23ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 12 de dezembro de 2017, pelas 14,30 horas
,
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--- No dia doze de dezembro do ano de dois mil e dezassete, pelas catorze horas e trinta
minutos, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, reuniu a Câmara Municipal
de Soure, convocada nos termos do Regimento para a sua vigésima
terceira 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. Pedido de Autorização de Utilização e de Vistoria para Receção das Obras de
Urbanização
. Proc. n.º 08/2012
. Requerente: Riverlis, Empreendimentos Imobiliários, Lda
. Local: Rua João Albuquerque Oliveira
Ponto 4. Apreciação da Proposta de Ata de 20.10.2017
Ponto 5. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
. AQUISIÇÃO DE VIATURAS

- Nova Viatura de 17 Lugares
. Adjudicação

Ponto 6. CULTURA
. OUTRAS AÇÕES

- Sábados na Biblioteca – Teatro a Lagartinha Comilona/Teatro o Biombo
. Relatório
Ponto 7. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. APOIO AO DESPORTO
. Ténis de Mesa

- Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do Casal do Redinho
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Ponto 8. AÇÃO SOCIAL//APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
. HABITAÇÃO SOCIAL//APOIO AO ARRENDAMENTO

- Processo N.º 28/2017 – APA

Ponto 9. AÇÃO SOCIAL//APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
. APOIO AO INVESTIMENTO

. Fundação Maria Luísa Ruas
- Reconversão do ATL em Creche e ERPI
Ponto 10. AÇÃO SOCIAL//APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
. Cidades Amigas das Crianças - UNICEF
- Plano de Ação Local
Ponto 11. AÇÃO SOCIAL//APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL// SAÚDE
. Programa Regional para a Promoção de Alimentação Saudável (PRPAS)
- Protocolo
Ponto 12. AÇÃO SOCIAL
. Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à Família
- Programa Cegonhas - Prorrogação
Ponto 13. AÇÃO SOCIAL//APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
. GABINETE DE AÇÃO SOCIAL
. Projeto “EPIS - Empresários p/Inclusão Social
- Ajuste Direto e Adjudicação
Ponto 14. AÇÃO SOCIAL
. Programa Anos Incríveis
. CPCJ - Projeto “Tecer a Prevenção”
- Dinamização do 1.º Grupo de Pais Anos Incríveis
Ponto 15. AÇÃO SOCIAL
. Centro Social de Alfarelos
- Pedido de Receção Definitiva das Obras de Urbanização
Ponto 16. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
. ILUMINAÇÃO PÚBLICA
. Ramais/Baixadas e Prolongamentos de Rede
- União de Freguesias e Degracias e Pombalinho
- Louriceira – Quatro Lagoas
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Ponto 17. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA
. AQUISIÇÃO DE VIATURAS
- Escolha do Procedimento Prévio
Ponto 18. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA
. Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano, das Águas Residuais e
Lamas das Etar//Ano de 2018
. Sistema Público
- Escolha do Procedimento Prévio
Ponto 19. DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO

. Aquisição de Equipamento e Maquinaria
- Proposta de Aquisição de 2 Viaturas Elétricas
. Adjudicação
Ponto 20. SERVIÇOS MUNICIPAIS
. Manutenção e Licenciamento de Software
- Adjudicação
Ponto 21. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
- Abertura de Hasta Pública
Ponto 22. SERVIÇOS MUNICIPAIS
. Inventariação do Património/SNC-AP/Contabilidade Analítica - Implementação
- Escolha do Procedimento Prévio
Ponto 23. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL
. Conduta de Saneamento
- Leonel Rodrigues dos Santos
Ponto 24. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
. Tertúlias Inadiáveis, Lda
- Smile´s Bar - Granja do Ulmeiro
. Dia 07 de dezembro de 2017 - Das 23,00 horas às 24,00 horas
. Dia 08 de dezembro de 2017 - Das 00,00 horas às 03,00 horas
Ponto 25. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
. Tertúlias Inadiáveis, Lda
- Smile´s Bar - Granja do Ulmeiro
. Dia 09 de dezembro de 2017 - Das 23,00 horas às 24,00 horas
. Dia 10 de dezembro de 2017 - Das 00,00 horas às 03,00 horas
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Ponto 26. RECURSOS HUMANOS
. Funcionários da Autarquia
- Natal //2017
Ponto 27. RECURSOS HUMANOS
- Proposta de Alteração à Estrutura Orgânica e de Definição do Número Máximo
de Unidades Orgânicas Flexíveis e Subunidades Orgânicas
- Criação de Unidades Orgânicas Flexíveis e Definição das Respetivas Atribuições
e Competências
Ponto 28. APRECIAÇÃO DE PROPOSTAS DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E
AMR - E DO ORÇAMENTO, PARA O ANO DE 2018
Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “informar-vos que, na
próxima segunda-feira, teremos uma reunião Extraordinária do Executivo para análise de
dois pontos, pelo menos, cuja convocatória seguirá de acordo com o Regimento. Um dos
pontos será a situação da oferta Educativa na Zona Norte do Concelho, funcionamento do
Instituto Pedro Hispano e parceria/protocolos a estabelecer e a regularizar com o próprio
Instituto Pedro Hispano.
Um outro ponto será a criação da Empresa Intermunicipal de Águas, Saneamento e
Resíduos a estabelecer entre os Municípios de Soure, Montemor-o-Velho e Mira. Estão a
decorrer estudos adjudicados há cerca de nove meses através de um Protocolo entre estes
três Municípios e estão a chegar a uma fase final. Depois de uma reunião que tivemos ontem
em Montemor-o-Velho é necessário dar alguns passos e, para que possamos todos debater
essa matéria, vou pedir aos serviços para vos distribuir uma pen com todos os documentos,
muitos deles de caraterização, outros que têm o estudo de viabilidade económica ou
financeira, propostas de tarifário, planos de investimentos, proposta de pacto societário, etc.
Numa reunião que tivemos com o Senhor Secretário de Estado sobre este tema, nos finais
de novembro, foi-nos dito que o fecho das candidaturas para estes sistemas multimunicipais
iria ser prolongado até abril, porque os Municípios que se podem candidatar têm os
processos atrasados. Mesmo assim o nosso é o que está menos atrasado. Portanto, temo que
com esta folga se voltem a adiar alguns passos, porque tudo isto só é possível no fim de o
Tribunal de Contas validar a constituição da Empresa Intermunicipal. Durante o mês de
fevereiro vou, com autorização do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, convidar
todos os membros da Assembleia Municipal e todos os membros do Executivo a
participarem numa reunião informal/workshop para eleitos Municipais para se perceber o
alcance e o contexto da futura empresa Intermunicipal, que espero que tenha “pernas para
andar”. Após análise em reunião de Câmara, irei também distribuir a documentação aos
Senhores Deputados Municipais para que se possam ir preparando sobre esta matéria.
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No dia 26 de novembro participei, em representação do Município, no 75.º Aniversário da
Associação Cultural Desportiva e de Solidariedade da Freguesia de Vinha da Rainha, uma
IPSS do Concelho que tem feito um trabalho notável, como a maioria das outras, mas com
os seus 75 anos, sendo, que há 30 que avança com as valências e com os Protocolos ao nível
da Ação Social. É a maior entidade empregadora da Freguesia, tem tido uma estabilidade
económica, financeira e social assinalável, mesmo nos tempos de grande constrangimento
que têm ocorrido. Reconheço, nestes 30 anos, três Presidentes de Direção e respetivas
equipas que têm feito esse trabalho, o falecido João Cachulo, o Dr. Fernando Cruz e agora o
Senhor Firmino Ramalho. Na vertente IPSS têm todas as valências, aquelas que são as mais
relevantes no espetro da solidariedade e dos acordos com o Ministério da Segurança Social,
desde a infância até à ERPI - Estrutura Residencial para Idosos. Na área desportiva envolve
centenas de praticantes nas modalidades de futebol, atletismo, cicloturismo e remo, inscritos
nas respetivas federações. Tem teatro, escola de dança, escola de música, portanto, tem tido
aqui uma abrangência bastante grande. É respeitada e reconhecida como sendo uma
instituição que cobre toda a Freguesia e tem dignificado o trabalho que faz no Concelho. A
festa de aniversário foi feita com a prata da casa e com o convívio entre os utentes e grande
parte dos associados. O reconhecimento por parte da Câmara Municipal para com esta
instituição que, a par de outras, umas com mais dificuldades outras com menos, tem feito
um trabalho relevante. Não sei se não era de equacionarmos, depois de uma análise mais
apurada, fazermos este reconhecimento de uma outra forma e avaliar no contexto
Concelhio dentro de instituições que tenham um trabalho tão alargado, desde a
solidariedade até ao desporto e à cultura, se esse tipo de trabalho não mereceria outro tipo
de distinção. Fica para reflexão e, porventura, a proposta de reconhecimento do trabalho
desta Instituição.
Também participei, a convite da Associação da Pouca Pena, na inauguração de um Parque
de Merendas que o Município ajudou a construir, mas cujo trabalho e iniciativa foi da
coletividade local que, aproveitando um espaço público ou baldio, tem vindo a melhorá-lo.
Desta vez a Associação envolveu-se num investimento que está quantificado em mais de
duas dezenas de milhares de euros, que, com a ajuda da Junta de Freguesia de Soure e do
Município de Soure, foi possível transformar num agradável Parque de Merendas.
Também no dia 26 de novembro se comemorou o 22.º Aniversário do Centro Social
Sampedrense, no Casal de São Pedro. Um Centro Social com grande raiz desportiva, que
tem um clube que organiza uma das provas de maior dimensão Concelhia que é o Trail das
Lavadeiras, organizado pela secção de atletismo “os Pés Troikados”. Para além da
organização dessa prova do Trail das Lavandeiras têm atividades de Karate, zumba, além de
outras de caráter recreativo e cultural.
No dia 25 de novembro, numa oportunidade que nos foi dada quase quarenta e oito horas
antes, o Senhor Ministro da Agricultura fez uma visita ao Concelho para lançar o Programa
Nacional de Regadios e relançamento da Obra Hidroagrícola do Vale do Pranto I. Na
prática, um investimento de 25 milhões de euros. Trata-se de investimento há muitos anos
6

23ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 12 de dezembro de 2017, pelas 14,30 horas
reivindicado pelas populações, sempre referenciado na Obra Hidroagrícola do Vale do
Mondego que vem do início da década de 70, do século passado. Chegou a ser o segundo
maior projeto nacional de obra pública a seguir ao Porto de Sines. A obra do Vale Mondego,
tem vindo a sofrer várias etapas e este Governo aposta claramente no regadio. Aliás, este
verão, com a falta de água que se veio a verificar e as alterações climatéricas que têm vindo a
ser anunciadas, levam a provar que será o caminho certo. Politicamente este Ministro
noutro Mandato em que exerceu as mesmas funções, foi dos principais entusiastas que se
avançasse com a obra do Alqueva, que levou a muitos recursos Europeus e Nacionais e tem
vindo a dar provas que foi um investimento correto. Hoje já ninguém põe em causa o
desenvolvimento e a implementação da obra do Alqueva. Agora há a oportunidade do
pacote negociado com o Banco Europeu de Investimento, cujos Fundos Comunitários são
na ordem dos 560 milhões de euros, e deste ser o segundo maior projeto nacional, e deste
pacote de investimento e ser no Concelho de Soure. Para isso tem contribuído muita gente.
Decidi, no uso das minhas competências, agarrar a oportunidade que me foi dada, com
poucas horas de antecedência, pelo Gabinete do Senhor Ministro de ser Soure o local, de
apresentação do projeto e aceitei o desafio e preparei a organização. Dar-vos nota de que a
despesa do Município neste evento andará na ordem dos 2.000,00 euros. Também foi
público, o contributo do Crédito Agrícola de Pombal que se assume como um Banco local e
que não tem sido hábito participar muito connosco, embora sejamos clientes. Sensibilizados
para este problema, quando falei com os dirigentes a resposta não foi pronta, mas foi
positiva no próprio dia do evento. Agora, da nossa parte, muita coisa há a fazer no
acompanhamento desta obra que vai ser entregue e está contratualizada com a Associação
de Beneficiários Hidroagrícola do Mondego com sede em Montemor-o-Velho, uma
Associação de direito privado, mas com estatuto de utilidade pública. Obviamente que daqui
para a frente, a nossa equipa técnica, quer em termos de infraestrutura, quer em termos de
ordenamento do território, tem aqui um trabalho acrescido, porque só um acompanhamento
muito próximo, não só das Juntas de Freguesia de Samuel e Vinha da Rainha, que são
abrangidas pela obra, e dos outros Concelhos, mas também dos nossos técnicos é que é
possível com que a obra possa ser verdadeiramente útil. Só é verdadeiramente útil se não
causar impactos negativos ao resto do enquadramento, quer a nível das infraestruturas
existentes e de outras que seja preciso e necessário construir para o futuro, mesmo aquelas
que não estão abrangidas pela parte agrícola, quer a nível do ambiente, no sentido de
preservar um ecossistema que existe a nível da fauna e da flora, mas também ao nível das
infraestruturas municipais que têm que servir não só os agricultores, mas todos aqueles que
precisam de fazer do Vale do Pranto um local de passagem.
Também neste período entre a última reunião e a de hoje, decorreu mais uma ação
organizada pela CPCJ e do projeto Tecer a Prevenção, onde tivemos a visita de um membro
da Comissão Nacional, a Dra. Fátima Duarte, que tem sido uma das principais formadoras
do projeto Soure “Tecer a Prevenção”. Fiz questão de encontrar, por breves minutos, a Dra.
Fátima Duarte e até em género de balanço, tentando até perceber se poderia haver um
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possível afastamento desta Comissária Nacional do apoio ao Concelho de Soure. Para já
ficámos a saber que está afastada das funções de apoio às Comissões Locais, fica só com a
formação e com outros projetos. Dar nota que o Presidente da Câmara Municipal de Soure
enquanto membro que foi da Comissão Executiva da CPCJ de Soure nos primeiros dois
anos do Mandato anterior e enquanto Presidente da Câmara Municipal, reconhece à equipa
do Juiz Conselheiro Armando Leandro, na sua pessoa, todo o apoio dado à CPCJ de Soure e
ao Concelho de Soure. Peço ao Senhor Vereador Dr. Gil Soares enquanto representante na
CPCJ e a Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, não estando aqui nestas funções, mas
tomando conhecimento, na reunião de Câmara de hoje, faça seguir expediente a agradecer
ao Senhor Juiz Conselheiro Armando Leandro e que seja extensivo este reconhecimento à
Dra. Fátima Duarte e também desejar à nova Presidente da Comissão Nacional os melhores
sucessos e êxitos nas suas funções e que o Município de Soure está inteiramente disponível
para prosseguir o seu trabalho naquilo que é o apoio que damos às crianças e jovens do
nosso Concelho. À Senhora Presidente da CPCJ de Soure também deixo o meu
reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e pelo trabalho que foi feito e pelo trabalho que
foi reconhecido, pelos contributos que está disponível para continuar a dar nesta área em
especial da infância e da juventude.”---------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “nós participámos todos na
apresentação do relançamento do Projeto do Regadio do Baixo Mondego, penso que é uma
obra extremamente importante para o Concelho de Soure e para a Região, investimento de
24 milhões. No entanto, alguma preocupação porque não vi nenhum técnico, nem o Senhor
Ministro da Agricultura, nem os Senhores Presidentes de Câmara, fazerem nenhuma
referência ao Vale do Ega. Como sabemos, também é uma preocupação que nós devemos
ter, estando resolvido esta obra do Pranto I, mantemos como preocupação o Vale do Ega,
uma vez que as Freguesias de Figueiró do Campo e Granja do Ulmeiro do Concelho de
Soure e Santo Varão do Concelho de Montemor-o-Velho, periodicamente devido às cheias,
uma vez que há um estrangulamento no escoamento das águas, provocam inundações nas
populações ali na Zona do Marachão, Granja do Ulmeiro e Formoselha. Resolvido que está
o problema do Vale do Pranto, devemos também continuar a lutar e faço um apelo ao
Senhor Presidente da Câmara, sei que foi uma peça importante na resolução do problema
do Vale do Pranto, acompanhou sempre, participou em várias reuniões, foi exigente, penso
que deve manter o nível de exigência em futuras reuniões para resolver o problema do Vale
do Ega.
Informar que participei em vária iniciativas. No dia 01 de dezembro, no jantar do Rancho
Folclórico da Ribeira da Mata. No dia 02 de dezembro, no almoço do Grupo Folclórico
Etnográfico do Cimeiro. Estes grupos, ultimamente, não fazem os jantares no Concelho,
uma vez que a Câmara Municipal, normalmente, participa neles, colabora, lembra-los que
deveriam dar alguma prioridade para serem feitos no Concelho. De qualquer das formas,
estas iniciativas, em todas elas, foram feitos agradecimentos ao Município relativamente aos
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apoios que são dados durante o ano, quer a nível de transporte, quer a nível de
equipamentos, quando eles realizam os seus festivais de Folclore.
Também estive presente no aniversário do Centro Social Sampedrense, uma associação que
tem tido algumas dificuldades, uma vez que o lugar do São Pedro é bastante pequeno, a
população continua a diminuir, mas tem havido ali alguns voluntários que têm mantido a
Associação de pé.
Por último, referir que participei no Congresso da Associação Nacional de Municípios
Portugueses, no dia 09 de dezembro, em Portimão, onde o tema principal foi a Transferência
de Competências para as Autarquias Locais. Das principais competências a descentralizar
são: Educação, Ação Social, Saúde, Proteção Civil, Cultura, Património, Transportes e Vias
de Comunicação e Segurança Contra Incêndios, estas são as principais em que nós todos
nos devemos empenhar. A principal preocupação é que estas competências não tem eficácia
imediata, defende-se a implementação através da publicação de Decretos-Leis setoriais.
Também a preocupação dos oradores de que qualquer transferência tem que ser
acompanhada de meios financeiros, patrimoniais e humanos. Penso que o congresso correu
muito bem e teve o encerramento do Senhor Presidente da República, Marcelo Rebelo de
Sousa.”-------------------- -----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “dar aqui algumas informações sobre as
participações que tive neste período. No dia 02 de dezembro, participei num jantar da
Associação de Baldios em Casais de S. Jorge, uma iniciativa que esta Associação fez de
recolha de azeitona e depois com o azeito produzido serviram um jantar à população, foi
um momento interessante que repetiram no passado domingo com um almoço também
oferecido por esta Associação de Baldios, nas Degracias.
No dia 07 de dezembro, estive em representação do Município no Jantar de Natal do
Rancho das Ceifeirinhas de Vila Nova de Anços.
No dia 08 de dezembro, o Senhor Chefe de Divisão, Dr. Mário João, participou no jantar
anual do Grupo de Pauliteiros de Vila Nova de Anços.
No dia 09 de dezembro, participei, para além desse almoço na Associação das Degracias no
Festival de Sopas que decorreu em Paleão e também no I Encontro de Cantares Natalícios
que decorreu na Associação da Ribeira da Mata.
Para além destes e de outros eventos em que participei, queria destacar dois eventos. Por um
lado, no dia 30 de novembro decorreu a inauguração de um espaço junto à APPACDM de
Soure em resultado da constituição de uma Cooperativa, designada por Deliciosas
Diferenças, um projeto virado para a Saúde Mental em que estão envolvidas outras
entidades como, por exemplo, o Hospital Sobral Cid. Este projeto visa, essencialmente, a
integração das pessoas com deficiência mental no mercado laboral e que irão prestar um
serviço de organização de eventos. Neste momento tem seis pessoas envolvidas neste
processo com deficiência mental, e é uma forma que a sociedade civil tem de se organizar,
de técnicos da APPACDM de Soure e de outras instituições que resolveram, para além
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daquilo que estão a fazer, criar este projeto arrojado, pioneiro, como destacou a
representante do Hospital Sobral Cid. Portanto, acho que é uma iniciativa, numa área que é
um pouco descorada que é a Saúde Mental, de salutar e que, numa próxima reunião, iremos
aqui trazer um Protocolo de Colaboração com esta Cooperativa. O Senhor Presidente já
demonstrou essa disponibilidade aos responsáveis, de passarmos nos nossos eventos a
recorrer aos serviços que esta Cooperativa irá disponibilizar.
Destacar também na área do Desporto, o Clube Pesca Desportiva de Soure que, no passado
dia 26 de novembro, venceu uma competição, a Taça da Associação Dr. Artur Coimbra que
decorreu em Seia. “-----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “queria salientar que não estive
presente na vinda do Senhor Ministro da Agricultura aqui a Soure porque não tive
conhecimento, nem do local, nem da hora, portanto, peço desculpa por não ter estado
presente. Só na segunda-feira é que recebi a carta, mas teria tido todo o gosto em ter estado
presente.
Naquele e-mail que nós recebemos dos eventos, acho muito útil, mas se fosse possível dar
orientações aos serviços de porem quem é a entidade “responsável”, até pode ser a Câmara
Municipal, não só em questões protocolares, mas quando tenho hipótese de ir gosto de dar
os parabéns à entidade. Se for possível, além da data, hora, local, dizer quem é a entidade
responsável, penso que seria importante.”--------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “gostaria de dar aqui uma
informação que tem a ver com a Proteção Civil. Como têm conhecimento, devido à
Tempestade Ana que passou também no Concelho de Soure, e teve maior incidência das
18horas de domingo até às 06horas de segunda-feira, não houve muitas anormalidades a não
ser que tivemos que proceder ao corte, os Bombeiros Voluntários de Soure e o Município de
Soure, de 106 árvores, duas quedas de infraestruturas e, em determinados momentos, houve
iluminação elétrica que esteve interrompida durante cerca de três horas. Estas foram as
situações de registar, de resto, também nesta fase a Tempestade Ana passou ao lado do
Concelho de Soure, felizmente sem grandes estragos, portanto, houve mais trabalho para os
Bombeiros e para a Proteção Civil, mas sem acidentes graves a registar.”-------------------------

Foram dadas várias Informações e prestados diversos Esclarecimentos.-----------Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
. Licenciamento de Obras Particulares

