dos
Combatentes da Grande Guerra, vai do Arco Íris à ponte, no sentido poente, quem vai do
lado esquerdo é Zona Histórica, quem vai do lado direito não é, tinha-se corrigido só para as
traseiras dos prédios, então os prédios do lado direito também já seriam e depois os da Rua
do Cais também não são? Os da Rua Morais Pinto? Está a acontecer uma intervenção, é
desejável  aquele  tipo  de  intervenção,  assim  desejaríamos  que  outros  prédios  que  se
encontram em grande estado de degradação naquela rua pudessem ter idêntica intervenção,
iremos  a  isso  incentivar.  Depois  prédios  como o nosso Edifício  da  Antiga  Cadeia  que
também estava aqui e é do interesse municipal enquanto potencial cliente desses fundos de
apoio à regeneração urbana possa ser incluído para aproveitar aquele edifício municipal com
outras  potencialidades.  Acaba  também  por  apanhar  as  instalações  da  Santa  Casa  da
Misericórdia de Soure - Antiga Casa dos Magistrados, desce as escadinhas da pastelaria, vai
ao Palácio da Justiça e depois fica também o Palácio da Justiça e os prédios ali na volta do
Mercado contemplados.”-----------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar:
-  O Relatório de Ponderação dos Resultados da Discussão Pública;----------------
- A Proposta Final da 5ª Alteração Parcial ao PDM;--------------------------------
-  E  enviar  a  Proposta  para  Aprovação  da  Assembleia  Municipal,  conforme
decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------------

Ponto 15. MERCADOS E FEIRAS
              . PARU - PLANO AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

              . Reabilitação do Mercado Municipal - 2.ª Fase

15.1. Aprovação do Projeto de Arquitetura – Projeto Base

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: MERCADOS E FEIRAS
         - PARU – Plano Ação de Regeneração Urbana
         - Reabilitação do Mercado Municipal – 2ª Fase
         - Aprovação do Projeto de Arquitetura – Projeto Base

No âmbito da Candidatura ao Portugal 2020, para as “Operações Enquadradas em Planos de Ação de Regeneração
Urbana  dos  Centros  Urbanos  Complementares”,  correspondente  ao  Aviso  CENTRO  16-2016-03,  a  Câmara
Municipal de Soure, em reunião ordinária do dia 29 de Maio de 2017 deliberou aprovar a aquisição de serviços para
a realização do Projeto de Arquitetura para a obra mencionada em epígrafe.
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O projeto foi adjudicado à empresa iD/FAIM, nos termos do Caderno de Encargos aprovado para o efeito na mesma
reunião, e visa a definição arquitetónica e construtiva para a reabilitação do Mercado Municipal tendo em conta os
objetivos  do  Município  para  aquele  espaço,  e  o  enquadramento  financeiro  expresso  na  candidatura  a  fundos
comunitários já referida.

A solução agora apresentada,  teve o acompanhamento do Gabinete Municipal  de Planeamento,  e concretiza as
opções funcionais e de definição arquitetónica apresentadas ao projetista; nomeadamente:

- a relocalização dos espaços comerciais, com destaque para as peixarias;

-  a  libertação  do  espaço  central  do  mercado,  para  funcionar  como  galeria,  capaz  de  suportar  eventos  de
maximização e animação comercial do espaço;

- a possibilidade de encerramento individual de cada célula comercial;

- uma maior permeabilidade visual interior/exterior de todo o mercado;
- o redesenho da cobertura, por forma a conferir mais presença ao mercado enquanto objeto arquitetónico;

- uma nova definição de pavimentos, alvenarias, iluminação e materiais de revestimento;
- o redesenho do acesso ao mercado a partir do estacionamento exterior, com a introdução de uma rampa que vença

a diferença de cota existente, para servir público em geral e utentes com mobilidade reduzida em especial;

Assim, sugere-se a  aprovação do Projeto Base de Arquitetura, de acordo com as peças escritas e desenhadas
submetidas pelo projetista, e que acompanham esta informação;

À Consideração Superior;
(Rui Fernandes, Arq.)
02.11.2017

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “no  Plano  de  Ação
Regeneração Urbana para a Zona Histórica de Soure, nós temos quatro projetos municipais
para  tratar:  a  reconversão do Mercado Municipal,  o  antigo  Externato/Colégio  Santiago,
também conhecido por antigo Posto da  GNR; a regeneração urbana da Rua Alexandre
Herculano e algumas adjacentes e, por último, o antigo Cine Teatro Sourense. Aquilo que
vamos aqui observar, discutir e aprovar é o projeto de arquitetura para a reabilitação do
Mercado Municipal, que é o projeto base que encomendámos o seu estudo. Aprovado este
projeto, ficamos em condições de passar à iniciativa de contratar serviços para a elaboração
dos projetos de especialidades fora, não temos condições para os desenvolver, tendo em
conta os seus diversos conteúdos aqui  no Município,  irmos ao mercado sourense onde,
felizmente, existe alguns mercados a fazer este tipo de trabalho.”----------------------------------

O  Senhor  Arquiteto  Rui  Fernandes  fez  a  apresentação  do  projeto  de  arquitetura  de
reabilitação do Mercado Municipal.”---------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara  Mário Jorge Nunes referiu que:  “eu próprio fui  visitar
alguns Mercados Municipais,  há um novo conceito de mercados, o Mercado de Faro, o
Mercado de Albufeira, o Mercado da Figueira da Foz que sofreu alterações significativas,
embora ele no primeiro piso continue a não ser muito rentável, penso que está aquém da
expetativa para a intervenção que levou, mas melhorou bastante a nível do rés-do-chão, tem
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uma grande dinâmica. Qualquer um de nós que visita o Mercado de Soure sabe que ele está
em desuso, que tem uma utilização que não é atraente, nem para o público, nem para os
comerciantes, enfim, acredito que as pessoas que ainda hoje se lá mantenham gostem deste
tipo de vida, porque se acomodaram. Nós vamos ter que fazer a deslocalização temporária
do Mercado para outras instalações que temos no mercado complementar, onde temos que
fazer obra não financiada para alojar os atuais comerciantes que estão no mercado, exceto os
talhos que estamos a tentar que funcionem em obra. Os três talhos serão protegidos para
que  deem  para  funcionar  em  condições  de  segurança  e  higiene,  isso  é  possível  com
estruturas a protegê-los. Esperamos que as obras se possam iniciar em 2018 e que até final
de 2019 esteja concluída esta operação.
No meu entender,  o  Regulamento do Mercado também tem que ser  alterado para  que
funcione no horário normal do comércio local, portanto, seja mais um espaço comercial. 
Tem que se abrir o Mercado, abrir portas para fora, abrir janelas, fica mais vulnerável, pode
ser assaltado, mas temos que arriscar senão não é atrativo, continua ali um espaço que tem
estacionamento e uma zona em que há uma certa deslocalização da parte comercial para
aquele lado da vila. O mercado no meio urbano como o de Soure, nesta nossa dimensão é
importante  que  continue  a  existir,  todos  os  indicadores  nos  levam  a  crer  que  é  um
instrumento importante. 
Vamos  também investir,  sem qualquer  apoio,  nas  instalações  complementares,  ou  seja,
temos que  investir  já,  uma intervenção mais  modesta  como é  óbvio,  até  para  alojar  as
peixeiras  e  alojar  alguns  hortícolas  que  são  residentes,  que  estão  ali  de  segunda-feira  a
sábado.  Associado a  isto  haverá  um novo Regulamento cujo objetivo não é  as  pessoas
pagarem mais, mas terão que pagar de acordo com. O objetivo é disponibilizar espaços que,
infelizmente,  o  mercado  de  arrendamento  de  espaços  comerciais  em  Soure  não
disponibiliza.  Faz parte  dos nossos argumentos perante a  candidatura,  que conseguimos
disponibilizar espaços para artesanato,  produtos locais que sabemos que não conseguem
pagar  500,00  euros  de  renda  por  mês,  mas  pode  ser  que  consigam  pagar
100,00/120,00/150,00  euros  ao  Município  por  um espaço por  nove  ou dezoito  metros
quadrados.
Este  é  o  projeto  base,  sobre  este  projeto  base  iremos  mandar  fazer  o  projeto  de
especialidades, contando que até ao final do ano, primeiros dias de janeiro, estejamos em
condições de abrir o concurso público.
Portanto, proponho que se aprove o projeto de arquitetura para a reabilitação do Mercado
Municipal.”----------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Projeto Base de Arquitetura, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------------
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15.2. Escolha do Procedimento Prévio

Foram presentes as seguintes informações:

Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - MERCADOS E FEIRAS  
          PARU – PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

          REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL – 2.ª FASE 
                    - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADES 

*   ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

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

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 7.500,00 euros, inferior ao
limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste direto, cf. alínea a) do
n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de
Janeiro.

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

O encargo previsto tem dotação no orçamento para o presente ano de 2017 pela rubrica 02.04.07.01.03.03 e
trata-se de ação inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 08.004 2017/107-2.

2.VERIFICAÇÃO DO ARTIGO 49.º DA LEI 42/2016, DE 28 DE DEZEMBRO (LOE 2017)
● N.º 1 – O contrato em causa encontra-se incluído em despesa elegível numa candidatura apresentada e aprovada
pelo Portugal 2020, pelo que não se aplica o disposto neste número;
● N.º 2 – O presente serviço, de 7.500€, não pode ser superior aos contratos celebrados em 2016 com o mesmo
objeto – 13.460,00€ -. É dispensada a aplicação do disposto no n.º 2, conforme a exceção prevista no n.º 1.

3. PROCESSO

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

4. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES

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

- GPLANO – Engenheiro Agostinho Gonçalves;
- Ilídio Seco – Projetos de Engenharia, Unipessoal, Lda;
- IPOTZ STUDIO;
- RC+MC – Arquitetos Associados
- Sérgio Oliveira – Arquiteto
- Miguel Caramujo – Unipessoal, Lda

5. JÚRI

Aprovar o seguinte júri, de acordo com o nº1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação das
propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:

 - Mário Monteiro, Eng. (Presidente do Júri);
 - Mauro Alegre, Eng.;
 - Vítor Miranda, Eng.;
 - Ivo Costa, Dr. (Suplente);
 - Fernando Cavacas, Dr. (Suplente).
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À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
02.11.2017

e

Assunto: MERCADOS E FEIRAS
         - PARU – Plano Ação de Regeneração Urbana
         - Reabilitação do Mercado Municipal – 2ª Fase
         - Aquisição de Serviços para a Elaboração dos Projetos de Especialidade

Realizado e aprovado o Projeto Base de Arquitetura para o edifício mencionado em epígrafe, torna-se necessário
executar os diferentes projetos de especialidade, que concretizem as opções de infraestruturas técnicas a instalar, e
simultaneamente validem regulamentarmente os diferentes cálculos e especificações técnicas.

São estes projetos que permitirão fechar o Projeto de Execução, incluindo o mapa final de quantidades e trabalhos a
realizar em obra.

Os projetos a realizar são:
- Projeto de Estabilidade;
- Projeto de abastecimento de águas prediais;
- Projeto de esgotos residuais domésticos;
- Projeto de águas pluviais;
- Projeto Acústico;
- Projeto Térmico;
- Projeto Elétrico;
- Projeto ITED;
- Projeto de segurança contra incêndios;
- Projeto de Segurança Contra Incêndios;
O valor estimado para a aquisição dos serviços totaliza 7.500,00€ (sete mil e quinhentos euros).
O prazo estimado para a sua realização são 20 dias.
Assim, com o objetivo de promover a realização destes projetos dentro dos prazos validados pela candidatura que
enquadra este investimento, propõe-se a consulta às entidades seguintes:
   1. ENGYSP, Lda;
   2. GPLANO – Engenheiro Agostinho Gonçalves;
   3. ILÍDIO SECO – Projetos de Engenharia, Unipessoal, Lda
   4. IPOTZ STUDIO;
   5. RC+MC – ARQUITETOS ASSOCIADOS
   6. SÉRGIO OLIVEIRA – Arquitecto
   7. MIGUEL CARAMUJO – Unipessoal, Lda

À Consideração Superior;
(Rui Fernandes, Arq.)
02.11.2017

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de ajuste direto,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-----------------------------
Os  Senhores  Vereadores  Eng.º  Agostinho  Gonçalves  e  Dra.  Manuela  Santos
ausentaram-se não tendo participado na votação.-----------------------------------
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Ponto 16. URBANIZAÇÃO E URBANISMO

              . Aquisição de Prédio Urbano - Figueiró do Campo

Foram presentes as seguintes informações: 

Assunto:   ♦ Aquisição de Prédio Urbano
                     - Artigo n.º 24 – Figueiró do Campo

Relativamente  ao  assunto  em  epígrafe  e  na  sequência  do  solicitado  por  V.  Exa.,  apreciámos  e  fizemos  o
enquadramento legal reproduzido na seguinte informação jurídica.