Foi presente a seguinte listagem:
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Município de Soure
Requerimentos para Reunião
De 21-11-2017 a 12-12-2017
12-12-2017
Class.: 01
Ano: 2017
Número: 738
Dt. Entrada Reqt.: 21-11-2017
Processo : 01/2017/7/0
Requerente: Rui José Fernandes Manso Rendeiro
Tp. Pedido: Demolição
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: Venda fitofarmaceuticos
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 24-11-2017
Local Obra: Avenida Dr. João Esteves Simões, 19
Informação: Deferido de acordo com a informação técnica
Freguesia: Soure
Class.: 02
Ano: 2017
Número: 13598
Dt. Entrada Reqt.: 18-09-2017
Processo : 02/2013/2/0
Requerente: Centro Social de Alfarelos
Tp. Pedido: Vistoria
Tp. Construção: Alteração
Tp. Utilização: Lar de idosos e creche
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 28-11-2017
Local Obra: Rua do Cemitério
Informação: à Reunião de Câmara
Freguesia: Alfarelos
Class.: 01
Ano: 2017
Número: 712
Dt. Entrada Reqt.: 07-11-2017
Processo : 01/2012/8/0
Requerente: Riverlis Empreendimentos Imobiliários,Lda
Tp. Pedido: Novos elementos
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: Habitação multifamiliar
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 06-12-2017
Local Obra: Rua João Albuquerque Oliveira
Informação: À Reunião de Câmara
Freguesia: Soure

Total: 3

Foi tomado conhecimento, divulgue-se e afixe-se no átrio dos Paços do Concelho.-
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Ponto 3. Pedido de Autorização de Utilização e de Vistoria para Receção das Obras
de Urbanização
. Proc. n.º 08/2012
. Requerente: Riverlis, Empreendimentos Imobiliários, Lda
. Local: Rua João Albuquerque Oliveira
Foi presente a seguinte informação:
Assunto : Pedido de autorização de utilização e de vistoria para receção das obras de urbanização do Processo nº
08/2012
Requerente: Riverlis, Empreendimentos Imobiliários, Ldª
Local: Rua João Albuquerque Oliveira
Na sequência do requerimento nº 680 apresentado em 19 de outubro de 2017 pela requerente supra, para receção
provisória das obras de urbanização referentes a substituição da conduta de abastecimento de águas existente, por
outra de diâmetro 90mm, com interligação às Avenidas Dr Abel das Neves e Dr João Esteves Simões, bem como
subsequente redução da garantia bancária prestada como boa e regular execução das mesmas, foi em cumprimento
do disposto no nº 2 do art.º 87 do DL 555/99, de 16/12 com a redação do DL 26/2010, de 30/04, RJUE, efetuada no
passado dia 10 de novembro a respetiva vistoria.
O valor das obras de urbanização é de 5.066,19€ e a garantia bancária foi prestada a favor do município no valor de
5.319,50€.
Tendo-se procedido à vistoria das obras de urbanização, e encontrando-se as mesmas devidamente executadas, não
se vê inconveniente na receção provisória das obras de urbanização e consequente redução da caução.
A decisão sobre o assunto é da competência da Câmara Municipal nos termos do disposto no nº 1 do art. 87º do
RJUE.
A receção provisória, pela Câmara Municipal de Soure, das obras de urbanização, é condição necessária e
indispensável para emissão das autorizações de utilização referentes ao edifício multifamiliar, conforme 5ª cláusula
do contrato de urbanização celebrado entre a Riverlis Empreendimentos Imobiliários, Lda e a Câmara Municipal de
Soure.
Ao abrigo do disposto no artigo 25.º do RJUE, e na 7ª cláusula do contrato de urbanização, os encargos de
funcionamento das infraestruturas por um período de 10 anos são da responsabilidade do requerente, Riverlis
Empreendimentos Imobiliários, Lda.
Face ao exposto, considerando que estão preenchidos os pressupostos legais e regulamentares aplicáveis, julgam-se
reunidas as condições para que a Câmara Municipal delibere nos termos dos artigos 87º e 54º do DL 555/99 de
16/12 com a redação do DL 26/2010, pelo que se sugere:
1. Homologação do auto de receção provisória das obras de urbanização;
2. Aprovação da redução do valor da garantia bancária.
Maria José de O. Carvalhão – Engª
Chefe de Divisão G.U.P.
06.12.2017
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção
provisória das obras de urbanização e a redução do valor da garantia bancária,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.---------------------------------Ponto 4. Apreciação da Proposta de Ata de 20.10.2017

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.----------------Ponto 5. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
. AQUISIÇÃO DE VIATURAS

- Nova Viatura de 17 Lugares
. Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO – Ensino Básico
Aquisição de Viaturas
- Nova Viatura de 17 lugares
* Adjudicação
Por deliberação da Câmara Municipal, na sua Reunião de 09.01.2017, foi decidido recorrer à figura do ajuste direto,
como procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.
Das empresas consultadas, apenas a seguinte apresentou proposta:
EMPRESA
Lizauto, Lda.

VALOR
30.731,71 €

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta é inferior ao preço base definido,
sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma.
De acordo com o n.º 1 do artigo 94º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de
29 de Janeiro, o contrato do presente serviço será reduzido a escrito.
Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa de
audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.
Conclusão
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A aprovação da minuta do contrato;
2. A dispensa de audiência prévia a favor do interessado;
3. A adjudicação do presente serviço à empresa “Lizauto, Lda.”;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 30.731,71 euros, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor.
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À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
26.01.2017

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de um
procedimento para a aquisição de uma viatura de 17 lugares, iniciado a 09.01.2017. De lá até
agora este procedimento esteve a aguardar alguns desenrolares de acontecimentos e houve
oportunidade de agora concretizar o processo. Nós mantivemos sempre esta verba
cabimentada, ou seja, decidimos adjudicar, fizemos a consulta ao mercado nos termos da
contratação pública e mantivemos o procedimento em aberto porque sabíamos que era uma
viatura necessária.
Portanto, aquilo que eu proponho é que se aprove a adjudicação do presente fornecimento à
empresa “Lizauto, Lda.”------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato, a dispensa de
audiência prévia, a adjudicação do presente serviço à empresa “Lizauto, Lda”e a
autorização para a realização da despesa no valor de 30.731,71 euros, acrescido de
IVA, conforme decorre da informação técnica dos serviços.--------------------------Ponto 6. CULTURA
. OUTRAS AÇÕES

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

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: “A lagartinha- teatro O Biombo” - 25 de nov. 2017 - Relatório
No âmbito do programa Sábados na Biblioteca foi realizado o teatro a Lagartinha pelo grupo de teatro o Biombo no
sábado dia 25 de novembro.
Teatro para a infância (até aos 5 anos) com a 4 sessões, duas de manhã e duas à tarde com as sessões preenchidas de
acordo com o limite pré definido.
Apresento quadro com nº de crianças e instituições/jardins-de-infância:

Soure
Granja do Ulmeiro
Vinha da Rainha
Gesteira

Instituições
Jardins de Infância
Santa Casa Misericórdia
J. Infância Soure
J. Infância Sobral
Centro Paroquial
J. Infância Granja
Associação Vinha Rainha
Fundação Maria Luísa Ruas

Nº Crianças
20
14
4
4
3
2
16
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Samuel
Alfarelos
Figueiró do Campo
Vila Nova Anços
Tapeus
Degracias/Pombalinho
Outros

Associação Samuel
Jardim infância
Centro Paroquial Alfarelos
J. Infância Figueiró Campo
J. Infância Vila Nova Anços
J. Infância Tapeus
J. Infância Degracias
Coimbra, Condeixa, Penela
TOTAL de Crianças
Total de Pais

11
2
10
3
5
2
2
4
102
90

À Consideração superior,
Paula Gonçalves
Bibliotecária
28/11/2017

Foi tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------Ponto 7. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. APOIO AO DESPORTO
. Ténis de Mesa

- Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do Casal do Redinho

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Desporto e Tempos Livres
Apoio ao desporto
TÉNIS DE MESA

- Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do Casal do Redinho
A Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do Casal do Redinho, através de uma sua Secção, inscreveu-se
na Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, estando presentemente a disputar o Campeonato Distrital de
Coimbra, com oito atletas.
Este projeto pretende relançar a prática da modalidade no Concelho, o que no âmbito da política desportiva
municipal representa um contributo para a diversificação e promoção da oferta desportiva concelhia.
Nesse sentido a Câmara Municipal, na sua grelha de apoio ao funcionamento, aprovada na reunião de 04 de
setembro de 2017, consagrou esta modalidade como uma das que o Município apoiaria na época de
2017/2018.
Todavia, dado que esta Associação está a iniciar a prática do ténis de mesa, e numa vertente federada, isso
implica um conjunto de investimentos iniciais em equipamento, que terá de ser certificado pela respetiva
Federação Desportiva.
Nesse sentido, a Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do Casal do Redinho realizou um investimento
no valor de €1.544,60 (fatura em anexo), inicialmente o orçamento era de €2.447,40, designadamente na
aquisição de uma mesa de ténis de mesa e respetivos acessórios, solicitando ao Município de Soure um apoio
para fazer face a esta despesa.
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Assim, é manifesto o interesse municipal no apoio a esta prática desportiva, que pode traduzir-se na retoma, de forma
reiterada e sustentada, desta modalidade no nosso Concelho.
Constitui atribuição do Município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios da população,
designadamente no domínio dos Tempos Livres e Desporto, cfr. al. f) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro.
Neste quadro, propõe-se, nos termos da alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro que,
no âmbito do Apoio ao Desporto previsto nas Grandes Opções do Plano - PPI e AMR - e Orçamento aprovados para
2017, a Câmara Municipal aprove um apoio de 620,00€ á Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do
Casal do Redinho, o que representa sensivelmente 40% do investimento realizado, em linha com o grau de
grandeza que a Câmara Municipal vem apoiando pedidos análogos.
O Vereador
(Gil Soares, Dr.)
05/12/2017

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “na modalidade de Ténis de
Mesa inscritos na Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, há uma Associação do nosso
Concelho que se inscreveu nesta modalidade e que nos vem pedir um apoio ao investimento.
O investimento é pouco, traz ambições da coletividade, mas nós não podemos, para já, fugir
a um princípio do apoio ao investimento que é nos 40%, ou seja, 620,00 euros, para
comprar uma mesa e algumas raquetes homologadas pela Federação Portuguesa de Ténis de
Mesa.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta do Senhor Vereador, Dr. Gil
Soares, de atribuição de um apoio no valor 620,00€, correspondente a 40% do
investimento realizado, à Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do Casal
do Redinho.-------------------------------------------------------------------------------Ponto 8. AÇÃO SOCIAL//APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
. HABITAÇÃO SOCIAL//APOIO AO ARRENDAMENTO

- Processo N.º 28/2017 – APA

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Ação Social – Apoio a Atividades no Âmbito da Ação Social
. Habitação Social // Apoio ao Arrendamento
- N.º Processo: 28/2017 - APA
O Município de Soure tem vindo a atribuir, com caráter temporário e a título excecional, alguns apoios ao
arrendamento, face a circunstâncias de emergência social que são diagnosticadas e acompanhadas pelo Gabinete de
Ação Social e Saúde.
O valor do Apoio que tem sido atribuído a estas situações excecionais tem tido por base a relação entre o valor da
renda e o valor do Rendimento Mensal Bruto do Agregado Familiar, deduzido das despesas, sendo que o valor
médio a apoiar, pelo Município, se tem cifrado em sensivelmente 50% do valor da renda.
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Os Serviços Municipais estão a elaborar um Regulamento que contemple, defina e estabeleça critérios para a
atribuição de apoios a famílias em situação de grave carência económica, através de Medidas de Apoio Pontual em
situações de emergência social de carater temporário, justifica-se, ainda assim, que em casos de manifesta
fragilidade social, em articulação com outras Entidades, designadamente, Segurança Social, IPSS e restantes
Entidades que integram a Rede Social Concelhia, a Autarquia aprove a concessão de apoios para minorar situações
de vulnerabilidade extrema vividas por estas famílias.
Assim, os Municípios dispõem de atribuições nos domínios da Saúde, Ação Social e Habitação, conforme o
previsto nas alíneas g), h) e i) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Em concretização dessas atribuições, compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, incluindo
aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção de doenças, bem como participar na prestação de
serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, nos termos das alíneas u) e v) do n.º 1 do artigo
33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Face ao atrás exposto, sugere-se que o Executivo Municipal aprove:
A atribuição de um Apoio Mensal ao Arrendamento, pelo prazo de 12 meses, correspondente a 50% do valor
da renda, ao Agregado Familiar, de acordo com o seguinte quadro:
N.º de Processo

Valor da Renda

N.º PROCESSO: 28/2017 - APA

€130,00

Apoio Mensal do
Município (50%)
€65,00

À consideração superior,
A Coordenadora do Gabinete de Ação Social e Saúde,
(Cristina Marta, Dra.)
2017.11.27
Despacho:
De acordo.
À Reunião de Câmara para ratificação.
27.11.2017
O Vereador*
(Gil Soares, Dr.)
* Competências Delegadas e Subdelegadas
por Despacho de 23.10.2017

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.-------------------------------------------------------------------------------------Ponto 9. AÇÃO SOCIAL//APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
. APOIO AO INVESTIMENTO

. Fundação Maria Luísa Ruas
- Reconversão do ATL em Creche e ERPI
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Ação Social
Apoio ao Investimento
- Fundação Maria Luísa Ruas
. Reconversão do ATL em Creche e ERPI
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Valor elegível apresentado - 1.880.910,43€
Considerando que:
- Se trata de uma obra que permite o aumento da capacidade de resposta na Valência Creche, em 33 utentes;
- Com a construção da ERPI é criada uma resposta social na União de Freguesias de Gesteira e Brunhós e lugares
limítrofes, para 40 residentes;
- É um investimento de inequívoco interesse municipal.
Considerando, ainda que a prática do Município na atribuição deste tipo de apoio às IPSS do Concelho:
- Tem sido fixado em 15% do valor do investimento elegível.
Proponho:
A atribuição de um apoio a esta instituição em 15% sobre 1.880.910,43€ (valor elegível), ou seja, de 282.150,00€.
Soure, 07 de dezembro de 2017
O Vereador
(Gil Soares, Dr.)
PROPOSTAS DE APOIO A INVESTIMENTOS
Anexo - Ação Social

1.1

Pagame nto

E ntidade

De signaç ão proje to

T otal
Inve stime nto

Apoio
Proposto

2017

20 18

2 019

Fundação Maria Luísa Ruas

PARES II - Construção de Creche, Jardim
Infantil e Estrutura Residencial para Idosos

1 880 910,43 €

282 150,00 €

5 000,00 €

125 000,00 €

152 150,00 €

Total:

282 150,00 €

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se da proposta de
apoio ao investimento à Fundação Maria Luísa Ruas, para a área da União de Freguesias de
Gesteira e Brunhós. Esta é a última instituição do Concelho que faltava arrancar com a sua
obra financiada por este programa, portanto, o valor da adjudicação foi de 1.880.910,43
euros, 15% será nossa responsabilidade, um apoio que é para dar de acordo com os autos de
medição que serão visados pela Chefe de Divisão responsável por esta área de
acompanhamento de obras e urbanismo particular. Este processo teve uma validação prévia,
ao tempo, por parte da Rede Social Concelhia com um parecer favorável e depois o projeto
foi aprovado pela Segurança Social. É financiado em 750.000,00 por esse fundo criado para
o PARES - Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais e nós entramos
com 15% que serão transferidos por cada auto de medição até ao valor de 282.150,00
euros.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta do Senhor Vereador, Dr. Gil
Soares, de atribuição de um apoio no valor 282.150,00€, correspondente a 15%
do investimento elegível, à Fundação Maria Luísa Ruas.----------------------------18
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Ponto 10. AÇÃO SOCIAL//APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
. Cidades Amigas das Crianças - UNICEF
- Plano de Ação Local
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: AÇÃO SOCIAL// APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
Cidades Amigas das Crianças - UNICEF
- Plano de Ação Local
Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:
O Programa Cidades Amigas Crianças (CAC) constitui uma oportunidade para os Municípios desenvolverem
estratégias para pôr em prática os direitos dos cidadãos mais jovens no seu território, de forma articulada e
concertada.
Uma Cidade Amiga das Crianças valoriza e estimula a participação de todas as crianças no Município e o trabalho
em rede entre setores municipais e instituições do concelho, assente numa abordagem integrada e multissetorial.
Uma CAC respeita e aplica nas suas políticas, normas e programas os direitos das crianças consagrados na
Convenção sobre os Direitos das Crianças.
O objetivo geral do Programa visa contribuir para a realização dos direitos da criança, mediante a adoção de
políticas de âmbito local que promovam o bem-estar de todos os cidadãos e em particular das crianças, e o
desenvolvimento das comunidades, tanto no presente como no futuro.
O processo de construção de Cidades Amigas das Crianças assenta em quatro fases, que incluem a Candidatura, a
Implementação, o Reconhecimento e, por último, o Acompanhamento e a Avaliação.
O Município de Soure aderiu a este Programa, conforme deliberação da Câmara Municipal de 05 de abril de 2017,
tendo essa adesão sido aprovada pelo Comité Português para a UNICEF e formalizada com a subscrição de um
Protocolo de Adesão a 29 de maio de 2017.
Após a assinatura do Protocolo de Adesão, o Município de Soure procedeu à definição de um Mecanismo de
Coordenação, bem como à Elaboração de um Plano de Ação Local, tendo como prazo máximo de entrega deste
Plano, seis meses, o que correspondia ao dia 29 de novembro de 2017. Durante este período, a Comissão
Coordenadora do Programa (CCP) disponibilizou o apoio técnico para o desenvolvimento do Plano. Este Plano será
objeto de uma apreciação por parte da CCP, no prazo máximo de um mês.
A elaboração do Plano de Ação Local foi baseada nos Pilares do Programa Cidades Amigas das Crianças: Visão
Global da Criança, Participação, Estratégia Baseada nos Direitos da Criança e Análise do Impacto. Para a
construção deste Plano foram realizadas reuniões setoriais entre os serviços/ unidades orgânicas do Município, bem
como com a CPCJ.
Face ao exposto, sugere-se que a Câmara Municipal:
Tome conhecimento do Plano de Ação Local remetido, no dia 28 de novembro, à Comissão Coordenadora do
Programa, no âmbito da Candidatura do Município ao Programa Cidades Amigas das Crianças.
À consideração superior,
A Coordenadora do Gabinete de Ação Social e Saúde,
(Cristina Marta, Dra.)
04.12.2017
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Despacho:
À Reunião de Câmara para conhecimento.
05.12.2017
O Vereador*
(Gil Soares, Dr.)
*Competências Delegadas e Subdelegadas
por Despacho de 23.10.2017

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “dar-vos conhecimento
sobre o nosso Plano de Ação Local para o período de vigência de 2018 - 2021, sobre as
Cidades Amigas das Crianças, sobre a tutela da UNICEF. Esperamos que a partir do ano de
2018, nós que entrámos em maio de 2017, tenhamos uma participação mais ativa. Temos
várias ações inscritas que constam do programa e estamos em condições de assegurar, com a
aprovação do Plano de Atividades e Orçamento, todo o enquadramento logístico desta
matéria.”------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “saúdo o documento apresentado, a
abertura e vontade política deste executivo em dar seguimento à concretização da
candidatura efetuada no executivo anterior e mostro toda a minha disponibilidade para
apoiar a sua concretização.”-------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “queria apenas realçar que este documento
resultou do esforço e da dedicação de muita gente que nele colaborou, desde o Gabinete de
Ação Social, os Serviços Educativos, o Gabinete Florestal, a Biblioteca Municipal e,
naturalmente também, na pessoa da Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, o papel e a
ajuda que a CPCJ de Soure prestou na elaboração deste documento.”----------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “nós aderimos e fomos
aceites a este programa num evento nacional que decorreu em Soure, quanto mais não seja
simbolicamente por sermos um dos catorze que o ano passado foram aceites nesta
organização, a juntar a quase meia centena que já faziam parte. Estarmos nesta Rede é,
acima de tudo, um compromisso em seguirmos uma política de apoio à fixação dos mais
jovens, de apoio às crianças e aos jovens, de apoio à educação. Há um desígnio que tem
vários fatores, eu costumo usar três fortes: de um Concelho mais solidário, de um Concelho
mais sustentável e de um Concelho mais inteligente, usando aqui a terminologia muito
adequada aquilo que foi o Acordo de Parceria entre Portugal e a União Europeia, naquilo
que são os seus desígnios até 2021. Daí a nossa aposta forte na Educação no Mandato
anterior, aposta essa que é para continuar. A educação começa no berço e é feita, acima de
tudo, na família, na sociedade com complemento dos órgãos responsáveis, o Município
pelas atribuições que tem no campo da Educação e também das próprias Escolas. Nada
disto funciona desagregado, nada disto conseguirá o mínimo sucesso se não for de uma
forma de rede, se não for de uma forma agregada.
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Este projeto é mais um que deve ser visto por todos os responsáveis deste Município como
sendo um importante pilar, juntamente com os contributos da Educação, Desporto, Saúde,
Ação Social, para ter uma sociedade vindoura de Sourenses mais saudáveis a todos os níveis,
especialmente ao nível do desenvolvimento social e do bem-estar da comunidade.”------------