A aquisição do prédio urbano localizado no lugar e freguesia de Figueiró do Campo, na rua da igreja, registado na
matriz predial urbana da freguesia de Figueiró do Campo com n.º 24, tem como principal objetivo, o melhoramento
das condições de segurança daquele local.

De acordo com informação técnica em anexo, o  valor de 12.000,00€ (doze mil euros), é um valor razoável e
aceitável para a  aquisição do referido prédio urbano, tendo já sido obtido o acordo do proprietário.

Refira-se que, o proprietário do terreno, Isidro José Gomes Mendes Godinho, é pessoa interdita, sendo apresentada
uma autorização judicial do Tribunal Judicial da Figueira da Foz - 3.º Juízo, Proc. n.º 918/03.9 TBFIG-A, que indica
como sua tutora, Maria Fernanda Monteiro Gomes, para  em  representação daquele vender alguns imóveis, onde
consta o prédio urbano em causa.

A Câmara  Municipal  é  o  Órgão  competente  para  adquirir  bens  imóveis  de  valor  até  1000  vezes  a  RMMG
(505.000,00€) - cfr. alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Tendo em conta o montante global em cauda (12.000,00€), compete, pois à Câmara Municipal deliberar sobre a
aquisição dos referido prédio urbano.

Face ao exposto, sugere-se que:

O Executivo Municipal aprecie a proposta de aquisição do prédio urbano constante da informação técnica, no valor 
global de 12.000,00€.

Salvo melhor e mais fundamentada opinião, é o quanto se nos oferece dizer relativamente ao assunto colocado à
nossa consideração.

À superior consideração,
Paços do Município de Soure, 30 de Outubro de 2017
A Técnica Superior,
(Susana Ramos, Dra.)

e

Assunto: - AVALIAÇÃO DE PRÉDIO URBANO
                  - ARTIGO N.º 24, FIGUEIRÓ DO CAMPO

Em cumprimento de indicações superiores, de forma a avaliar a possível aquisição dum prédio urbano localizado no
lugar e freguesia de Figueiró do Campo, na Rua da igreja,  registado na matriz predial  urbana da freguesia de
Figueiró do Campo com o n.º 24, para melhoramento das condições de segurança do local, foi elaborada a presente
informação.
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O prédio situa-se no local que se assinala:

E tem o seguinte aspeto geral:         

                                                        

  Planta de localização

Considerando:



37

21ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 06 de novembro de 2017

i) O valor  estimado para  o prédio,  utilizando para  o  efeito  o método do CIMI,  usado pela  Autoridade
Tributária e Aduaneira no cálculo do valor patrimonial tributário de prédios urbanos, que é de 17.390,00€;

ii) O valor mínimo de aquisição, imposto pelo Tribunal Judicial da Figueira da Foz, ≈ 12.000,00€;

Consideramos que o valor de 12.000,00 €, referido em ii), é um valor razoável e aceitável para a sua aquisição.

À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eng.º)
(Chefe Divisão O.P.M.)
2017-09-13

Deliberado, por unanimidade, aprovar a aquisição do prédio urbano, localizado
no lugar e freguesia de Figueiró do Campo, na Rua da Igreja, registado na
matriz  predial  urbana  da  freguesia  de  Figueiró  do  Campo  -  artigo  24  -  e
descrito na Conservatória do Registo Predial com n.º 3551/20080521, no valor
global de 12.000,00 , conforme decorre das informações técnicas dos serviços.--€

Ponto 17. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA
              . AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO

               . “Tablet´s”
                   - Adjudicação

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE // ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA
             AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO

 “TABLET’S
* ADJUDICAÇÃO

      
Por deliberação da Câmara Municipal, na sua Reunião de 21.08.2017, foi decidido recorrer à figura do ajuste
direto, como procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.

O Relatório Final mantém a seguinte proposta de ordenação das propostas:

EMPRESA VALOR

Espectro – Sistemas de Informação, S.A. 2.630,60 €

Servidor – Carlos Carvalho Mendes, Unipessoal, Lda. 2.695,00 €

Rial – Representação de Informática de Águeda, Lda. 2.794,96 €

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

Não é obrigatória a celebração de contrato escrito nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 95º do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
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CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A homologação do relatório final;

2. A adjudicação do presente serviço à empresa “Espectro – Sistemas de Informação, S.A.” ;

3. Autorização para a realização da despesa no valor de 2.630,60 euros, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor.

À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
19.10.2017

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  adjudicação,  conforme  decorre  da
informação técnica dos serviços.--------------------------------------------------------

Ponto 18. PROTEÇÃO CIVIL
              . Calamidade Pública Causada pelos Incêndios de 15 e 16 de outubro de 2017
                  - Tomada de Posição da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “dar-vos conhecimento de
uma  tomada  de  posição  da  Comunidade  Intermunicipal  da  Região  de  Coimbra,  face  à
calamidade pública causada pelos incêndios de 15 e 16 de outubro, um conjunto de itens
que aprovámos no Conselho Intermunicipal e que queremos que o Governo e a Assembleia
da República tomem nota e pedimos uma reunião ao Senhor Primeiro Ministro para que
tenha em conta um conjunto de ações que desejamos e que são importantes.”------------------

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

Ponto 19. DEFESA DO MEIO AMBIENTE
               .  JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO 
               .  Aquisição de Equipamento e Maquinaria
                  - Proposta de Aquisição de 2 Viaturas Elétricas

19.1. Não adjudicação

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: DEFESA DO MEIO AMBIENTE 
             JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO
             AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAQUINARIA 
               - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE 2 VIATURAS ELÉTRICAS 

* NÃO ADJUDICAÇÃO
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Por  deliberação  da  Câmara  Municipal,  de  24.07.2017,  foi  decidido  recorrer  à  figura  do  ajuste  direto,  como
procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.

Como resposta ao convite efetuado, foi apresentada uma proposta pelo concorrente “wellgreen, Unipessoal, Lda.”,
que no entanto foi excluída pelo júri, conforme relatório final em anexo.

Durante o período de audiência prévia o concorrente não se pronunciou sobre o relatório preliminar.

Desta forma, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 79.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, não há lugar à adjudicação.

Assim, determina o n.º 1 do artigo 80º do CCP que a decisão de contratar este serviço seja revogada, sendo que
deverá proceder-se à abertura de novo procedimento para a contratação deste serviço, caso se mantenha aquela
intenção.

À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
02.11.2017

O Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “trata-se  de uma não
adjudicação, porquê? Porque apenas uma entidade respondeu, numa consulta, e a proposta é
de não adjudicação, tendo em conta o critério de adjudicação e analisada a proposta o júri
verificou  que  a  mesma  não  responde  ao  exigido  no  caderno  de  encargos,  pelo  que  o
presente procedimento não reúne condições para ser adjudicado. Tratava-se da adjudicação
de duas viaturas elétricas, temos que abrir novo procedimento. 
Aquilo que eu proponho é que se aprove esta não adjudicação.”-----------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a não adjudicação, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------

19.2. Escolha do Procedimento Prévio

Foram presentes as seguintes informações:

Assunto: DEFESA DO MEIO AMBIENTE 
             JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO
             AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAQUINARIA 
               - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE 2 VIATURAS ELÉTRICAS 

* ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

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

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 61.280,00 euros, inferior ao
limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste direto, cf. alínea a) do
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n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de
Janeiro.

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

O presente encargo está previsto na rubrica 03.05.07.01.10.02 e trata-se de ação inscrita em Plano Plurianual de
Investimentos com a classificação de 10.001 2017/237.

2. PROCESSO

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes empresas:
                           - Certoma – Comércio Tec. De Máquinas, Lda;

- Joaquim Gameiro, Lda;
- Wellgreen, Unipessoal, Lda.

4. JÚRI

Aprovar o seguinte júri, de acordo com o nº1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação das
propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:

 - Mário Monteiro, Eng. (Presidente do Júri);
 - Mauro Alegre, Eng.;
 - Vítor Miranda, Eng.;
 - Ivo Costa, Dr. (Suplente);
 - Fernando Cavacas, Dr. (Suplente).

À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
02.11.2017

e

Assunto: DEFESA DO MEIO AMBIENTE 
                 .  JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO
                     -  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAQUINARIA
                 .  PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE 2 VIATURAS ELÉTRICAS

Na sequência da anulação do procedimento concursal “DEFESA DO MEIO AMBIENTE - JARDINS E PARQUES,
ARBORIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAQUINARIA - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE 2
VIATURAS ELÉCTRICAS - APR 04/2017”, devido à exclusão de todas as propostas apresentadas, visto que a
única proposta apresentada, propunha equipamento inteiramente diferente dos propostos a aquisição, e tendo em
consideração o aproximar do prazo para conclusão das operações financiadas pelo Fundo Ambiental, sugere-se a
abertura de um novo procedimento concursal cujo valor base será idêntica ao do procedimento inicial, no montante
de 61.280,00€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, de acordo com as características propostas nos cadernos de
encargos anexos a este documento, sugerindo-se a consulta às seguintes entidades:
“ENTIDADES SUGERIDAS PARA CONSULTA”

CERTOMA - Comércio Tec. de Maquinas, Lda
. E-mail: certoma@certoma.pt  t  
 . NIPC:  501777407

mailto:certoma@certoma.ptt
mailto:certoma@certoma.ptt
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JOAQUIM GAMEIRO, LDA
 . E-mail: geral@joaquimgameiro.pt
 . NIPC:  503565270

WELLGREEN, Unipessoal, Lda
        . E-mail: geral@wellgreen.pt
         . NIPC:  513236503

O Técnico Superior
(Vítor Miranda, Eng.º Eletrotécnico)
18.10.2017

A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia referiu que: “tratando-se da escolha de um novo
procedimento prévio para o mesmo equipamento, equipamento adjudicado ainda na reunião
de Câmara de 24.07.2017 e uma vez que, como é dito na informação, apenas uma empresa
das  três  consultadas  apresentou  proposta,  e  proposta  essa  com  caraterísticas  não
coincidentes  com  as  especificadas  no  caderno  de  encargos  respetivo,  e  por  isso  daí  a
aprovação  da  não  adjudicação  no  ponto  anterior,  a  minha  questão  é  porquê  consultar
precisamente estas mesmas três empresas?”------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara  Mário Jorge Nunes referiu que:  “o porquê às mesmas
empresas? Por diversas razões, duas delas não responderam e uma respondeu mal.  Feita
nova pesquisa ao mercado e tendo em conta o contrato que temos assinado com o Fundo
Ambiental,  que  é  quem  vai  financiar  esta  aquisição,  nós  fizemos  ligeiras  alterações  ao
caderno  de  encargos.  O  caderno  de  encargos  tem  aqui  algumas  alterações  técnicas
diferenciadas, elaboradas pelos técnicos da Câmara e que apenas encontram no mercado
capacidade  de  resposta  perante  estas  três  empresas.  É  expetável  que  cada  um  possa
compreender que nestas áreas, quer seja nos equipamentos eletrónicos, quer seja mesmo nas
viaturas, há questões técnicas que hoje estão no mercado. Esperemos que, desta vez, os
serviços consigam ser diligentes e acertar com aquilo que o mercado tem disponível, se não
corremos o risco de fazer nova tentativa do mercado nos fornecer e depois não haver outra
vez  concurso.  Ainda  assim,  confiando  que  os  serviços  tenham  feito  uma  consulta  ao
mercado como têm feito até hoje, bem, o Novo Código de Contratação Pública, previsto
entrar em vigor dia 01 de janeiro e que já está devidamente legislado e aprovado, obriga até a
que a consulta prévia ao mercado a partir de determinado tipo de valor, seja uma obrigação,
que seja evidenciada e transparente, que é aquilo que está a ser feito.
Respondendo à Senhora Vereadora, limito-me a aceitar a proposta do Senhor Engenheiro
Vítor Miranda, sendo que, perante o facto de dois operadores não terem concorrido, porque
não concordavam ou não tinham oferta para aquilo que lhes estava a ser pedido no caderno
de encargos e uma delas, ainda assim responde, mas a proposta não coincidia com o que
estava  a  ser  pedido,  tendo  nós  feito  o  ajuste  ao  cadernos  de  encargos,  pedimos
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esclarecimentos ao Fundo Ambiental se havia problema com esta alteração ao caderno de
encargos,  tivemos  parecer  positivo,  com  esse  conforto,  trago  de  novo  a  abertura  do
procedimento com essa ligeira alteração que houve ao caderno de encargos para que estas
empresas possam concorrer.”-----------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de ajuste direto,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.--------------------------------

Ponto 20. Licenciamento de Pedreira - Regularização ao Abrigo do DL 165/2014 de
5/11 denominado Projeto de Fusão/Ampliação/Alteração do Regime de
Licenciamento  das  Pedreiras  n.º  5316  “Vale  da  Fonte”  e  n.º  6419
“Casconho” Requerido pela Firma Processar - Exploração e Tratamento
de Argilas, Lda.