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------Ponto 11. AÇÃO SOCIAL//APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL// SAÚDE
. Programa Regional para a Promoção de Alimentação Saudável (PRPAS)
- Protocolo
Foi presente o seguinte Protocolo:
Assunto: AÇÃO SOCIAL// APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL// Saúde
. Programa Regional para a Promoção de Alimentação saudável (PRPAS)
- Protocolo
Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:
O Programa Regional para a Promoção de Alimentação Saudável (PRPAS) surge da necessidade de
desenvolver uma política alimentar e nutricional que envolva todos os intervenientes e que crie condições para que
os cidadãos possam, de forma responsável, viver com saúde.
Este Programa abrange os jovens de uma forma mais direta, através da escola, e de uma forma indireta, a família.
O PRPAS sustenta-se numa rede de saberes como os da Psicologia Comportamental, Marketing e Comunicação.
Na concretização do Programa Regional para a Promoção da Alimentação Saudável foram elaborados vários
projetos cujos objetivos pretendem influenciar estes determinantes de saúde. Os projetos consignados no âmbito
deste protocolo são os seguintes: estratégia minorsal. saúde, pão. come e sopa. come, projetos que pretendem
diminuir o consumo do sal, vending. saúde, que visa melhorar a oferta alimentar das máquinas de venda
automática, o projeto tão doce. não, que pretender diminuir o consumo de açúcar, promover o consumo de água e
promover estilos de vida saudáveis.
As parcerias com a sociedade civil e sociedades científicas são fundamentais no desenvolvimento das estratégias de
intervenção que podem ser implementadas pelas Autarquias, desempenhando um papel importantíssimo nesta
matéria.
Assim, tendo em vista a formalização de um compromisso visando envolver a Câmara Municipal de Soure nas
estratégias de intervenção que vise mitigar os graves problemas de saúde, designadamente, a diabetes e as doenças
cardio e cérebro vasculares.
A Administração Regional de Saúde propõe a subscrição, ao Município de Soure, de um Protocolo de Cooperação.
Face ao exposto, sugere-se que a Câmara Municipal:
Aprove a Minuta de Protocolo de Cooperação a celebrar com a Administração Regional de Saúde do Centro, IP (ANEXO) -.
À consideração superior,
A Coordenadora do Gabinete de Ação Social e Saúde,
(Cristina Marta, Dra.)
2017.12.04
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se do Programa
Regional para a Promoção de Alimentação Saudável que vamos assinar com ARS. Já foram
assinados um primeiro lote de Municípios, espero que Soure se junte em breve a esta
iniciativa que está aqui a ser proposta pelo Gabinete de Ação Social e que tem sido
acompanhada pelo Senhor Vereador Dr. Gil Soares.”------------------------------------------------O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “este Protocolo que trazemos aqui é
proposto pela ARS, tem como objetivo a criação de estratégias de intervenção que visam
mitigar graves problemas de saúde como a diabetes e doenças cardio e cérebro vasculares. O
Município tem aqui algumas obrigações que serão materializadas num Plano de Atividades
Anual que iremos trabalhar com este organismo do Estado.
Queria dizer que muitas das nossas medidas que já estamos a trabalhar e temos vindo a
trabalhar há algum tempo vão ao encontro das preocupações deste Protocolo. A título de
exemplo, a contratação que se irá verificar no início do próximo ano de uma nutricionista
visa, no fundo, trabalhar muitas destas matérias e outras que estão aqui subjacentes a esta
celebração de Protocolo. É este o caminho que devemos seguir, cada vez ter maiores
preocupações com a alimentação das nossas crianças, dos nossos jovens e de toda a
população em geral.”---------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “saúdo a adesão ao Programa Regional
para a Promoção de Alimentação Saudável de interesse global para toda a população, mas em
particular para todos os jovens e crianças, incidindo o seu foco nas cantinas e refeitórios
escolares. Promover o consumo de fruta e legumes, a ingestão de água, combater o consumo de
sal e açúcar em excesso, é certamente contribuir para uma vida mais equilibrada e mais saudável.
Deixo no entanto a minha apreensão sobre a conciliação destes programas com as ementas das
cantinas escolares concessionadas pela DGEST ou concessionadas pela autarquia às IPSS, que
servem a população estudantil residente no concelho. Deixo a minha preocupação com o
consumo em excesso de bebidas alcoólicas por uma camada da população muito jovem do nosso
concelho, e que é preciso intervir de uma forma precoce e responsável. É preciso ter em conta
que Soure é considerado pelos serviços hospitalares de Coimbra como um dos concelhos com
mais consumo habitual de álcool.”-----------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta de Protocolo de Cooperação a
celebrar com a Administração Regional de Saúde do Centro, IP, conforme decorre
da informação técnica dos serviços.-----------------------------------------------------Ponto 12. AÇÃO SOCIAL
. Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à Família
- Programa Cegonhas – Prorrogação
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Foi presente a seguinte informação:
Assunto: AÇÃO SOCIAL// APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
- Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à Família
. «Programa Cegonhas» - Prorrogação
Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:
O Município de Soure aprovou na Sessão da Assembleia Municipal de 23 de dezembro de 2016, sob proposta da
Câmara Municipal (reunião de 26 de outubro de 2015) o Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à
Família - «Programa Cegonhas».
Com este Regulamento pretende-se apoiar as famílias, potenciar e intensificar um conjunto de estímulos à fixação e
à atração de pessoas ao Concelho, incentivar a natalidade, bem como apoiar a economia local, uma vez que as
despesas comparticipadas só poderão ser efetuadas em estabelecimentos comerciais sedeados na circunscrição
territorial concelhia.
Este Programa iniciou-se a 10 de fevereiro de 2016, encontrando-se em vigor até à presente data, sendo que foram
apoiadas, no total, 135 crianças conforme quadros e gráficos que se seguem:
ESCALÃO
FREGUESIA

1 000,00 €
2016

500,00 €

2017

Alfarelos
Gesteira/ Brunhós

TOTAL FREGUESIAS

1

250,00 €

2016

2017

1

2016

2017

2016

2017

TOTAL

7

1

7

8

1

2

2

2

4

Degracias/Pombalinho

2

4

2

1

1

5

5

10

Figueiró do Campo

2

4

1

1

2

5

5

10

1

4

3

7

1

2

7

9

2

32

38

70

2

0

2

2

6

8

4

3

7

59

76

135

Granja do Ulmeiro

1

1

2

2

Samuel

1

3

1

3

Soure

13

14

13

22

Tapeus

1

1

Vila Nova de Anços

4

Vinha da Rainha

1
TOTAL

TOTAL GERAL

6

18

26

1

2

1

2

2

1

1

30

43

11

7

135

Fonte: Município de Soure – Gabinete de Ação Social e Saúde - 2017
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Fonte: Município de Soure – Gabinete de Ação Social e Saúde - 2017

INVESTIMENTO REALIZADO
ANO

ESCALÃO

2016

2017

1 000,00 €

18 150,00 €

26 000,00 €

500,00 €

15 000,00 €

21 500,00 €

250,00 €

2 750,00 €

1 750,00 €

35 900,00 €

49 250,00 €

Total
TOTAL GERAL

85 150,00 €

Fonte: Município de Soure – Gabinete de Ação Social e Saúde – 2017

Evolução da Taxa de Natalidade no Concelho

6,3

Fonte: INE – Portugal – 2017
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Nos termos do n.º 1 do art.º 3 do Regulamento, o mesmo encontra-se em vigor até 31 de dezembro de 2017,
podendo esse prazo ser prorrogado por decisão da Câmara Municipal.
Assim, considerando:
- Que se mantêm atuais os pressupostos que levaram à criação do Regulamento;
- O conhecimento/ repercussão que este apoio tem na população;
- A existência de uma lista de pré-inscrição para o próximo ano, com a natural expetativa de o Município dar
continuidade a este Programa;
- Que esta medida tem sido um instrumento de política municipal positiva no apoio à família;
- Que a ação continua inscrita na Proposta das Grandes Opções do Plano PPI – AMR e orçamento para 2018.
PROPOSTA

Face ao atrás exposto, propomos que a Câmara Municipal aprecie e aprove a prorrogação do período de vigência do
Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à Família até 31 de dezembro de 2019, conforme o previsto pelo
n.º 1 do artigo 3.º deste dispositivo regulamentar.
À consideração superior,
A Coordenadora do Gabinete de Ação Social e Saúde,
(Cristina Marta, Dra.)
2017.12.06

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se da prorrogação do
Programa Cegonhas. Nós em 2016 avançámos com a criação deste Programa, que é um
Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à Família-Programa Cegonhas,
consideramos que o mesmo tem êxito. Tentámos ainda relançar este programa com um
reforço de medidas, mas confesso-vos que retardei até à apresentação do Plano de
Atividades de hoje. Não havendo um aumento expectável, todavia desejável, acima de tudo
do número de nascimentos no Concelho de Soure, o mesmo já foi bastante interessante,
ainda assim abaixo dos 120 por ano que desejávamos. Ou seja, o ideal era que estivéssemos
nos 120 por ano, para dois anos 240 nascimentos e registos. Temos a noção de que nem
todos aderiram ao Programa Cegonhas, por diversas razões, ou porque não quiseram sentir
essa necessidade social, ou por desconhecimento. Vamos fazer, nas primeiras semanas do
ano, uma ação de promoção do relançamento do Programa Cegonhas, uma iniciativa que
terá alguma animação e, simbolicamente, porventura uma prenda adicional a estas mais de
135 crianças. Entretanto, podem aparecer outras.
A proposta é de prolongarmos o Programa Cegonhas com o mesmo Regulamento por mais
dois anos, ou seja, até 31.12.2019, para melhoramos o Programa, e podermos, ou não,
reforçar as medidas.” --------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “esta proposta de prorrogação vai ao
encontro de uma faculdade que nós consagrámos no Regulamento de Incentivo à
Natalidade de Apoio à Família quando foi aprovado em sede de Assembleia Municipal,
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deixou a salvaguarda de, por deliberação da Câmara Municipal, não havia necessidade de
voltar a alterar o Regulamento no que respeita ao período vigência. Portanto, ficou esta
faculdade de, por deliberação de Câmara, se prorrogar o seu período de vigência. Da
avaliação que fizemos mantêm-se intactos e reforçados os pressupostos que e tiveram e
deram origem a este Programa Cegonhas, por um lado incentiva à natalidade, a fixação e a
atração de pessoas ao Concelho de Soure e, complementarmente, o apoio à económica local,
que é um dos pressupostos de acesso a este programa, que a despesa seja realizada em
estabelecimentos comerciais do Concelho, portanto, estes três pressupostos mantêm-se
intactos e reforçados. A tendência tem sido realmente o aumento da natalidade, não temos a
presunção de dizer que foi por causa deste programa, mas é com medidas destas que
criamos um clima favorável a que isso aconteça. Porquê os dois anos? Para, de facto, aí sim,
se houver necessidade de reavaliar os quantitativos a apoiar ou outras formas, fazermos uma
proposta de alteração ao Regulamento. Acho que é um programa que deve orgulhar todo o
Executivo porque é uma medida que tem aceitação na população. O facto de nem todos
terem recorrido a ele, acredito que uma parte seja por falta de informação, mas outra é por
opção, há pessoas que optam por não o fazer.”--------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a prorrogação do período de vigência do
Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à Família até 31 de dezembro de
2019, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------------------------Ponto 13. AÇÃO SOCIAL//APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
. GABINETE DE AÇÃO SOCIAL
. Projeto “EPIS - Empresários p/Inclusão Social
- Ajuste Direto e Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: AÇÃO SOCIAL – Apoio a atividades no âmbito da Ação Social
Gabinete de Ação Social
Projeto “EPIS – Empresários p/ Inclusão Social”
* Ajuste Direto e Adjudicação
Com vista à prestação do serviço em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. Ajuste Direto
Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, no regime simplificado, uma vez que o valor do serviço é de
4.076,94 euros + IVA, inferior ao limite máximo de 5.000,00 euros estabelecidos para o recurso a esta figura – cf.
art. 128º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro -.
A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer do Presidente da Câmara Municipal quer da
Câmara Municipal, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros – cf. alínea a) do
n.º 1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho -.
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O presente encargo está previsto no Orçamento pela rúbrica 02.03.02.02.25.06 e trata-se de ação inscrita nas
Grandes Opções do Plano com a classificação 03.001 2017/93-10.
2. Adjudicação
Sugerimos a adjudicação do presente serviço à entidade “Associação EPIS”, no valor de 4.076,94 €, acrescido de
IVA à taxa legal em vigor.
Não é obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o mesmo se encontra dispensado da redução a
escrito – vide al. a) do n.º 1 do art.º 95.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro -.
Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa de
audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
07.12.2017
e
Assunto: Ação Social
- APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
. INICIATIVAS DIVERSAS
- Projeto epis – Empresários pela Inclusão Social – Ano Letivo 2017/2018
Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:
O Município de Soure tem vindo a implementar, desde o ano letivo de 2016/2017, um Projeto que visa a inclusão
social de jovens inseridos na população escolar dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, dinamizado pela Associação
EPIS – Empresários Pela Inclusão Social.
Os Objetivos deste Projeto consistem em combater o insucesso e o abandono escolar, através da prevenção e da
remediação de fatores de risco, capacitar os jovens para a realização do seu potencial ao longo da vida, através da
educação, da formação e da inserção profissional.
A metodologia EPIS de capacitação para o sucesso escolar assenta em três aspetos fundamentais:
- Um sistema de sinalização de alunos com fatores de risco de insucesso e abandono escolares, organizado em
quatro eixos de análise: Aluno, Família, Escola e Território;
- Um portefólio de métodos de capacitação específicos para cada um dos eixos, cujos pesos variam, dependendo se
a intervenção é focada no 3.º, 2.º ou 1.º ciclos. Este portefólio possibilita a construção de planos individuais de
intervenção/ acompanhamento em proximidade e continuidade;
- Um sistema de monitorização de resultados quantitativos, todos os períodos no final de cada ano letivo.
Com este espírito, a EPIS Projetou uma Rede Nacional de mediadores de capacitação para o sucesso escolar, já em
implementação em diversos municípios do País, com o objetivo de constituir equipas concelhias de técnicos
especializados na intervenção ao nível do combate ao insucesso e abandono escolares, junto de alunos dos 2º e 3º
ciclos do ensino básico.
No ano letivo de 2016/2017 o Projeto EPIS foi dinamizado em duas Escolas do Concelho, designadamente o
Instituto Pedro Hispano da Granja do Ulmeiro e no Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure. De referir
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que, no 2.º Ciclo fizeram parte do processo de acompanhamento – carteira de proximidade 17 alunos, no 3.º ciclo
33. Verificou-se ao longo do ano letivo um aumento da taxa de aprovação.
O Município de Soure tem vindo, no âmbito das suas atribuições, a desenvolver ações de combate ao abandono
escolar promovendo a inclusão social.
Pretende-se, para além do trabalho com os alunos, o envolvimento dos pais na escola, incentivando e
potencializando a igualdade social, independentemente das condições económicas dos agregados familiares, na
procura de uma verdadeira universalidade no acesso e integração dos jovens à educação.
Assim, entendemos que este Projeto vai ao encontro das finalidades atrás aludidas, devendo, em parceria com outras
entidades, designadamente, o Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure e a CPCJ de Soure, continue a ser
implementado no Concelho de Soure.
Para concretização do Projeto, o Município de Soure suportará as despesas com a formação dos novos mediadores,
a ministrar pela Associação EPIS, que, assim, adquirirão as ferramentas necessárias para a intervenção a
desencadear com os alunos e as respetivas famílias.
O outro parceiro envolvido no Projeto, Agrupamento de Escolas Martinho Árias, disponibilizará os técnicos
necessários para servirem de mediadores, visando a implementação da Rede, devendo os Recursos Humanos
envolvidos ter um perfil adequado (formação na área das ciências sociais e humanas).
Mais informamos, que foi celebrado um Protocolo entre o Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure,
Ministério da Educação e a EPIS para a dinamização do Programa Geração de Sucesso – 1.º ciclo, numa logica de
potenciação com o objetivo de ajudar todos os alunos a entrarem no 2.º ciclo com competências para o sucesso
escolar até aos 12 anos de escolaridade.
Face ao enquadramento atrás expendido, esta Associação apresentou ao Município de Soure uma proposta para
implementação deste Projeto no Concelho, a implementar no ano Letivo de 2017/2018, no valor global de 4.076,94
euros.
Este Projeto, no nosso entendimento, vai ao encontro das medidas e ações preconizadas no Plano de Ação da Rede
Social, visando o combate ao insucesso e abandono escolares.
A Câmara Municipal tem competência para a celebração deste Protocolo, conforme previsto nas alíneas u) e hh) do
n.º 1 do art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Esta ação está prevista nas Grandes Opções do Plano para o presente ano – Projeto 03 001 2017/93.10 e tem
dotação orçamental pela rúbrica 02.03 / 02.02.25.05.
Face ao atrás exposto, sugere-se:
A celebração de um Protocolo de Cooperação com a Associação EPIS - Minuta em Anexo -, para a implementação
deste Projeto, nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure, no ano
letivo 2017/2018.
À Consideração Superior,
A Coordenadora do Gabinete de Ação Social e Saúde,
(Cristina Marta, Dra.)
2017.11.23

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “trata-se de um projeto que já se iniciou no
ano letivo anterior, é uma parceria com esta Associação de Empresários pela Inclusão Social,
e tem como objetivo combater o insucesso e abandono escolar. Tem-nos sido reportado que
tem sido extremamente positivo este trabalho e, no fundo, o que estamos aqui a propor é a
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continuação deste projeto, onde os valores são exatamente iguais aos que foram
despendidos no ano letivo anterior.”---------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o ajuste direto e adjudicação, conforme
decorre das informações técnicas dos serviços.------------------------------------------Ponto 14. AÇÃO SOCIAL
. Programa Anos Incríveis
. CPCJ - Projeto “Tecer a Prevenção”
- Dinamização do 1.º Grupo de Pais Anos Incríveis
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: PROGRAMA ANOS INCRÍVEIS
- CPCJ - projeto “tecer a prevenção”
- dinamização do 1.º grupo de pais anos incríveis
Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:
Na sequência do trabalho desenvolvido no Projeto “Tecer a Prevenção”, dinamizado através da CPCJ de Soure,
constitui-se como um dos objetivos da Câmara Municipal de Soure, no Eixo II (Parentalidade Comprometida) do
Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças, promover competências parentais adequadas nos
pais e principais educadores.
Neste contexto, considerámos a dinamização do Programa Anos Incríveis, no Concelho de Soure, como uma
ferramenta essencial para o atingir dos objetivos propostos. Este programa para pais procura diminuir os fatores de
risco familiar através da promoção de competências parentais, do fortalecimento das famílias e do aumento da sua
compreensão acerca de vários aspetos do desenvolvimento infantil e das diferentes caraterísticas temperamentais da
criança, nomeadamente:

a) aumentar as abordagens parentais positivas e, consequentemente, a cooperação e obediência da criança e a
confiança e competência parentais;

b) promover a relação e a vinculação entre pais e filhos;
c) desenvolver a capacidade dos pais para promover, através da brincadeira, o desenvolvimento da linguagem
e das competências emocionais, sociais, académicas e de persistência da criança;

d) diminuir as estratégias parentais negativas baseadas na crítica e violência e substituí-las por estratégias
positivas;

e) aumentar e promover a rede de suporte da família;
f)

estreitar a relação entre os contextos familiar e escolar.

A metodologia consiste em 14 sessões, semanais, com uma duração aproximada de 2 horas, lideradas por dois
facilitadores com formação certificada no programa Anos Incríveis para Pais e a população-alvo são os Pais/Outros
cuidadores de crianças entre os 3 e os 8 anos de idade.
Tendo sido aprovada a dinamização de um Grupo de Pais Anos Incríveis em Soure, foi celebrado um Protocolo de
Cooperação com a FPCEUC (Faculdade de Psicologia e de Ciências da educação da Universidade de Coimbra),
sendo estes nossos parceiros.
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Foi efetuada uma divulgação da dinamização do referido grupo em Soure, tendo sido recolhidas 14 (catorze)
inscrições, ou seja, mais do que as necessárias para avançar assim com o 1.º Grupo de Pais. Este 1.º Grupo irá
funcionar na Biblioteca Municipal de Soure, às 2ªfs, com início no dia 08 de janeiro de 2018 (14 sessões), das
17h30m às 19h30m, estando acautelado, na Biblioteca, um espaço onde os pais/ cuidadores podem deixar os seus
filhos ao cuidado de funcionárias que irão cuidar deles e promover um tempo de lazer, com lanche incluído.
Pretendemos e acreditamos que com esta ação estamos a dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido pelo Município de Soure no sentido de promover uma maior tomada de consciência e qualidade vida
nas famílias.
À consideração superior,
A Coordenadora dos Serviços Educativos
(Sofia Valente, Dra.)
05-12-2017
Despacho:
À Reunião de Câmara, para conhecimento.
05.12.2017
O Vereador
(Gil Soares, Dr.

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “saúdo a adesão ao Programa Regional
para a Promoção de Alimentação Saudável de interesse global para toda a população, mas em
particular para todos os jovens e crianças, incidindo o seu foco nas cantinas e refeitórios
escolares. Promover o consumo de fruta e legumes, a ingestão de água, combater o consumo de
sal e açúcar em excesso, é certamente contribuir para uma vida mais equilibrada e mais saudável.
Deixo no entanto a minha apreensão sobre a conciliação destes programas com as ementas das
cantinas escolares concessionadas pela DGEST ou concessionadas pela autarquia às IPSS, que
servem a população estudantil residente no concelho. Deixo a minha preocupação com o
consumo em excesso de bebidas alcoólicas por uma camada da população muito jovem do nosso
concelho, e que é preciso intervir de uma forma precoce e responsável. É preciso ter em conta
que Soure é considerado pelos serviços hospitalares de Coimbra como um dos concelhos com
mais consumo habitual de álcool.”-----------------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------Ponto 15. AÇÃO SOCIAL
. Centro Social de Alfarelos
- Pedido de Receção Definitiva das Obras de Urbanização
Foi presente a seguinte informação:
assunto: Pedido de receção definitiva das obras de urbanização
processo: 2/2013
requerente:Centro Social de Alfarelos
local:Travessa do Cemitério, lote 1 - Alfarelos
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Na sequência do requerimento nº 13598 apresentado em 18 de setembro de 2017 pela requerente supra, para
receção definitiva das obras de urbanização do alvará de loteamento nº1/2007, bem como subsequente libertação da
garantia bancária prestada como boa e regular execução das mesmas, foi em cumprimento do disposto no nº 2 do
art.º 87 do DL 555/99, de 16/12 com a redação do DL 26/2010, de 30/04, RJUE, efetuada no passado dia 11 de
outubro a respetiva vistoria.
O valor das obras de urbanização da presente operação de loteamento é de 32.097,85€ e a garantia bancária foi
prestada a favor do município no valor de 33.702,74€.
Foi realizada vistoria em 31 de agosto de 2011 para receção provisória das obras de urbanização e consequente
redução da caução, tendo sido comunicado à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal a redução do valor da
referida garantia bancária através do ofício nº 6300 de 28 de setembro de 2011.
Tendo-se procedido à vistoria das obras de urbanização, e encontrando-se as mesmas devidamente mantidas, não se
vê inconveniente na receção definitiva das obras de urbanização e consequente libertação da caução residual
prestada através de garantia bancária.
A decisão sobre o assunto é da competência da Câmara Municipal nos termos do disposto no nº 1 do art. 87º do
RJUE.
Face ao exposto, considerando que estão preenchidos os pressupostos legais e regulamentares aplicáveis, julgam-se
reunidas as condições para que a Câmara Municipal delibere nos termos dos artigos 87 e 54 do DL 555/99 de 16/12
com a redação do DL 26/2010, pelo que se sugere:
1. Homologação do auto de receção definitiva das obras de urbanização;
2. Aprovação da libertação do valor residual da Garantia Bancária.
Maria José de O. Carvalhão – Eng.ª
Chefe de Divisão G.U.P.
24.11.2017