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto : Licenciamento de pedreira – Regularização ao abrigo do DL 165/2014 de 5/11 denominado Projeto 
de Fusão/ampliação/alteração do Regime de licenciamento das pedreiras nº 5316 “Vale da Fonte” e
nº 6419 “Casconho” requerido pela firma Processar – Exploração e Tratamento de Argilas, Ldª

A  Direção  Geral  de  Energia  e  Geologia,  DGEG,  solicita  que  o  Município  de  Soure,  informe  sobre  a
desconformidade da pretensão de regularização da pedreira, com o Plano Diretor Municipal de Soure.

Em reunião de Câmara de 16/09/2016 foi deliberado por unanimidade a emissão de parecer desfavorável, e na
reunião de Câmara de 24/07/2017 foi deliberado por unanimidade manter o parecer desfavorável.

A CCDRC discorda do parecer da CMS, porque as interdições dos artigos 14º e 51º do Regulamento do PDM eram
interdições da REN na altura de elaboração do PDM de Soure, mas são ações permitidas com a atual legislação da
REN, ou seja, considera que a regularização pretendida é compatível com o PDM de Soure porque a pretensão,
inserida em REN na tipologia “áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, tem enquadramento na alínea d) do
item VI do Anexo II do Regime Jurídico da REN, DL 239/2012, de 2/11.

Face ao esclarecimento prestado pela CCDRC, a DGEG para avançar com o pedido de licenciamento da pedreira
necessita que a Câmara emita parecer favorável quanto à compatibilidade da pedreira com o PDM.

Na informação nº 106/2016, presente à reunião de Câmara de 16/09/2016, sobre a pedreira foi referido:

“- A pedreira nº 6419, denominada “Outeiro do Casconho”, encontra-se geograficamente inserida no concelho de
Soure, tendo sido licenciada à época pelo Município de Pombal, atendendo a um parecer da CCDRC de 1998 que
entre outros condicionalismos referiu que deverá efetuar o “licenciamento da exploração na Câmara Municipal do
concelho que abranja os prédios em causa, nos termos das respetivas descrições na conservatória do Registo
Predial”;

- A pedreira nº 5316, denominado “Vale da Fonte”, encontra-se inserida no concelho de Pombal e uma pequena
parcela no concelho de Soure tendo área intervencionada não licenciada no concelho de Soure. De acordo com
informação do Município de Pombal, não existe desconformidade com o PDM de Pombal porquanto a pedreira e
terrenos adjacentes se situam em Espaço de Recursos Geológicos tendo sido contemplada na revisão do PDM;
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- Considera o Município de Pombal no parecer emitido que a expansão das pedreiras deverá ser acautelada no
PDM de Soure, como Espaço de Recursos Geológicos, observação que nos parece pertinente para a continuidade
da classificação e qualificação do solo entre concelhos contíguos;

- A área total que a empresa pretende afetar à pedreira é de 24,59 hectares, que engloba uma área de lavra com
18,59 distribuída por dois núcleos de exploração: núcleo 1 de lavra com 9,57ha e núcleo 2 de lavra com 9,02ha;
- De acordo com o PDM de Soure, na planta de Ordenamento a área da pedreira situa-se em espaços agrícolas e
florestais, abrangidos pelas condicionantes reserva agrícola nacional (RAN) e reserva ecológica nacional (REN)
na tipologia área com risco de erosão;

- Analisado o regulamento do PDM encontram-se as seguintes interdições para a área em análise:

 →  e) e f) do artigo 14º - sem prejuízo do estabelecido na legislação específica, nos terrenos inseridos na REN são
interditos aterros e escavações e a destruição do coberto vegetal e da vida animal;

 →   e) e f) do artigo 51º - em espaços florestais inseridos na REN são interditos aterros, escavações e destruição
do coberto vegetal e da vida animal;

Conclui-se que não há enquadramento no PDM para a atividade.”

Entretanto, na reunião realizada na DGEG em 18/07/2017, a CCDRC esclareceu que a regularização da pedreira é
uma ação compatível com o atual regime da REN, e como tal não há incompatibilidade com PDM.

Ultrapassada a questão da REN com a interpretação da CCDRC, importa verificar se era o único obstáculo ao
licenciamento, e que motivou a emissão de parecer desfavorável.

Analisando o regulamento do PDM verifica-se que o artigo 47º é  dedicado ao uso dos Espaços de Indústrias
Extrativas.

Refere o nº 2 do aludido artigo 47º que, a exploração de explorações legalmente licenciadas deverá cumprir as
condições impostas pela legislação aplicável. 

A pedreira nunca foi licenciada pelo Município de Soure, pelo que não se aplica o artigo 47º.

Relativamente às classes de espaço agrícola e florestal, o regulamento do PDM nada refere quanto à exploração de
pedreiras.

Ora, nestes anos de vigência do PDM, a omissão não tem sido interpretada como permissão, senão não teria sido
alterado o PDM para ampliação da pedreira de Tapeus, 3ª alteração publicada no Diário da República, 2ª Série, n.º
76, de 18/04/2013, Aviso nº 5281/2013.

Face ao exposto, sugere-se a manutenção do parecer desfavorável, e que seja acautelado na revisão do PDM a
inclusão de um espaço de recursos geológicos para possibilitar a legalização desta pedreira.

Eventualmente o sentido do parecer poderá ser outro, se sustentado em parecer jurídico sobre a interpretação do
PDM. 

À Consideração Superior
Chefe de Divisão de G.U.P.
Maria José Carvalhão – Engª Civil 

02.11.2017

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “tem  a  ver  com  o
licenciamento de uma pedreira, mas para nós é um barreiro, mas que tecnicamente chama-se
uma pedreira que se situa nas traseiras entre o Casconho, Porto Coelheiro e a EN1. Já foi
aqui  entendido  e  aprovado  no  Executivo  anterior  não  dar  parecer  favorável  a  esta
regularização ao abrigo do Decreto-Lei  n.º  165/2014 de 05 de novembro,  denominado
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Projeto de Fusão/Ampliação/Alteração do Regime de Licenciamento das Pedreiras n.º 5316
“Vale  da Fonte” e n.º  6419 “Casconho” requerida  pela  firma Processar  -  Exploração e
Tratamento  de  Argilas,  Lda.  Na  altura  fundamentámos  o  nosso  parecer  não  favorável,
digamos  que  o  parecer  não  favorável  tinha  uma  forte  componente  política,  a  própria
Direção Geral de Energia e Geologia tem-nos questionado sobre essa decisão com carga
muito  política  e  pouca  fundamentação técnica  e  nós  temo-nos  resguardado no  próprio
PDM ainda em vigor. A proposta é mantermo-nos coerentes com essa proposta, face ao
exposto,  a  manutenção  do  parecer  desfavorável,  embora  possa  ser  acautelada,  na  nova
revisão  do  PDM,  a  inclusão  de  um  espaço  de  recursos  geológicos  para  possibilitar  a
localização desta pedreira, portanto, para deixar aqui também em aberto uma questão, sendo
um chumbo político, uma questão política para poder legalizar uma situação existente. 
A proposta para acautelar outra série de questões levantadas neste contexto é continuar a
emitir parecer desfavorável, assumir isso politicamente.”---------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “tanto quanto me apercebi, a
CCDRC dá parecer favorável, mas a Câmara Municipal já respeitando um parecer antigo, dá
parecer desfavorável. Tive a ler e neste caso concordo com o parecer da Câmara, uma vez
que tem sido esse o método e a interpretação que a Câmara tem dado sobre situações que
estão em REN. A CCDRC diz que agora há uma Lei que exclui, mas a Câmara mantém para
este e eu concordo que se mantenha essa situação.”--------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “a proposta é deixar em
aberto que a Revisão do PDM, analisada até por outras instâncias que não só nós, aliás o
Executivo  e  a  Assembleia  Municipal  intervêm,  por  representação  e  numa  fase  não  tão
pormenorizada,  no  processo  de  Revisão  do  PDM,  mas  deixar  aqui  em  aberto  que  a
Comissão Técnica do PDM é um conjunto de entidades bastante alargado, até porque nos
interessa  envolver  também nisto  o  Município  de Pombal,  com o qual  temos ali  alguns
conflitos que têm a ver com o uso e com a segurança da estrada entre o Casconho e a EN 1
e que muitas vezes este operador não cumpre e coloca alguns constrangimentos. Portanto, a
proposta é manter este aperto, embora com a consciência que parte ou grande parte desta
questão tenha que ser resolvida. 
A proposta é que aprovemos manter o parecer desfavorável.”--------------------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  um Parecer  Desfavorável,  e  que  seja
acautelado na Revisão do PDM a inclusão de um espaço de recursos geológicos
para possibilitar a legalização desta pedreira, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.----------------------------------------------------------------------
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Ponto 21.    VEREADORES EM REGIME DE PERMANÊNCIA, A TEMPO INTEIRO 
         21.1. Despacho de Nomeação

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “trata-se  de  dar-vos
conhecimento da nomeação do Senhor Vereador, Dr. Gil António Contente Soares para
Vereador a Regime de Tempo Inteiro.”-----------------------------------------------------------------

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

21.2. Despacho de Delegação e Subdelegação de Competências

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “dar-vos conhecimento da
delegação  de  competências  que  depositei  nos  Senhores  Vereadores  em  Regime  de
Permanência, Senhor Américo Ferreira Nogueira e Dr. Gil  António Contente Soares, sendo
que  também  pretendo  com  este  despacho  deixar  bem  específico  que  reservo  como
competência exclusiva o Serviço de Tesouraria; Serviços de Aprovisionamentos e Gestão de
Stocks;  Serviço  de  Águas,  Energia,  Turismo  e  Termalismo;  Serviços  de  Saneamento  e
Salubridade; Gabinete de Planeamento Municipal, Industrial, Comercial e Empresarial, sem
prejuízo de todas as outras competências que não deleguei por omissão, continuam a ser da
competência do Presidente da Câmara até que as possa delegar, ou não, noutro Vereador.”--

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

Ponto 22. IMPOSTOS LOCAIS
               . Imposto Municipal sobre Imóveis - IMI -
                  - Proposta de Fixação de Taxas

Foi presente a seguinte proposta: 

IMPOSTOS LOCAIS
IMI

 2017
PROPOSTA

Considerando:

• As disposições legais aplicáveis;

• A evolução das receitas decorrentes dos Impostos Municipais e das Transferências do Orçamento Geral dos Estado

para as Autarquias;

• A taxa média resultante das liquidações efetuadas pela AT ainda ficar aquém da taxa fixada pelo Município;
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• Os benefícios em sede dos Impostos sobre o Património decorrentes dos incentivos à reabilitação urbana na ARU

recentemente aprovada;

• Os incentivos à Reabilitação Urbana dos prédios inseridos na Zona Histórica de Soure;

• Os benefícios em sede de IMI decorrentes das medidas de incentivo à natalidade;

• A difícil  situação  económica  e  social  em  que  o  país  e  as  famílias,  ainda  se  encontram  numa  ambiência

desfavorável;

Proponho a fixação da seguinte taxa

 Prédios urbanos - 0,35%

Por outro lado,

Considerando:

 Genericamente, a importância da fiscalidade como instrumento de influência efetiva nas políticas

sociais e urbanas;

Minorações

 No caso concreto da Zona Histórica de Soure, a deslocação progressiva dos seus habitantes para

outras zonas da vila;

 Que somente medidas que fomentem e incentivem a efetiva ocupação desta zona da vila, e já não

a mera propriedade, podem inverter a atual situação;

 Que o incentivo ao arrendamento, nomeadamente para fins habitacionais, comerciais ou serviços,

poderá ser decisivo para a fixação da população; Majorações

 Que os prédios urbanos devem apresentar um estado de conservação que lhes permitam cumprir

satisfatoriamente a sua função e não constituir perigo à segurança de pessoas e bens;

 Que  os  prédios  rústicos  com  área  florestal  e  que  se  encontrem  em  situação  de  abandono,

aumentam significativamente os riscos de ignição e propagação de incêndios.