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção
definitiva das obras de urbanização e a libertação do valor residual da garantia
bancária, conforme decorre da informação técnica dos serviços.---------------------Ponto 16. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
. ILUMINAÇÃO PÚBLICA
. Ramais/Baixadas e Prolongamentos de Rede
- União de Freguesias e Degracias e Pombalinho
- Louriceira – Quatro Lagoas
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Ramais/Baixadas e Prolongamentos de Rede
União de Freguesias de Degracias e Pombalinho
“Louriceira - Quatro Lagoas”
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No seguimento da instalação e inicio de atividade, de uma exploração agrícola de ovinocultura, licenciada em nome
de “Rebanhos da Avó Unipessoal, Lda”, com o alvará de utilização n.º 22/2015, no lugar de Louriceira, na
Localidade de Quatro Lagoas, da União de Freguesias de Degracias e Pombalinho, do Concelho de Soure, verificase, por motivos de segurança das instalações, a necessidade de dotar a área envolvente de iluminação pública.
Assim, e tendo em consideração a relevância do empreendimento para a valorização dos produtos endógenos da região,
sugere-se a aceitação e respetivo pagamento do montante de 25.820,30€ (IVA Incluído), ao distribuidor público de energia
elétrica, a “EDP Distribuição, SA”.
O Técnico Superior
(Vítor Miranda, Eng.º Eletrotécnico)
07/12/2017

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de uma exploração
agrícola de forma intensiva de ovino cultura para bovinos e caprinos, cujo empreendimento
foi objeto de financiamento do PRODER. Esta exploração tem uma capacidade para 600
cabeças de gado, 300 de cada, é para se dedicar à produção de leite de ovelha e cabra, cujo
principal objetivo é produzir mais matéria-prima, que tão necessária é ao desenvolvimento
da atividade de transformação, nomeadamente à produção de queijo na Região, queijo
Rabaçal. Este produto do queijo Rabaçal, para além do queijo Rabaçal DOP, tem associado
outros produtos, nomeadamente os queijos frescos, que é o queijo fresco mistura, queijo
fresco de cabra e o requeijão de mistura, que têm obtido, há pelo menos quatro anos, vários
primeiros prémios e várias menções honrosas a nível nacional e que dão também projeção
ao Concelho de Soure e à sua atividade económica, até como sendo uma questão de um
produto gastronómico de referência também lhe dá uma ajuda ao desenvolvimento do
turismo e ao desenvolvimento de outras atividades, nomeadamente de lazer e comercial.
É o único projeto que temos no Concelho de exploração de ovelhas e cabras ou de produção de
leite intensivo, e que exige uma situação geográfica e um acesso a determinado tipo de
infraestruturas específico. Este empreendimento, cuja candidatura acompanhei porque ele
decorreu ao abrigo do PRODER, e nós pronunciámo-nos sobre o mesmo, cujo licenciamento
nós também acompanhámos, tinha numa primeira fase uma resposta positiva ao acesso às
infraestruturas, desde logo ficava de fora do acesso ao abastecimento público de água, tendo em
conta o local onde está inserido e porque no projeto eles tinham a realização de furos artesianos
para o seu próprio abastecimento.
Um primeiro orçamento que seguiu na Candidatura dos promotores ao PRODER para
abastecimento público de energia elétrica era pouco mais de 8.000,00 euros. A estrada não é
alcatroada, mas também é suposto que o seja, uma vez que se encontra em Rede Natura
2000, portanto, não será sujeita a impermeabilização. Situa-se no território da União de
Freguesias de Degracias e Pombalinho, algures entre as Degracias e as Quatro Lagoas, é de
dois jovens empresários agrícolas. O produto que se disponibilizam a entregar ao mercado é
um produto que faz falta à região que é matéria-prima para o fabrico do queijo.
Trata-se de um investimento que, no meu entender, merecia que o Município fizesse um
esforço para que se fundamentasse o apoio a esta exploração que, neste momento, está a
atravessar graves dificuldades porque não tem acesso à energia elétrica, socorre-se de um
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gerador em permanência que tem que funcionar no inverno mais vezes, ou seja, têm uma
ordenha mecânica que tem que funcionar, pelo menos uma vez, por dia para ordenhar os
animais em período de lactação, além da refrigeração do próprio leite até que seja feita a sua
recolha para a indústria.
Esta situação apenas para uma empresa não é normal, há diversos cuidados que nós temos
tido, também os estamos a ter com esta empresa porque há legislação específica sobre o
apoio do estado às empresas, têm regulamentação que se enquadra dentro até do próprio
espírito do CCP - Código da Contratação Pública, está dentro das normas e diretivas
Europeias da concorrência, portanto, há aqui um conjunto de situações que temos que
acautelar.
Todavia, chegados aqui, ao fim de um processo que vem desde finais de 2015, é hora do
Executivo dizer se tem condições e se deve ou não realizar este investimento. O
investimento que nos propomos realizar, se for esse o entendimento do Executivo, é fazer
chegar por força do interesse público, até junto desta exploração agrícola a energia elétrica
em média tensão, como sendo um reforço de rede para que depois seja mais fácil, mais
barato, a este e a outros que se venham a instalar, ter acesso a este fator de produção
importantíssimo para viabilização e manutenção desta jovem empresa que corre o risco de
fechar e de terminar a exploração se mantiver os custos com energia que tem neste
momento.
Se hoje não tomarmos nenhuma posição, temos que a tomar nos próximos dias, porque esta
empresa precisa deste sinal para saber se fecha ou se mantém a sua atividade.”----------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “na minha opinião é de apoiar e
terá o meu apoio nesta decisão.”-------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “enquanto Chefe de Gabinete
também acompanhei estes pedidos e irei votar favoravelmente, uma vez que o que está em
causa aqui é nós fazermos todos os esforços possíveis, dentro daquilo que é a legalidade,
para apoiar estes jovens agricultores.”-------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “vou promover a votação,
sendo que vou dar indicação aos serviços, peço ao Senhor Vereador que está com a área
jurídica juntamente com o Eng. Vítor Miranda, que está com a área das infraestruturas, que
fundamentem o voto favorável do Executivo, no sentido de no espírito da lei e do apoio ao
desenvolvimento local e às empresas do Concelho de Soure, serem criadas infraestruturas de
Prolongamento da Rede de Média Tensão, na Zona das Quatro Lagoas para servir o
desenvolvimento económico daquela Freguesia. O Município vai investir na Rede de
Distribuição de Média Tensão naquela zona, de moda a viabilizar a atual empresa e outras
que se venham a instalar.”----------------------------------------------------------------------------------
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a aceitação e respetivo pagamento no
montante de 25.820,30 euros (IVA incluído), ao distribuidor público de energia
elétrica, EDP-Distribuição, SA, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.----------------------------------------------------------------------------------Ponto 17. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA
. AQUISIÇÃO DE VIATURAS
- Escolha do Procedimento Prévio
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ABASTECIMENTO PÚBLICO – Água
Aquisição de Viaturas
* Escolha do Procedimento Prévio
Com vista ao fornecimento em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. Escolha do Procedimento Prévio
Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 6.550,00 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 presente orçamento pela rubrica 03.03.07.01.06.02 e trata-se de ação inscrita em
Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 08.001 2017/191.
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:
Sérgio Carvalho – Comércio de Automóveis, Lda.
4. Júri
Uma vez que será convidada apenas uma entidade a apresentar proposta, está dispensada a criação de Júri nos
termos do n.º 1 do art.º 67.º do CCP.
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
30.11.2017
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Despacho:
Aprovo o procedimento.
A/c Dr. Ivo Costa
proceda em conformidade.
Soure, 4/12/2017
O Presidente da Câmara Municipal
(Mário Jorge Nunes)
e
Assunto: ABAST. PÚBLICO/ ÁGUA, DESENVOLV. ECONÓMICO
 ÁGUA
Proposta de aquisição de viatura comercial ligeira
Atualmente, encontra-se afeta ao serviço de águas e saneamento do Município de Soure, uma viatura comercial
ligeira, de marca Renault, modelo Kangoo, que realiza uma média diária superior a 250 quilómetros, o que origina
uma média mensal a rondar os 8.000 quilómetros.
Por conseguinte e visto que a viatura encontra-se ao serviço do município desde o inicio de 2014, pode-se
facilmente constatar que a viatura em causa, realizou mais de 380.000 km, o que tem implicado paragens e
reparações frequentes, tendo inclusive já ter havido necessidade de substituir o motor de combustão.
Assim, reconhecendo que as constantes imobilizações por avaria, têm um impacto significativo no funcionamento do serviço em
questão, sugere-se a aquisição de uma viatura comercial ligeira, tendo como base técnica o caderno de encargos em anexo,
estimando-se o valor base total de 6.550,00€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, recorrendo à consulta à entidade
“SÉRGIO CARVALHO - Comércio Automóveis Lda”.

O Técnico Superior
(Vítor Miranda, Eng.º Eletrotécnico)
30/11/2017

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “nós, no início do Mandato
anterior, comprámos algumas viaturas usadas por preços bastante acessíveis, tendo em conta
as nossas contingências financeiras, para os setores operacionais. Uma das viaturas não está
em condições de continuar a ser usada, uma Renault Kangoo afeto ao sector das águas, faz
trezentos quilómetros por dia, faz o piquete de assistência aos depósitos da água, ou seja,
24horas por dia, muda três vezes por dia de motorista. Já levou várias reparações, não está
em condições de fazer essa manutenção. Encontrámos uma viatura Citroen em muito bom
estado que vai ser entregue ao responsável pela área do saneamento e águas e a viatura com
que ele anda, que tem poucos quilómetros e que está no sistema de renting, passa para o dia
a dia do serviço de piquete. Trata-se da aquisição de uma viatura Citroen Nemo por 6.550,00
euros para o setor de águas e saneamento, ao qual já autorizei o procedimento, pelo que
proponho que ratifiquemos o meu despacho de autorização.”-------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “porquê a consulta a um único
fornecedor? Concordo e aprovo a aquisição de viatura mas não aprovo o tipo de
procedimento a adotar.”-----------------------------------------------------------------------------------35
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “compreendo as vossas
dúvidas e, porventura, até as defenderia mais veementemente se estivesse na vossa posição
de não participar ativamente nas escolhas dos procedimentos. Obviamente que a questão
coloca-se para um cêntimo ou para um milhão, mas há casos de exceção e este caso da
compra de bens em segunda mão é um caso desses. Este é um tipo equipamento que há
bastante oferta no mercado, é fácil hoje com acesso à internet fazer uma consulta rápida
colocando as mesmas caraterísticas da viatura em diversos domínios que disponibilizam esta
informação e que têm à venda este tipo de equipamentos e constatar que, para este tipo de
viatura, para este tipo de ano, para este tipo exato de equipamento, para os quilómetros e
para o estado de conservação, qual o valor. Também ser uma empresa do Concelho de
Soure e das maiores do Concelho de Soure. Percebo a vossa referência, temos que saber
enquadrar e perceber os riscos da interpretação subjetiva que isto possa ter. Não
encontramos nenhuma parecida com esta com um valor que fosse mais baixo.”----------------

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos a favor do Senhor Presidente da
Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e PPD/PSD - CDS/PP- PPM, e 1
(uma) abstenção da Senhora Vereadora eleita pela CDU, ratificar o Despacho do
Senhor Presidente.------------------------------------------------------------------------Ponto 18. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA
. Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano, das Águas
Residuais e Lamas das Etar//Ano de 2018
. Sistema Público
- Escolha do Procedimento Prévio
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Abastecimento Público – Água
Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano, das Águas Residuais e Lamas das
ETAR // Ano de 2018
Sistema Público
- Escolha do Procedimento Prévio
Com vista à prestação do serviço em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. Escolha do Procedimento Prévio
Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 13.148,00 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
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deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. alínea a) do nº1 do
artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.
O encargo previsto para o presente serviço está contemplado na proposta de orçamento para o próximo ano
de 2018.
2. Processo
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3. Consultar as Seguintes Entidades
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes entidades:
- LPQ Sul – Laboratório Pró-Qualidade, Lda.;
- Luságua – Gestão de Águas, S.A.;
- AEMITEQ – Associação para a Inovação Tecnológica e Qualidade;
- CESAB – Centro de Serviços do Ambiente;
- Globalab – Ensaios Químicos e Microbiológicos.