Proponho as seguintes Minorações/Majorações:

Prédios urbanos ocupados (habitação, comércio ou serviços) na Zona Histórica de Soure          

30% de Minoração/Redução (Art.º 112, n.º 6 do CIMI)

Prédios urbanos situados na área geográfica da União de Freguesias de Degracias/Pombalinho e da 

Freguesia de Tapéus

            10% de Minoração/Redução (Art.º 112.º, n.º 6 do CIMI)
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Prédios urbanos arrendados para fins habitacionais 

20% de Minoração/Redução (Art.º 112.º, n.º 7 do CIMI)

Prédios urbanos degradados   

30% de Majoração (Art.º 112.º, n.º 8 do CIMI)

Prédios rústicos com área florestal em situação de abandono 

100% de Majoração (Art.º 112.º, n.º 9 do CIMI) 

Por último,

Considerando,

 Que a família constitui um espaço privilegiado de realização pessoal e de reforço da solidariedade pessoal

intergeracional;

 Que  a  família  se  debate  no  atual  contexto  socioeconómico,  com  limitações  no  que  concerne  à

disponibilidade  de  recursos,  sendo  dever  do  Estado  a  cooperação,  apoio  e  incentivos  ao  papel

insubstituível que a mesma desempenha na comunidade;

 Que as atuais tendências demográficas se traduzem num decréscimo significativo da taxa de natalidade,

fazendo sentido implementar medidas especificamente direcionadas para as famílias, criando incentivos

adicionais que ajudem a controlar e contrariar essa realidade, e os problemas daí resultantes.

e ainda

 Que o art.º 112-A do Código do IMI, aditado pelo artigo 162.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de

março,  veio  possibilitar  uma  redução  de  taxa  em  função  do  número  de  dependentes  que

compõem o agregado familiar, nas condições ali previstas,

Proponho:

 Uma redução de taxa a aplicar aos imóveis destinados a habitação própria e permanente

coincidente com o domicílio fiscal do proprietário, de acordo com a seguinte tabela:

Número de dependentes a cargo Dedução Fixa
1 20€
2 40€
3 70€

Soure, 02 de novembro de 2017
O Presidente da Câmara
(Mário Jorge Nunes)

e
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Assunto: IMPOSTOS MUNICIPAIS
              - IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS
                - INFORMAÇÃO

1 . ENQUADRAMENTO LEGAL
De acordo com a  alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º  do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades
Intermunicipais,  aprovado pela  Lei  n.º  73/2013,  de 03 de Setembro,  “constituem receita dos Municípios  o
produto da cobrança do imposto municipal sobre imóveis (IMI)...”

Nos termos do  n.º 1 do artigo 112.º  do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), “as taxas são as
seguintes:

a) Prédios rústicos: 0,80%
b) (Revogado);
c) Prédios Urbanos: de 0,30% a 0,45%”

“Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, fixam a taxa a aplicar em cada ano, dentro
dos intervalos previstos na alínea c) do n.º 1, podendo esta ser fixada por freguesia.” - n.º 5 do artigo
112.º.

“Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem definir áreas territoriais, correspondentes
a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias, que sejam objeto de operações de reabilitação urbana ou
combate à desertificação, e majorar ou minorar até 30% a taxa que vigorar para o ano a que respeita o
imposto.” - n.º 6 do artigo 112.º. 

“Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem definir áreas territoriais, correspondentes
a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias e fixar uma redução até 20% da taxa que vigorar no ano a
que respeita o imposto a aplicar aos prédios urbanos arrendados, que pode ser cumulativa com a definida
no número anterior.” - n.º 7 do artigo 112.º.   

“Os municípios,  mediante deliberação da assembleia municipal,  podem  majorar até 30% a taxa aplicável  a
prédios urbanos degradados, considerando-se como tais os que, face ao seu estado de conservação, não cumpram
satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens.” - n.º 8 do artigo 112.º. 

“Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem majorar até ao dobro a taxa aplicável aos
prédios rústicos com áreas florestais que se encontrem em situação de abandono...” - n.º 9 do artigo 112.º. 

“Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem fixar uma redução até 50% da taxa que vigorar
no ano a que respeita o imposto a aplicar aos prédios classificados como de interesse público, de valor municipal ou
património cultural, nos termos da respetiva legislação em vigor, desde que estes prédios não se encontrem abrangidos
pela alínea n) do n.º 1 do artigo 44.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais.” - n.º 12 do artigo 112.º.

“As deliberações da assembleia municipal… devem ser comunicadas à Autoridade Tributária e Aduaneira, por
transmissão eletrónica de dados,  para vigorarem no ano seguinte, aplicando-se a taxa mínima referida na
alínea c) do n.º 1, caso as comunicações não sejam recebidas até 31 de dezembro.” - n.º 14 do artigo 112.º.

De acordo com o n.º 1 do artigo 112.º - A, “os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal,
podem fixar uma redução da taxa do imposto municipal sobre imóveis que vigorar no ano a que respeita o
imposto,  a aplicar ao prédio ou parte do prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do
sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de
dependentes que,  nos  termos do Código do IRS,  compõem o respetivo  agregado familiar,  de  acordo com a
seguinte tabela:

N.º de dependentes a cargo
Dedução Fixa

(em €)
1 20
2 40

3 ou mais 70
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Esta deliberação “deve ser comunicada à Autoridade Tributária e Aduaneira, nos termos e prazo previstos no n.º 14
do artigo 112.º do Código do IMI.” - n.º 2 do artigo 112.º - A.

2. RECEITA
O IMI arrecadado nos últimos exercícios económicos e o presente, bem como o previsto arrecadar até ao final do
ano, é o seguinte:

RECEITA 2014
(cobrado)

2015
(cobrado)

2016
(cobrado)

2017
(liquidado                   (cobrado 

                               até 31.10.2017

IMI 1.826.425,27 € 1.901.656,00 € 1.806.070,11 € 1.945.910,20 € 1.351.629,46 €

À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
02.11.2017

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “há aqui uma alteração
relativamente a anos anteriores, que é o prazo de comunicação à Autoridade Tributária, o
que nos daria mais tempo, em termos de Executivo, para discutir esta matéria e levar só à
Assembleia  Municipal  Ordinária  de  Dezembro  para  aprovação.  No  entanto,  estamos  a
trabalhar no Plano de Atividades e Orçamento para 2018 e a aprovação destes documentos
em sede de Reunião de Câmara permitem avançar para o trabalho que o Executivo tem que
fazer em termos de Plano de Atividades e Orçamento para 2018 já conhecedor daquilo que
será a vontade do Executivo em termos de preparação da receita. Entretanto, como já foi
aprovado na generalidade, o Orçamento de Estado para 2018, não descortinamos alterações
ou propostas  significativas  àquilo que são os  Códigos do IMI,  do IRS ou da  Derrama,
embora a Derrama tivesse estado em discussão na especialidade e com alguns ajustes, não é
essa Derrama que está aqui em discussão, seria um tipo de imposto a adicionar a empresas
de outra dimensão e será um Imposto Nacional, não será um Imposto com importância
local, pelo menos é isso que se depreende daquilo que foi aprovado na especialidade, na
sexta-feira, em sede da Assembleia da República, na generalidade. 
Em termos  de  IMI,  estudando  a  atual  lei  e  o  estatuto  dos  benefícios  fiscais,  a  minha
proposta, relativamente aos anos anteriores, é que se junte, em termos de minoração aos
prédios  urbanos  situados  na  área  geográfica  da  União  de  Freguesias  de  Degracias  e
Pombalinho, também a Freguesia de Tapéus. Os pressupostos que nos levaram para esta
minoração, o que transforma a taxa efetiva básica destas Freguesias, não em 0,35%, mas em
0,315%,  foi  que  embora  a  Freguesia  de  Tapéus  seja  mais  pequena,  embora  seja  uma
Freguesia que aparentemente está perto de um grande eixo viário como é o IC2, continua a
perder população, continua a não conseguir captar empresas para o seu território e embora
tenha algumas empresas, nomeadamente na área dos transportes e da logística, outro tipo de
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situações  não  tem  alavancado.  Tendo  os  mesmos  problemas  de  situação  geológica,
geográfica que tem a União de Freguesias de Degracias e Pombalinho, entendemos propor
esta  minoração  para  a  Freguesia  de  Tapéus,  tem  uma  importância  muito  reduzida  no
Orçamento  Municipal  esta  medida.  A  Freguesia  de  Tapéus  tem  pouco  mais  de  300
habitantes, tem um indicador de primeira residência, tem condições para aparecer algum
investimento na área do Turismo de Habitação, portanto, das segundas residências, o que
também é necessário captar e por isso era dar aqui este sinal. 
Por  outro  lado,  esgotámos  a  possibilidade  de  olhar  para  outras  zonas  de  intervenção
geográfica do Concelho, nomeadamente Zonas Industrias consolidadas e tentar incentivar as
empresas que têm os seus prédios ocupados, os seus lotes e majorarem em sede de IMI
aquelas que têm os prédios desocupados, a lei já contempla isso, nós é que temos que fazer
um trabalho, daqui até ao final do ano, de conseguir saber objetivamente quais são esses
prédios, alguns sabemos visualmente, sabemos onde é que eles estão. A lei prevê que o
Presidente de Câmara, agora com a delegação de competências que me foi dada na última
reunião, sobre declarar quais são os prédios que estão em ruína ou que estejam devolutos e
usando o conceito de prédio devoluto poder inclusive triplicar o imposto nos prédios que
estejam nessa condição e existem alguns em termos de Zonas Industriais consolidadas, ou
seja, a Zona Industrial Soure 1 e a Zona Industrial Soure 2. Portanto, é com isto incentivar
que eles sejam sensíveis ao arrendamento ou à cedência a colocar no mercado a preço justo
as suas instalações para que elas possam ser ocupadas por outros operadores. 
Posto isto, manter a proposta de manutenção fixa às famílias mais numerosas, com uma
redução de 20,00 euros,  que é  a  redução máxima que a  lei  prevê,  para  quem tiver  um
dependente; 40,00 euros para quem tiver dois dependentes e 70,00 euros para quem tiver
três dependentes. Este valor é um valor fixo, não podemos alterá-lo, ou se aprova este ou
não se aprova nenhum, portanto, só temos esta faculdade.
Há a questão da Zona Histórica de Soure que agora passa a ter um enquadramento novo e
que possibilita que as majorações ou as minorações se apliquem já a mais prédios da Vila de
Soure.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “concordo genericamente com esta
proposta, são valores que temos vindo a aprovar nos anos anteriores, no entanto, gostava de
fazer uma sugestão, aprovarei os valores que aqui estão, portanto, não tenho dúvidas que,
em nome da  CDU,  esta  também será  a  nossa  proposta.  O Senhor  Presidente  alarga  à
Freguesia de Tapéus a situação dos prédios urbanos situados na área geográfica da União de
Freguesia de Degracias e Pombalinho e da Freguesia de Tapéus, propondo uma minoração
de 10% e eu pergunto, se a nossa intenção, o nosso esforço para incentivar ou para inverter
a realidade daquelas Freguesias é tão verdadeira, porque não ir mais longe do que os 10% e
ficar na casa dos 20%? O que é que isto pode significar para nós, que impacto é que pode
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ter?  Certamente  seria  uma  aposta  bem  mais  forte,  um  sinal  mais  forte  nesta
situação.”------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “relativamente  a  esta
questão em concreto da minoração, o que é que a Lei minora? Por esta forma do desconto
de 10%, 350 menos 10% dá 315 ou dizer assim: as Freguesias de Degracias e Pombalinho e
a  de  Tapéus,  a  taxa  a  aplicar  é  de  0,315,  neste  caso  não  se  minorava,  aplicava-se  taxa
diferente. As duas formas que a Lei deixa intervir é definir taxa própria por Freguesia ou
aplicar minorações. A aplicação de minorações tem que ser ou por Freguesia ou por zonas
bem delimitadas, ou seja, Zona Histórica de Soure, onde haja programas de regeneração
urbana ou de aplicação, tem que ser sítios onde não haja dúvida que são delimitadas, tem
que haver critérios de avaliação que são discutidos em sede de avaliação do próprio prédio.
Como só estamos limitados à intervenção de Freguesia de 10% e a Senhora Vereadora Dra.
Manuela Santos perguntou porquê só 10% e não mais? Confessei, na altura, que o que mais
me sensibilizou enquanto proponente desta redução do imposto,  na altura na União de
Freguesias Degracias e Pombalinho, foi a importância da atividade económica das empresas
nessas  Freguesias.  São  empresas  que  se  dedicam à  transformação,  oficinas,  carpintarias,
portanto, na altura e mesmo ainda hoje, a presença dessas empresas que pagam milhares
euros de IMI, a diferença entre quem paga 200,00 euros ou 210,00 euros não é relativa, não
é  significativa  para  o  cidadão  comum,  nas  empresas  constatámos  que  tinha  um  peso
importante. O porquê de descer para a Freguesia de Tapéus se essas empresas não existem
lá a pagar IMI urbano? É precisamente para incentivar um potencial que neste momento
existe  e  começa  a  existir  projetos  de  investimento  na  área,  por  exemplo,  turismo  e
alojamento local que necessitam de fazer obras de adaptação e de alteração ao uso das casas,
que, assim que seja aprovado o projeto na Câmara de alteração, implica uma nova avaliação.
Portanto, temos casas que não se alteraram significativamente, mas há uma alteração ao uso
e implica novas avaliações, o impacto que isso cria está a ser aqui atenuado e é um incentivo
para que não deixem de o não fazer, ou seja, é preferível ter no sistema do que tentar não
entrar no sistema por via dessas implicações. Casos existem no Concelho que as pessoas
estão  a  ponderar,  projetos  que foram iniciados  há  oito anos  atrás,  que se  meteram em
loteamentos  e  em aplicações  de  transformação fundiária,  que  as  implicações  fiscais  são
bastante relevantes, mas não podemos atuar casuisticamente, tem que ser de uma forma
genérica. Portanto aqui esta timidez, diria a Senhora Vereadora nesta ação, podia ser mais
generosa. Também não se pretende, digo eu, entendo que não devemos tratar com grande
diferencial no conjunto do Concelho, ou seja, se fossemos ainda mais além a divergência
para com outras Freguesias podia ser ainda maior, sendo certo que a grande Freguesia de
Soure tem de tudo, tem zonas remotas, tem zonas centrais e depois como é que atuávamos
na Zona de Soure? Só definindo a ARU, tínhamos que definir a ARU, por exemplo, para
Paleão. Um incentivo que acho que as Freguesias devem ter, até porque isso depois tem
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implicações até nos próximos, é que cada Freguesia possa delinear alguns núcleos urbanos.
Neste momento não há essa condição. Além desta Zona Histórica de Soure, a nossa única
divisão a seguir é Freguesia e é o limite administrativo da Freguesia, portanto, não dá para
usar.
A resposta à sua questão da generosidade ou não do desconto aplica-se não divergir muito
do restante contexto concelhio, por isso 10% e, mesmo assim, é dar um sinal. O Dr. Ivo
Costa preparou esta informação, juntou também uma evolução da receita, precisamente para
que os Senhores Vereadores sentissem o conforto de saber o que é que estamos a falar, ela
está estabilizada na ordem de 1.900.000,00 euros a expetativa liquidado, porque a liquidação
não significa que haja 100% de cobrança. Havia um outro indicador que era a taxa liquida de
cobrança e que chegou a andar abaixo dos 3% dos 0,30% e que agora está na ordem dos
0,314. Nós até 31.10.2017 cobrámos 1.351.629,46 euros.
Em termos orçamentais o que conta é a média dos últimos dois anos, portanto, é isso que
vamos orçamentar na expetativa da média entre 2016 e 2017. Para o Orçamento projetamos
cobrar a média dos últimos dois anos e não aquilo que se possa vir, efetivamente, a cobrar.”-

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “por princípio, e não só, acho
que os impostos em Portugal são uma coisa dantesca e então sobre o património! Verifico,
no meu dia a dia, é que o IMI está a levar, aqui em Soure, a que não haja casas para arrendar,
há casas para vender e ninguém lhe pega. Penso, e é uma proposta que eu faço, para agora
não porque já vamos aprovar a proposta de IMI, para o próximo ano, estudar a hipótese de
baixar a taxa de 0,35% para 0,30% e publicitar  isso bem para que o mercado sofra um
choque, porque realmente há muita casa para vender. Há outra componente que é o preço,
as pessoas têm que baixar o preço, mas é preciso a Câmara Municipal dar um estímulo, na
minha opinião deve dar um estímulo e deve dar um sinal e se baixa-se para 0,30%, não sei
qual é o impacto, a receita sensivelmente andará à volta de 1.900.000,00 euros, os serviços
da Câmara podem fazer esse estudo, de ver realmente qual é o impacto na receita do IMI,
penso que no Orçamento rondará os 15%. Penso que a Câmara Municipal podia fazer um
estudo sobre isso e baixar mesmo para 0,30% e dava um sinal claro à sociedade e fazer um
choque, porque há muita casa para vender e não há para alugar. Isto é apenas uma proposta,
os serviços devem estudar isso, na minha opinião, e ver qual é o impacto que isso tem no
Orçamento, nas receitas, e depois verificar e analisar.”-----------------------------------------------

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “o  impacto  nós  já
estudámos, são números e nós temos liquidação total, já estudámos o impacto de em vez de
ser 0,35%, linearmente 0,30% que é o mínimo que a lei permite, o impacto dava na ordem
dos 400.000,00 euros, mas o impacto real não é esse, porque nós temos uma taxa efetiva que
já é de 0,315. A questão que o Senhor Vereador coloca, e bem, com a qual concordo, aplica-se
ao IMT, não ao IMI, mas tem a ver com os procedimentos de avaliação. A questão das
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vendas  não se  depreende  com a  taxa  do IMI.  Agora  com o problema da  Regeneração
Urbana para esta  limitação da Zona Histórica de Soure,  por  exemplo,  e  que agora  está
alargada, quem estiver nesta zona do PARU e no outro instrumento que temos de apoio à
Regeneração Urbana, por exemplo, pode adquirir fazendo investimento, além do IVA em
vez de ser 23% é 6%. Mesmo para os privados a taxa de IMI é 6%, poderão pedir isenção
de IMI por essas obras de recuperação, sendo o prédio reavaliado, mesmo que não o seja, só
o facto de ter feito obras, pode pedir isenção para não pagar IMI durante um prazo, que é
uma isenção temporal. 
Agora, concordo consigo, temos que fazer todos esse esforço, os serviços, quem está cá
com responsabilidades a tempo inteiro, no sentido de publicitar essas medidas para que elas
se tornem eficazes. Inclusive nós já aqui divulgamos previamente, ainda com base na norma
que tínhamos antiga, está  publicitado pela Zona Histórica, as pessoas têm direito a esta
dedução por estarem em prédios arrendados e para quem pedir previamente também, a lei
não nos obriga, mas temos publicitado por edital para que as pessoas se dirijam os serviços a
dizer: “tenho o prédio em tal parte, quero a minoração”. É evidente que quem tem majoração não
vem cá, temos que ser nós à procurar.”------------------------------------------------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  proposta  apresentada  pelo  Senhor
Presidente, concretamente:
   - Prédios Urbanos - 0,35%
   -  Prédios  urbanos  ocupados  (habitação,  comércio  ou  serviços)  na  Zona
Histórica de Soure - 30% de Minoração/Redução;
  -  Prédios  urbanos  situados  na área geográfica da União de  Freguesias  de
Degracias/Pombalinho e da Freguesia de Tapeus - 10 % de Minoração/Redução;
 -  Prédios  urbanos  arrendados  para  fins  habitacionais  -  20%  de
Minoração/Redução; 
    - Prédios urbanos degradados - 30% de Majoração; 
  -  Prédios  rústicos  com área florestal  em situação de  abandono -  100% de
Majoração; 

E ainda
      - uma redução de taxa a aplicar aos imóveis destinados a habitação própria
e permanente coincidente com o domicílio fiscal do proprietário, de acordo com a
seguinte tabela: 
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          N.º de dependentes a cargo       Dedução Fixa 
                               1                                       20 €
                               2                                       40 €
                               3                                       70 €

Esta proposta irá ser submetida à Assembleia Municipal.---------------------------

Ponto 23. IMPOSTOS LOCAIS  
               . Lançamento de Derrama

Foi presente a seguinte proposta: 

IMPOSTOS LOCAIS
DERRAMA
PROPOSTA

Considerando
 As disposições legais aplicáveis;
 As sucessivas e significativas reduções das transferências do Orçamento Geral do Estado;
 A difícil situação económica e social em que o país e os agentes económicos se encontram, com especial 

relevância para as pequenas empresas;
 O investimento público, que, ainda assim, está projetado e em curso;
 A continuação da aposta em formas de apoio concretas e estímulo à atividade económica;

Proponho
Que se aprove a proposta, a apresentar à Assembleia Municipal, de lançamento da Derrama para o ano de 2017, 
com as seguintes taxas:

 1,40 % sobre o Lucro Tributável sujeito e não isento de Imposto Sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas 
(IRC) de 2017, para reforço da capacidade financeira;

 0,00% para os sujeitos passivos com um Volume de Negócios no ano anterior que não ultrapasse € 
150.000,00.

Soure, 02 de novembro de 2017
O Presidente da Câmara
(Mário Jorge Nunes)

e

Assunto: IMPOSTOS MUNICIPAIS
              - DERRAMA
                - INFORMAÇÃO
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1 . ENQUADRAMENTO LEGAL
De acordo com o n.º 1 do artigo 18.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais,
aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro,  “os Municípios podem deliberar lançar anualmente uma
derrama, até ao limite máximo de 1,5%, sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o
rendimento das pessoas coletivas (IRC)...”

A Assembleia Municipal pode, sob proposta da Câmara Municipal deliberar lançar uma taxa reduzida de
derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse (euro)
150 000”, conforme n.º 12 do artigo 18.º.

A deliberação aprovada “deve ser comunicada por via eletrónica pela Câmara Municipal à AT até ao dia 31
de Dezembro do ano anterior ao da cobrança por parte dos Serviços competentes do Estado”. - n.º 17 do
artigo 18.º.

Caso esta  comunicação “seja remetida para além do prazo nele estabelecido não há lugar à liquidação e
cobrança da derrama.” - n.º 18 do artigo 18.º

2. RECEITA
A derrama arrecadada nos últimos exercícios económicos e o atual é a seguinte:

RECEITA 2014 2015 2016
Até 

31/10/2017

DERRAMA 60.988,38 € 61.808,80 € 77.141,94 € 78.423,78 €

À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
02.11.2017

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “estive expetante sobre
aquilo que era a proposta de Orçamento de Estado sobre a Derrama. Parece-me, porque foi
isso que transpareceu na comunicação social, que em termos de sede de especialidade, pode
haver algum articulado no Orçamento de Estado que colida com a nossa proposta, não me
parece que vá haver, por isso, avancei com uma proposta idêntica há dos anos anteriores. As
empresas cujo lucro tributável sujeito e não isento de IRC seja inferior a 150.000,00 euros
não pagam Derrama e os que tenham um rendimento superior pagam 1,40%. Também aqui
têm um apanhado de qual tem sido a evolução desta receita ao longo dos últimos anos.”-----

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que:  “só queria aqui registar que
realmente recebe-se pouco, 78.423,78 euros, mas é porque temos poucas empresas a ter
lucros superiores a 150.000,00 euros...”------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “nós não sabemos, porque
está dentro do sigilo fiscal, quais são as empresas, uma a uma, que contribuem para esta
possível receita que este ano já passou a receita do ano passado, até 31 de outubro. Já passou
o prazo da normal cobrança da Derrama, haverá é empresas que, por força das fiscalizações
ou das correções, ainda venham a ter, porque a Derrama é um imposto de auto-liquidação.
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O que é que isto quer dizer? Está indexado ao IRC, as empresas quando cumprem a sua
obrigação de entregar a declaração de IRC apuram a Derrama e têm que a entregar naquele
mês, entregam na de imediato e a cobrança é feita nos meses de maio, junho, julho o mais
tardar,  daí  para  a  frente  são  cobranças  fruto  de  ações  de  fiscalização  ou  as  próprias
empresas, em termos de dotação, decidiram corrigir os seus resultados. De salientar o facto
de ter vindo a subir, nos últimos anos, a Derrama, também é sinal, não tendo aumentado o
IRC e o nosso Concelho como está em zona de baixa densidade, beneficiamos de isenção
nalguns casos e de bonificação em termos de IRC, Soure está nessa área, por isso também
temos tido alguma procura de algumas empresas para aqui terem mudado as suas sedes e,
recentemente, algumas empresas que tinham estabelecimento estável em Soure, mudaram
para aqui as suas sedes, também daí haver este aumento. Também o estudo ao mercado que
fizemos, a maior parte desta Derrama é feito por empresas que embora não tenham cá as
suas sedes, a lei  obriga,  tendo em conta a mão-de-obra ou a massa salarial  que tem no
Concelho de Soure, têm que dividir aqui alguma desta Derrama. Portanto, como será óbvio,
alguns grupos económicos de grande dimensão instalados no Concelho de Soure pagam
aqui Derrama. Se isentássemos a Derrama toda, de facto não íamos buscar os 78.000,00
euros,  mas a  maior  parte  destes  78.000,00 euros ficariam,  porventura,  noutras  sedes  de
Concelho.”----------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “as empresas que têm mais de
150.000,00 euros de lucro, acho que devem pagar a Derrama para o Município. Só tenho
pena é que não haja mais empresas e mais lucro, isso era bom, sou a favor que as empresas
tenham lucro e quanto mais melhor, porque podem reinvestir e podem criar emprego.”------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “não haja dúvidas que os
empresários em nome individual são tributados em sede de IRS, esses não pagam Derrama.
Portanto,  felizmente  há  muitos  bons  empresários  no  Concelho  de  Soure  que  faturam
milhões  e  aparecem  depois  nos  jornais  regionais  como estando  nas  500/1000  maiores
empresas no ranking, mas que são empresários em nome individual, não pagam IRC.”--------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  proposta  apresentada  pelo  Senhor
Presidente, concretamente: 
- 1,40% sobre o  Lucro Tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o Rendimento

de Pessoas Coletivas (IRC) de 2017, para reforço da capacidade financeira;
- 0,00% para os Sujeitos Passivos com um Volume de Negócios no ano anterior que

não ultrapasse 150.000,00. €
Esta proposta irá ser submetida à Assembleia Municipal.---------------------------
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Ponto 24. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES - I.R.S.
              . Participação do Município

Foi presente a seguinte proposta: 

IRS
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA

Considerando

 As disposições legais aplicáveis;

 A difícil situação económica e social que atravessamos;

 A progressividade das taxas de IRS como critério de equidade fiscal e de lógica social;

 As medidas de caráter  social  já implementadas e a implementar,  designadamente de apoio à

família e de incentivo à natalidade; 

 O acompanhamento e apoio permanentes por parte desta Câmara Municipal no domínio da Ação

Social e a promoção de formas de ajudas concretas a famílias carenciadas;

 As  medidas  de  reabilitação  urbana  previstas,  nomeadamente  de  recuperação  do  património

construído;

Proponho

Que se aprove a seguinte proposta, a apresentar à Assembleia Municipal:

Participação de 5% no IRS de 2017 relativo aos rendimentos dos sujeitos passivos com domicílio

fiscal neste concelho, a liquidar em 2018.

Soure, 02 de novembro de 2017
O Presidente da Câmara
(Mário Jorge Nunes)

e

Assunto: IMPOSTOS MUNICIPAIS
              - IRS – IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES
                - INFORMAÇÃO

1 . ENQUADRAMENTO LEGAL
De acordo com o n.º 1 do artigo 26.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais,
aprovado  pela  Lei  n.º  73/2013,  de  03  de  Setembro,  “os  Municípios  têm  direito,  em  cada  ano,  a  uma
participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicilio fiscal na respetiva circunscrição
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territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior, calculada sobre a respetiva coleta
líquida das deduções previstas no n.º 1 do artigo 78.º do Código do IRS...”

“A  participação  referida  no  número  anterior  depende  de  deliberação  sobre  a  percentagem  de  IRS
pretendida pelo Município, a qual é comunicada por via eletrónica pela respetiva Câmara Municipal à AT,
até 31 de Dezembro do ano anterior àquele a que respeitam os rendimentos”, conforme n.º 2 do artigo 26º.

“A ausência de comunicação...equivale à falta de deliberação e à perda do direito à participação variável
por parte dos Municípios”, conforme n.º 3 do artigo 26º.

2. RECEITA
O IRS arrecadado nos últimos exercícios económicos e o presente, bem como o previsto para 2018, conforme
proposta da Lei do Orçamento de Estado, é o seguinte: 

RECEITA 2014 2015 2016
Aprovado 

pelo O.E. para 
2017

Previsto na
Proposta de O.E.

para 2018

IRS 374.270,00 550.554,00 562.403,00 515.973,00 549.690,00

À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
02.11.2017

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “mantemos em coerência
aquilo que foi sempre aprovado no Município de Soure desde que existe esta faculdade de
os Municípios usufruírem de 5% do IRS cobrado no seu território. O Município de Soure,
no meu entender, bem, nunca prescindiu dos 5%, que estão refletidos, desde 2014 para cá,
nos valores que nos são apresentados. Enfim, já tivemos melhor, o 2017 não foi muito
simpático para nós, também fruto da crise e de uma diminuição, porventura, de alguma
população do Concelho de Soure,  de algumas  ausências  ou de falta  de rendimento em
termos  de  IRS.  Também temos  que  o  admitir,  porque  não admiti-lo  é  querer  fugir  ao
problema. Temos que assumir aquilo que temos e a caraterização do Concelho que temos,
tanto  a  diminuição  de  pessoas  também,  certamente,  influência  a  diminuição  do  seu
rendimento  e  da  sua  capacidade  contributiva.  O  que  entendemos  é  que,  e  foi  sempre
entendido, que o IRS é um imposto progressivo, paga mais quem ganha mais, as famílias
vulneráveis não pagam IRS, como tal não deixam nem 100, nem 5 nem 1% para o Concelho
e a política que tem sido seguida desde sempre é “pegar” nestes 549.000,00 euros previstos
para 2018, não havendo alterações em termos de especialidade, sabemos que este é o valor
negociado e que cabe com certeza ao Município de Soure, é aplica-lo em Ação Social, Saúde,
em complemento também à nossa obrigação do Fundo Social Municipal que é totalmente
destinado  por  lei  à  Ação  Social  Escolar,  aos  Transportes  Escolares,  às  Refeições  e  ao
financiamento de ações conexas. Nos últimos quatro anos o nosso Fundo Social Municipal
não tem qualquer aumento da parte do Estado e já fomos verificar que para 2018 mantém-se
lá os mesmos 251.000.00 euros do Fundo Social Municipal que não era possível fazer Ação
Social, Ação Social Escolar, dar o apoio à Educação que damos, apoio à natalidade, apoio às
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IPSS,  se  não  lhe  juntássemos  um  rendimento  que  é  suportado  por  aqueles  que  mais
rendimentos auferem no Concelho de Soure, por força da sua atividade profissional, quer
seja  por  conta  de  outrem,  quer  empresários  em  nome  individual.  Fácil  perceber,  se
500.000,00 euros corresponde a 5%, que o nosso esforço de contribuição ande na ordem
dos  10.000.000,00 euros, portanto, se o Estado fica com 10.000.000,00 euros dos impostos
em  nome  individual  do  Concelho,  será  mais  que  justo  que  5% possam  ser  de  Soure.
Também vendo a lista dos Municípios do Distrito de Coimbra que prescindem de algum
valor dos 5%, são muitos poucos.
Portanto, não alteramos a proposta, não alteramos a postura, achamos que é uma forma
justa de haver distribuição da riqueza no Concelho entre os que mais ganham e aquilo que
distribuímos, por aqueles que mais necessitam.”-------------------------------------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  proposta  apresentada  pelo  Senhor
Presidente, concretamente:
- Participação de 5% no IRS de 2017 relativo aos rendimentos dos sujeitos passivos

com domicílio fiscal neste Concelho, a liquidar em 2018.---------------------------------
Esta proposta irá ser submetida à Assembleia Municipal. ---------------------------------

Ponto 25. REDE PORTUGUESA DE MUNICÍPIOS SAUDÁVEIS

               . Nomeação de Representantes para a Assembleia Intermunicipal 

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se da nomeação de
representantes  para  a  Assembleia  Intermunicipal  da  Rede  Portuguesa  de  Municípios
Saudáveis. Nós fazemos parte desta Rede Intermunicipal dos Municípios Saudáveis, fomos
aceites no final do ano passado, o representante é o seu Presidente ou um Vereador. Lendo
os  estatutos  desta  Assembleia  Intermunicipal  diz:  a  Assembleia  Municipal  é  o  órgão
deliberativo da Associação e é constituída por cada uma das Câmaras Municipais associadas,
representadas pelos respetivos presidentes e/ou Vereadores. Como o próprio estatuto não
diz que é  o Presidente,  diz  e/ou Vereador,  aquilo que eu proponho é que passemos à
votação de uma proposta, que seja o Presidente o representante da Câmara, podendo ser
substituído pelo Vereador com o Pelouro da Saúde. Portanto, quando eu puder representar
o Município represento eu, tendo como suplente o Vereador com funções delegadas na área
da Saúde, neste caso o Dr. Gil Soares.”------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, com 7 (sete) votos a favor, após escrutínio secreto,
designar o Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes e como
seu substituto o Senhor Vereador Dr. Gil Soares, como representantes para a
Assembleia Intermunicipal da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis.--------
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Ponto 26. RECURSOS HUMANOS 
              . Nomeação de Chefes de Divisão

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “dar-vos conhecimento de
dois despachos de nomeação em regime de substituição de dois Chefes de Divisão. São
divisões existentes no organograma da Câmara e da estrutura orgânica do Município, são
cargos da direção intermédia de segundo grau para o qual existem quatro lugares aprovados,
dois deles têm estado até agora ocupados,  é  uma faculdade do Presidente de Câmara a
gestão  do  pessoal  nesta  matéria.  Nos  termos  da  lei,  nomeei  Chefe  de  Divisão  do
Planeamento nas áreas da Educação, Cultura e Desporto e Tempos Livres, o Mestre em
História,  Dr. Mário João Lourenço Gomes e nomeei a Chefe de Divisão de Finanças e
Recursos Humanos, a Técnica Superior do Município mais velha na área e com licenciatura
há  mais  tempo,  Dra.  Dulce  Helena  Rocha  Vieira,  com  efeitos  a  partir  do  dia  um de
novembro.”---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Ponto 27. PROTEÇÃO CIVIL
           .  Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Soure

               - Apoio ao Investimento

Foi presente a seguinte informação 

ASSUNTO: PROTEÇÃO CIVIL
            - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SOURE
            - APOIO AO INVESTIMENTO

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Soure (AHBVS) tem como principal função a proteção de
pessoas e bens,  garantindo com prontidão a resposta às ocorrências que impliquem intervenções de socorro às
populações, designadamente em caso de incêndio, inundações ou acidentes graves.

No âmbito municipal, articula com o município os meios considerados adequados à gestão de ocorrência, em cada
caso concreto.

Tendo em conta a relação de colaboração entre estas duas entidades na área da Proteção Civil, o apoio financeiro
deve ser dirigido para investimentos bem identificados, que possam contribuir para a melhoria da sua capacidade
operacional.

Nesta perspetiva, a AHBVS procedeu à aquisição do seguinte equipamento:

 Veículo de comando – 11.750,00€;

 Viatura de resgate de animais – 16.650,00€;

 Viatura de apoio logístico – 6.525,00€.
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Face ao exposto propõe-se que, no âmbito da Proteção Civil, se aprove um apoio de 34.925,00€, conforme consta 
na proposta em anexo.

O Vice-Presidente*
(Américo Nogueira)
23/10/2017

* Competências Delegadas pelo Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Despachos 17.10.2017 e 23.10.2017

PROTEÇÃO CIVIL

Apoio ao Investimento – 2017

Proposta

ENTIDADE INVESTIMENTO
APOIO 

%

TRANSFERÊNCIA DE

CAPITAL

- Veículo de comando 100% 11.750,00€

- Viatura de resgate de 

animais

100% 16.650,00€

- Viatura de apoio logístico 100% 6.525,00€

TOTAL 34.925,00€

O Vice-Presidente*,
(Américo Nogueira)
23/10/2017
 Competências Delegadas pelo Ex.mo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, Despachos 17.10.2017 e 23.10.2017

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “os  Bombeiros
Voluntários, como sabem, felizmente este ano tirando um incêndio que demorou cerca de
seis horas e consumiu cerca de 100 hectares na Freguesia de Samuel, felizmente não tivemos
nada de maior, mas tivemos quase todos os dias do ano solicitações para fora do Concelho
de Soure, ainda mesmo hoje temos um auto-tanque emprestado em Mira, está cedido aos
Bombeiros Voluntários de Mira. 
Há um jipe de comando que ia a caminho do incêndio da Pampilhosa da Serra, num dos
muito incêndios destes ano, e avariou, rebentou mesmo, já o ano passado o motor tinha
levado uma grande revisão e houve necessidade de rapidamente substituir o veículo por um
veículo em segunda mão, um Mitsubishi. 



62

21ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 06 de novembro de 2017

Já fez parte da minha intervenção o ano passado, no aniversário dos Bombeiros, o incentivo
para assumir outras valências,  a  própria legislação em termos de recolha e proteção aos
animais ao abandono também se tem vindo a aprofundar e os Bombeiros não vão ser os
pioneiros, há já uma cooperação de Bombeiros na Zona de Lisboa que tem esta medida a
funcionar desde o início do ano, mas vão ser a seguir os Bombeiros Voluntários de Soure,
estão  a  transformar  uma  viatura  para  viatura  de  resgate  de  animais,  na  prática,  é  uma
ambulância para animais com pequenas gaiolas, com maca e está a ser carroçada por uma
empresa  da  especialidade,  aproveitando  uma  viatura  velha  que  já  existia,  está  a  ser
transformada.
Por fim, uma viatura de apoio logístico em teatro de operações, que terá umas gavetas e uns
armários  onde  levam  alguns  equipamentos,  uma  pequena  copa,  para  poder  servir  e
confecionar no teatro de operações para apoio aos Bombeiros.
Dar nota, por exemplo que, nós próprios,  na intervenção nos dias 15 e 16 de outubro,
dirigimos os nossos bombeiros, tiveram essa assistência logística diretamente feita por nós,
uma equipa para o Concelho da Figueira da Foz, uma equipa para o Concelho de Lousã e
Vila Nova de Poiares. Também aqui deixar em ata o agradecimento especial aos Presidentes
de Junta de Freguesia que colaboraram, estando nós em alerta vermelho no sábado e no
domingo desse fatídico fim de semana, que lhes foi exigido vigilância total, nós temos um
Plano de Emergência  Municipal aprovado. Correndo o risco do excesso, assegurámos. Às
8h30 na manhã de domingo tínhamos já quatro equipas nos Concelhos de Lousã e Vila
Nova  de  Poiares,  às  17horas  tínhamos  serviços  mínimos  em  Soure,  já  não  tínhamos
nenhuma viatura na Granja do Ulmeiro e tínhamos um auto-tanque e um carro de combate
a incêndios em Soure, entendemos, eu, o CODIS, o Comandante dos Bombeiros de Soure e
o 2.º Comandante dos Bombeiros de Soure, arriscámos até às 18 horas, só apenas com um
auto-tanque  e  com  uma  viatura  em  Soure,  já  tínhamos  mais  de  cinquenta  homens  e
mulheres fora  do Concelho.  Acabámos por,  cerca das 18horas,  avançar  também para o
Paião onde havia habitações a arder, havia fábricas e os Bombeiros da Figueira da Foz e a
Proteção  Civil  da  Figueira  da  Foz  estava  sozinha  e  nós  avançámos  com seis  cisternas
agrícolas, incluindo a nossa do limpa fossas com os nossos trabalhadores. Fiz requisição civil
ao carro amarelo dos sapadores, falei com o Senhor Presidente da Direção, que, sobre “as
minhas ordens”, o carro também avançou para o Paião e avançámos com alguns tomix e
com outras pessoas que as Freguesias conseguiram mandar para lá, ficámos com o Concelho
desprotegido, mas sempre nesta contingência que, ao mínimo sinal de alarme, teríamos que
centrar as forças no Concelho. Escapámos, foi de facto o Senhor Américo Nogueira que
andou comigo no terreno, o Senhor Evaristo Duarte com outros funcionários da Câmara no
Paião onde foi reconhecido e que está escrito pelo Município da Figueira da Foz e pelas
Juntas de Freguesia do Paião e do Alqueidão e pelos populares que, injustamente, acabaram
até por proferir algumas injustiças perante os responsáveis locais em detrimento de quem os
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salvou foi Soure, Soure é que cá andou, da Figueira da Foz não andou cá ninguém, foi
injusto, estavam lá todos. Hoje fizemos isso por eles, amanhã por nós. 
Todo o histórico refere que o Concelho da Figueira da Foz, como os outros Concelhos aqui
à volta,  sempre que Soure teve um problema nunca houve qualquer problema de apoio.
Também estivemos em Mira, Tocha, Cantanhede, Condeixa-a-Nova, onde foi possível. 
Aquilo  que está  refletido no documento que  tomaram conhecimento,  todos  os  estudos
científicos e técnicos que se têm feito e a delegação de competências acrescida que vem para
as Autarquias Locais, para as CIM e para as Juntas de Freguesia, leva-nos a que perante
alertas vermelhos que vão surgir mais frequentemente por causa das alterações climatéricas,
tenhamos  que  levar  isto  muito  mais  a  sério  nas  medidas  de  proteção,  nós  temos  um
conjunto enorme de processos de contra-ordenação,  temos que arranjar meios para reforçar
o serviço do Gabinete Técnico Florestal  e os Serviços de Intervenção e nas atitudes de
prevenção, divulgar uma cultura de risco, tem que começar logo na escola. Como atuar
perante uma cultura de risco, isso aconteceu no Pedrogão Grande, a maior parte das mortes
é porque as pessoas não souberam acatar, não souberam situar-se perante o problema de
risco  e  foram morrer  na  estrada,  em quatrocentos  metros  morreram cerca  de  quarenta
pessoas  e  mesmo nesta  atitude  sabem,  pelos  diversos  relatos  que  chegaram até  nós  na
comunicação social, houve pessoas que morreram, uns que foram apanhados indefesas no
seu local, outras a tentar salvar instalações agrícolas, etc. Portanto, essa falta de cultura de
risco,  espero  que  a  Proteção  Civil  Municipal  se  aperfeiçoe,  trabalhe  também  com  a
população  escolar  perante  os  novos  fenómenos.  Soure  está  sujeito  a  dois  tipos  de
fenómenos: as cheias com cartas de risco devidamente identificadas no Plano Municipal de
Emergência e também os incêndios.
Os  Bombeiros  não  podem  ficar  aqui  desprotegidos  e  trouxeram-me  um  caderno  de
encargos, que é o seguinte: pretendem comprar um veículo florestal de combate a incêndios,
que custa cerca de 144.000,00 euros e está em fase, não veio hoje à reunião de Câmara
porque eles têm que aperfeiçoar o método da contratação pública para adquirir o veículo,
vão  fazê-lo  com  recurso  a  um instrumento  financeiro,  mas  que  ficavam a  pagar  uma
prestação mensal durante, quarenta e oito meses, essa proposta está a ser trabalhada, virá à
próxima reunião de Câmara.  A proposta é que o Município suporte  quase na íntegra a
aquisição dessa viatura,  assumindo o compromisso de fazer  a  transferência  de apoio ao
investimento ligeiramente abaixo dos 50% da viatura, sendo que os bombeiros terão que
encontrar  maneira,  ainda  que  com  o  apoio  do  Município,  para  suportar  no  seu
funcionamento, libertar os outros 50%. 
A proposta do Senhor Vice-Presidente, com responsabilidades na área da Proteção Civil,
para estas três viaturas é que se pague os 100%. Estudadas as implicações que isto possa ter
em termos de contratação pública, não nos causa problema ser 100%, há depois aqui umas
despesas que os Bombeiros vão ter com estas viaturas que não estão refletidas, tem a ver
com instrumentos de legalização, ou seja, depois é preciso ainda ir às inspeções, autorização
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do  IMT,  da  Autoridade  Nacional  de  Proteção  Civil.  Nós  vamos  financiar  100%  o
orçamento, na prática, os bombeiros vão gastar  mais algum em ligeiras operações, ou seja,
as despesas administrativas que estão conexas.
Dar-vos nota que, por média, o nosso apoio anual à Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Soure, entre o funcionamento e o investimento, ronda os 150.000,00 euros,
sendo que em 2016 foi de 167.000,00 euros e até hoje, ainda só transferimos por força de
2017, 84.000,00 euros, ou seja, isto acontece porque é só por altura do aniversário que se
faz, e coincide com o balanço de época, uma avaliação aos estragos e se faz uma avaliação às
necessidades de investimento. O apoio que vamos hoje aprovar será pago na íntegra de
imediato,  temos  condições  financeiras  para  o  fazer.  Estamos  a  manter  o  nível  de
funcionamento e de investimento em média dos últimos dez anos na Proteção Civil, no que
diz respeito aos Bombeiros Voluntários.
A proposta é que se aprove um apoio no valor de 34.925,00 euros para a aquisição destas
três viaturas para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Soure.”-----------

Deliberado, por unanimidade,  aprovar a proposta do Senhor Vice-Presidente
Américo Nogueira, no valor total de 34.925,00 euros.------------------------------

Ponto 28. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA
               . Iluminação Festiva
                   - Natal//2017
                      . Escolha do Procedimento Prévio

Foram presentes as seguintes informações: 

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
         ILUMINAÇÃO FESTIVA 
         - NATAL//2017

*   ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

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

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 4.060,00 euros, inferior ao
limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste direto, cf. alínea a) do
n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de
Janeiro.

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

O encargo previsto tem dotação no orçamento para o presente ano de 2017 pela rubrica 03.01.02.02.25.06 e
trata-se de ação inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 05.003 2017/126-3.
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2.VERIFICAÇÃO DO ARTIGO 49.º DA LEI 42/2016, DE 28 DE DEZEMBRO (LOE 2017)
. N.º 1 e n.º 2 – O presente serviço, de 4.060,00€, não pode ser superior aos contratos celebrados em 2016 com o
mesmo objeto – 4.900,00 -, pelo que se cumpre este normativo.

3.VERIFICAÇÃO DO ARTIGO 50.º DA LEI 42/2016, DE 28 DE DEZEMBRO (LOE 2017)
O presente serviço não se enquadra na elaboração de estudos, projetos, e serviços de consultadoria, bem como
quaisquer trabalhos especializados.

4. PROCESSO

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

5. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes empresas:
   - Castros – Iluminações Festivas, Lda.;
   - Iluminarte, Lda.;
   - Fabrilight – Iluminações Festivas, Lda.

6. JÚRI

Aprovar o seguinte júri, de acordo com o nº1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação das
propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:

 - Mário Monteiro, Eng. (Presidente do Júri);
 - Mauro Alegre, Eng.;
 - Vítor Miranda, Eng.;
 - Ivo Costa, Dr. (Suplente);
 - Fernando Cavacas, Dr. (Suplente).

À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
02.11.2017

e

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
 Iluminação Pública
o Iluminação Festiva

                          ▪  Natal 2017

Devido  ao  aproximar  da  época  festiva,  tendo  em  consideração  as  experiências  anteriores  e  o
conhecimento do mercado existente, foi realizado um estudo com o intuito de dotar a sede de concelho de
iluminação decorativa durante o período festivo associado às comemorações de Natal no ano de 2017.

Assim, tendo em consideração a época de contenção vivida em todo o país, mas também o enraizamento
das  tradições  e  espírito  comemorativo  dos  festejos  anuais  da  vila  de  Soure,  sugere-se  às  seguintes
entidades, estimando-se o valor base em 4.060,0€ acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.

ENTIDADES SUGERIDAS PARA CONSULTA”
 CASTROS - Iluminações Festivas, S.A                                  

o E-mail: info@castros.com.pt
o NIPC:  501 485 678

mailto:info@castros.com.pt
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 FABRILIGHT – Iluminações Festivas, Lda
o E-mail: iluminacoes@fabrilight.pt
o NIPC:  507 422 503

 ILUMINARTE, LDA
o E-mail: geral@iluminarte.com.pt
o NIPC:  513 065 156

O Técnico Superior
(Vítor Miranda, Eng.º Eletrotécnico)
31/10/2017

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “houve um ano, aqui há
uns anos atrás, tendo em conta as contingências orçamentais, não investimos nesta área,
depois,  timidamente,  temos  vindo  a  melhorar  a  iluminação  de  Natal.  Também  temos
correspondido com aquilo que é o nosso melhor desempenho financeiro e com aquilo que é
a  contribuição  das  empresas  do  Concelho,  é  evidente  que  isto  beneficia  mais  os
comerciantes e as pessoas de Soure, porque a iluminação é só na Vila de Soure e o Concelho
tem  outras  localidades,  mas  também,  é  este  o  entendimento,  que  Soure,  Vila,  possa
beneficiar deste estímulo em detrimento até de outros espaços concelhios. 
Aquilo  que  eu  proponho  é  que  se  aprove  a  escolha  de  procedimento  prévio  para  a
iluminação de Natal.”---------------------------------------------------------------------------------------

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

Intervenção do Público

A Munícipe Teresa Neves referiu que: “estou aqui para esclarecer, se for possível, o que é
que se passou entre o que foi feito nas Eleições Autárquicas a nível dos candidatos e o que
depois  foi  tornado  público  das  posições  de  Presidente,  Vice-Presidente  e  assim
sucessivamente,  porque  eu  não  percebi.  Se  fosse  possível  explicar-me  para  eu  explicar
também às pessoas que me têm abordado a perguntar o que é que aconteceu, eu própria não
sei responder. Se me puder esclarecer, agradeço. Nos panfletos da Campanha Eleitoral, a
nível  de  posições,  estava  o  Senhor  Presidente  em primeiro  lugar,  estava  a  Dra.  Nádia
Gouveia em segundo, estava o Senhor Américo Nogueira em terceiro, quarto o Dr. Gil
Soares, quinto a Senhora Ana Patrícia, mas o que foi tornado público e o que está no jornal
de Soure não é isso, as pessoas estão-me a perguntar o que é que aconteceu? Muitas pessoas
me  perguntam,  mas  eu  também  não  sei  responder.  Como  andei  em  campanha  e  me

https://www.einforma.pt/servlet/app/portal/ENTP/prod/FORMULARIO_REGISTRO_FANCYBOX_ETIQUETA_EMPRESA/
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perguntavam e o que respondia era o que estava no panfleto, também não sei responder às
pessoas, não sei o que lhes dizer. 
Queria  perguntar  quando é  que  é  possível  ir  aos  Simões  para  fazermos  a  reunião  que
tínhamos falado.”--------------------------------------------------------------------------------------------

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “relativamente  à  sua
primeira pergunta não sei o que é que, embora costume ler o jornal, mas sinceramente não
estou a ver o que é que o jornal tenha publicitado nesse sentido. Não estou a ver o que é que
os jornais ou não sei a que é que se refere que esteja publicitado porque aquilo que foram as
Eleições Autárquicas decorreram dentro da lei, aliás, nenhum partido político recorreu do
resultado  das  eleições,  foram  homologadas,  foram  publicitadas  e  houve,  inclusive,  até
Tomada de Posse de acordo com aquilo que foram os resultados dessas eleições. Tanto
tomaram posse os Vereadores que estão aqui hoje para a segunda reunião deste Mandato, de
acordo com esses resultados, onde foram eleitos cinco Vereadores pela Lista do Partido
Socialista, eu próprio, a Dra. Nádia Gouveia,  o Senhor Américo Nogueira, o Dr. Gil Soares
e  a  D.  Ana  Pereira,  eleita  pela  CDU  a  Dra.  Manuela  Santos  e  eleito  pela  Coligação
PPD/PSD-CDS/PP-PPM o Eng.  Agostinho Gonçalves. Ninguém reclamou, é a Senhora a
primeira  a  vir  questionar,  ninguém  reclamou  do  processo  eleitoral,  cá  estamos  nós
empossados e com legitimidade para prosseguir os nossos trabalhos enquanto Executivo
Municipal.”----------------------------------------------------------------------------------------------------

A Munícipe Teresa Neves referiu que: “mas eu não estou a reclamar, as pessoas é que me
abordam… já tive mais do que uma pessoa que me diz  que eu andei  a mentir,  porque
quando tivemos em campanha o que estava nos panfletos da campanha, não é conivente
com o resultado… Quando me perguntavam quem é que estava em segundo lugar, não
tenho  nada  contra  que  seja  o  Senhor  Américo  Nogueira  Vice-Presidente,  muito  pelo
contrário, o Senhor Américo será das pessoas que conheço há muito mais anos. Desde que
eu entrei  para a Câmara Municipal que o Senhor Américo Nogueira cá está,  não tenho
absolutamente nada contra isso, a questão é que as pessoas vêm ter comigo e dizem porque
é que nós dissemos uma coisa e foi feita outra? Não sei como é que isto funciona a nível de
campanha, não faço ideia sequer se é normal nos panfletos estar uma coisa e depois ser
diferente,  não  faço  ideia,  mas  as  pessoas  também  me  perguntam  e  eu  gostava  de  ter
respostas claras para lhes dar porque eu não sei o que lhes responder. Quando me dizem
que eu menti e que as andamos a enganar, o que é que eu lhes respondo?”-----------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “não sei o que é que a
Senhora andou a dizer às pessoas, não faço ideia!!”---------------------------------------------------
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A Munícipe Teresa Neves referiu que: “eu não andei a dizer nada, eu pura e simplesmente
andei a distribuir papéis e o que estava nos papéis estava nos papéis… não é uma questão de
andar a dizer ou não andar a dizer, é um bocado desagradável as pessoas virem ter comigo a
dizer: andaste a dar a cara, o que nos disseram e deram uns papéis com uma coisa e o que
aconteceu foi outra… Que culpa tenho eu, pergunto eu?”-----------------------------------------

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “deve  haver  algum
equívoco da sua parte, tem que esclarecer-se melhor, talvez voltar a ver os papéis, se são
coincidentes, não faço a ideia o que é que a Senhora possa ter dito em campanha ou que
papéis é que possa ter distribuído que não seja de acordo com o que está aqui disposto nesta
sala e que não seja de acordo com o que está, a Senhora deve ter aí um equívoco qualquer,
alguma desinformação porque o que está  nesta  sala  representada,  eu,  o primeiro  eleito,
segundo eleito, terceiro eleito, quarto eleito, quinto eleito, sexto eleito e sétimo eleito, estão
cá todos, homologados pelo Tribunal.  Portanto, D. Teresa Neves, não sei informa-la de
outra maneira, pode consultar as atas, está a ver pelos seus próprios olhos qual a disposição
do  que  saiu  do  resultado  das  eleições,  porventura  os  próprios  interessados  de  outras
Candidaturas estão aqui presentes, pergunto se alguém se sente enganado pelo resultado das
eleições, não sei se é essa a questão?”--------------------------------------------------------------------

A Munícipe Teresa Neves referiu que: “peço desculpa o egoísmo, mas eu não quero saber
da opinião das outras pessoas, estou a falar da minha opinião, estou a falar do que as pessoas
me vêm dizer na rua, nós andámos a distribuir os papéis da campanha e o que as pessoas
dizem é que os papéis que nós distribuímos não estão corretos com a forma que foram
distribuídos os lugares depois aqui na Câmara Municipal,  o que me dizem e perguntam
porquê?  Eu não sei  responder… Perguntam-me porque é  que a  pessoa que  estava  em
segundo lugar, não ficou em segundo lugar? Eu respondo não sei...”------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “a pessoa que estava em
segundo lugar ficou em segundo lugar, você tem esse equívoco, não vê que está?”-------------

A Munícipe Teresa Neves referiu que: “não sei, é isso que estou a perguntar, as pessoas
leram o Jornal o Popular de Soure e disseram...”-------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “vou tentar ler o jornal
com pormenor e vou pedir a um jurista para ler, se o jornal disser alguma coisa que não
estiver de acordo com a Lei, obviamente que teremos que agir em conformidade para repor
a verdade da informação. Fica escrito em ata que a Senhora referiu aqui nesta reunião de
Câmara que o Jornal Popular de Soure não transmite a informação em conformidade com
aquilo que foi o resultado das eleições, é isso?”--------------------------------------------------------
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A Munícipe Teresa Neves referiu que: “não é bem isso, vou ver se me consigo explicar
melhor… Nos panfletos de campanha estava as pessoas enumeradas, como número um,
dois, três, quatro e assim sucessivamente… Depois, pós eleições foi nomeado, não sei como
é que isso funciona, não faço a menor das hipóteses...”----------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “já lhe respondi que não se
podia alterar nada, nada se alterou,  nem podia alterar,  porque no fim do processo estar
entregue em Tribunal, está homologado. Estou-lhe a dizer que nem se alterou, nem se podia
alterar, portanto, há um equívoco da sua parte que foi isso que lhe expliquei.”------------------

A Munícipe Teresa Neves referiu que:  “da minha parte e das pessoas que me andam a
perguntar, mas pronto, vou explicar que há um equívoco, fico esclarecida.”---------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “e então o jornal diz coisa
diferente?”----------------------------------------------------------------------------------------------------

A Munícipe Teresa Neves referiu que: “as pessoas supuseram, se calhar, erroneamente que
ficaria o Senhor Presidente como Presidente, a Dra. Nádia Gouveia como Vice-Presidente,
o Senhor Américo Nogueira em terceiro lugar e assim sucessivamente…” ----------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “aí há um equívoco, enfim,
o assunto de campanha não é para aqui chamado à reunião de Câmara, mas está a questionar
o Presidente que é quem de facto nomeia o Vice-Presidente e pode até fazer rodar todos os
Vereadores, nem só aqueles que vão na lista que eu pertencia, qualquer Vereador pode ser
designado Vice-Presidente da Câmara a Tempo Inteiro. Há Municípios aqui perto, o de
Pombal utilizou a prática de, seis em seis meses, rodar o Vice-Presidente, portanto, como tal
não vejo qual é esse equívoco da sua parte, terá que se esclarecer noutros fóruns, neste
penso que já lhe respondi à sua questão. A Senhora está equivocada ou quem lhe coloca
essas questões contribui para esse equívoco, portanto, nós como está cumprida a lei, não
tenha dúvidas disso,  os Senhores Vereadores já  tomaram conhecimento também dela,  a
própria Assembleia Municipal também é detentora dessa informação, quando entenderem
farão a atuação sobre essa matéria.
Relativamente  à  segunda  questão  que  colocou  de  quando  é  que  eu  vou  aos  Simões,
oportunamente marcarei uma reunião com os responsáveis dos Simões, designadamente os
da Associação dos Simões. No período que antecedeu a campanha, a Senhora Teresa Neves
apresentou-se também como responsável pelo Grupo de Jovens ligados à Catequese dos
Simões e  foi  questionada a possibilidade de o Município ceder  as instalações da Antiga
Escola Primária dos Simões. Esta é a nossa segunda reunião, ainda não houve oportunidade
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de  aprofundarmos  esse  tema,  mas  tem  sido  política  do  Município,  quer  no  Mandato
anterior,  quer  noutros  Mandatos,  incentivar  e  proporcionar  todos  os  equipamentos
municipais que estejam disponíveis possam ter utilidade e incentivamos que devam ter essa
utilidade, portanto, nessa qualidade, logo que me for possível também a minha visita aos
Simões,  quer  para  tratar  com  a  Associação  dos  Simões,  quer  com os  responsáveis  da
Catequese, e levando já algumas indicações, inclusive até uma visita à Escola, será marcada
oportunamente logo assim que eu possa.
Esperando ter conseguido esclarece-la dos seus assuntos, mais alguma coisa a perguntar?”---

A Munícipe Teresa Neves referiu que: “não, agora sim estou esclarecida, eu não sabia que
poderia ser assim e as pessoas também me perguntam e eu também não estou para estar a
dizer que não sei, que acho que é muito desagradável quando alguém nos pergunta alguma
coisa e nós dizemos não sei, não sei não é resposta… Ninguém melhor que o Senhor para
esclarecer  as  coisas  em conformidade  com a  realidade,  nada  melhor  responder  quando
sabemos, do que não sei.”---------------------------------------------------------------------------------

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