4. Júri
Aprovar o seguinte júri, de acordo com o nº1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação das
propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:
- Mário Monteiro, Eng. (Presidente do Júri);
- Vítor Miranda, Eng.;
- Cristina Madeira, Eng.;
- Ivo Costa, Dr. (Suplente);
- Fernando Cavacas, Dr. (Suplente).
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
04.12.2017

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
. 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
* Adjudicação
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Por deliberação da Reunião de Câmara, de 06.11.2017, 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

Wellgreen, Unipessoal, Lda.

56.300,00 €

Joaquim Gameiro, Lda.

60.750,00 €

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.
De acordo com o n.º 1 do artigo 94º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de
29 de Janeiro, o contrato do presente fornecimento será reduzido a escrito.
Conclusão
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A homologação do relatório final;
2. A aprovação da minuta do contrato;
3. A adjudicação do presente fornecimento à entidade “Wellgreen, Unipessoal, Lda.”;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 56.300,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
27.11.2017

Foi tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------Ponto 20. SERVIÇOS MUNICIPAIS
. Manutenção e Licenciamento de Software
- Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Serviços Municipais
. Manutenção e Licenciamento de Software
- Adjudicação
Por deliberação, de 20.11.2017, da Câmara Municipal, foi decidido recorrer à figura do ajuste direto, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.
A empresa consultada apresentou a seguinte proposta:

38

23ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 12 de dezembro de 2017, pelas 14,30 horas
Empresa
AIRC - Associação Informática da Região Centro

Valor
9.346,00 €

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta está de acordo com o preço base
definido, sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma.
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.
Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa de
audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.
Conclusão
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A dispensa de audiência prévia a favor do interessado;
2. A adjudicação do presente serviço à empresa “AIRC - Associação Informática da Região Centro”;
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 9.346,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
06.12.2017

Deliberado, por unanimidade, aprovar a dispensa de audiência prévia a favor do
interessado, a adjudicação do presente serviço à empresa “AIRC - Associação
Informática da Região Centro” e a autorização para a realização da despesa no
valor de 9.346,00 euros, acrescidos de IVA, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.-----------------------------------------------------------------------Ponto 21. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
- Abertura de Hasta Pública
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Alienação de Bens Móveis
- Abertura de Hasta Pública
De acordo com a informação técnica dos serviços, encontram-se atualmente depositados no Parque de Máquinas e
Viaturas da Câmara Municipal, vários equipamentos e viaturas obsoletas.
Uma vez que se tratam de bens móveis dispensáveis – sucata –, foi elaborado um programa que estabelece as
condições de realização da Hasta Pública, procedimento adequado para se proceder à sua alienação.
Desta forma, sugerimos a seguinte composição para a Comissão da Hasta Pública:

1. Presidente: Mário Monteiro, Eng.;
2. Vogal: Vítor Miranda, Eng.;
3. Vogal: Mauro Alegre, Eng.;

39

23ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 12 de dezembro de 2017, pelas 14,30 horas
4. Suplente: Evaristo Duarte, Dr.;
5. Suplente: Fernando Cavacas, Dr.
Face ao exposto, sugerimos que a Câmara Municipal:
1. Determine a abertura da Hasta Pública, com vista à alienação dos bens identificados, tendo a competência
prevista na alínea cc) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro;
2. Aprovação dos documentos em anexo - Programa do Procedimento e Caderno de Encargos.
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
29/11/2017
Despacho:
Proceda-se em conformidade.
À Reunião de Câmara, para ratificação.
Soure, 29.11.2017
O Presidente da Câmara Municipal
(Mário Jorge Nunes)
e
Assunto: Serviços Municipais de Proteção Civil e Ambiente
. Fundo Ambiental
- Substituição de veículos de serviços urbanos ambientais por veículos elétricos
Abate de Viaturas
No seguimento da aprovação da candidatura à atribuição de apoio pelo Fundo Ambiental à substituição de veículos
de serviços urbanos ambientais por veículos elétricos destinados à mesma utilização no âmbito da atividade
desenvolvida pelas autarquias, foram incluídos na referida candidatura, o abate dos 3 equipamentos especificados
de seguida, de forma a potenciar e majorar a avaliação da mesma:
1 - VEÍCULOS A ABATER

1.1 -

Veiculo ligeiro de mercadorias de Marca “Mitsubishi”

1.2 -

Veiculo de transporte de materiais “Dumper C108”
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1.3 - Vassoura mecânica “Motoscopa RCM”

Assim, sugere-se o abate das viaturas/equipamentos supracitados, estimando-se o valor de alienação na ordem dos
120,00€/Tonelada e que os equipamentos a abater representem um peso aproximado de 3,5 Toneladas.
O Técnico Superior
(Vítor Miranda, Eng.º Eletrotécnico)
27/10/2017

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “tive necessidade de abrir um
procedimento de hasta pública para venda de material a abater, e porquê? Porque faz parte do
nosso contrato com o Fundo Ambiental para o financiamento das viaturas elétricas, o abate
de viaturas que já não são consideras “amigas do ambiente”. Trata-se de abater um dumper,
uma vassoura e uma viatura de transporte mercadorias de caixa aberta.”----------------------------

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Presidente.---------Ponto 22. SERVIÇOS MUNICIPAIS
. Inventariação do Património/SNC-AP/Contabilidade Analítica Implementação
- Escolha do Procedimento Prévio
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: SERVIÇOS MUNICIPAIS
Inventariação do Património / SNC-AP / Contabilidade Analítica - Implementação
- Escolha do Procedimento Prévio
Considerando que:



Inventariação e Valorização do Património
o

Após a entrada do POCAL, em 2002, todo o património adquirido está devidamente inventariado
e valorizado, sendo que anteriormente a esta data o Município de Soure, através do seus Serviços,
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o
o
o
o
o



O Revisor Oficial de Contas avaliou a Gerência, desde 2013, tendo concluído que as mesmas não
apresentavam incorreções materiais, sendo que os bens de domínio publico não estavam
totalmente atualizados e conciliados, apesar de se registarem melhorias;
O Tribunal de Contas recomendou a conclusão do processo de inventariação;
Com a entrada em vigor do SNC-AP, torna-se imperativo finalizar a inventariação e valorização
de todo o Património do Município de Soure;

Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP)
o
o

O SNC-AP irá entrar em vigor em 01.01.2018;
Apesar dos processos de transição do POCAL para este novo Sistema, estarem já em curso;

o

Se trata de um novo Sistema contabilístico que estabelece uma nova estrutura conceptual, com
um conjunto de normas específicas para a Administração Pública;
Muito recentemente a DGAL divulgou o Plano de Contas aprovado para as Autarquias e demais
entidades públicas;
É fundamental obter o apoio técnico e experiência externas para efetuar esta transição sem
quaisquer transtornos de ordem contabilística para o Município;

o
o



tem vindo a fazer um esforço no sentido de inventariar todo o seu património, quer imóvel, quer
móvel;
Não obstante, subsistem ainda alguns bens a inventariar, anteriores a 2002;
Alguma informação constante nos registos históricos carece de uma avaliação mais técnica;

Contabilidade Analítica
o O Município de Soure ainda não tem Contabilidade Analítica;
o Se trata de um imperativo legal decorrente do SNC-AP;
o É crucial alinhar a entrada em vigor de um novo sistema contabilístico (SNC-AP), com o
funcionamento deste modelo de gestão;
o O Tribunal de Contas recomendou a implementação da Contabilidade Analítica;
o Apesar dos Serviços terem vindo a agilizar procedimentos e processos para este modelo de
gestão, consideramos que é necessário apoio externo para rapidamente os concluir.

Com vista à prestação dos serviços 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 30.000,00 euros, inferior ao
limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste direto, cf. alínea a) do n.º
1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. alínea a) do nº1 do
artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.
O encargo previsto para o presente serviço está contemplado na proposta de orçamento para o próximo ano
de 2018.
2. Processo
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3. Consultar as Seguintes Entidades
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Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes entidades:
TSE – Técnicos ao Serviço das Empresas, Lda.;
Value Advisory Services for Business, Lda.;
Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões & Associados, SROC, S.A.
4. Júri
Aprovar o seguinte júri, de acordo com o nº1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação das
propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:
- Mário Monteiro, Eng. (Presidente do Júri);
- Vítor Miranda, Eng.;
- Fernando Cavacas, Dr.;
- Ivo Costa, Dr. (Suplente);
- Mauro Alegre, Eng. (Suplente).
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
07.12.2017

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de junto de
empresas especializadas, fazer uma consulta ao mercado a três empresas, para, de uma vez
por todas, conseguirmos dar por concluído o processo do Inventário Patrimonial do ativo
físico e do ativo tangível e do não tangível, antigo inventário corpóreo e do incorpóreo. Os
serviços propõem, e eu subscrevo, três empresas. As duas primeiras têm tido ligações ao
concelho de Soure, prestam cá serviços em Instituições do Concelho. A TSE - Técnicos ao
Serviço das Empresas, Lda, cujo principal administrador é do Concelho de Soure e presta
serviços, nomeadamente em IPSS e em outras empresas do Concelho de Soure. A Value
Advisory Services for Business, Lda, é uma empresa com referência que também tem
trabalhado no Concelho de Soure e tem prestado serviços ao Município. A Empresa
Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões & Associados, SROC, S. A., é uma Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas com sede em Coimbra, também presta serviços a empresas do
Concelho de Soure, tem funcionários do Concelho de Soure e é Líder de Mercado na maior
parte dos Municípios, ou seja, grande parte dos Municípios do Distrito de Coimbra tem
como assessores na área da Contabilidade e Fiscalidade, tem como Revisores Oficiais de
Contas esta empresa. É feita uma consulta para este caderno de encargos, para este serviço.
Além da questão do património, há implementação do SNC para a Administração Pública
Local e porque vai entrar em vigor em 31.01.2018 e ainda a implementação da Contabilidade
Analítica, uma resposta a questões que o Tribunal de Contas nos tem chamado à atenção.
Fomos notificados, em abril, sobre o não acatamento das recomendações do Tribunal de
Contas, foram dados seis meses para respondermos, não respondemos, tenho a resposta
preparada, para enviar. Tenho que responder pelo anterior e por este Executivo, porque é
que não respondemos no prazo de seis meses às recomendações do Tribunal de Contas e
ficarmos sujeitos às penalizações. Portanto, é necessário recorrer a esta contratação e a
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expetativa é de que, em tempo útil, para abril isto já esteja tudo a “rolar sobre rodas” e
consigamos apresentar as nossas contas de 2017, já com a questão do Património
resolvida.”----------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra Manuela Santos referiu que: “ há muito, e tenho registado em atas
as minhas intervenções, que eu apelava para a implementação de uma contabilidade de custos
na autarquia por a considerar fundamental, era recomendada pela tutela, portanto, queria
congratular-me, mesmo com tanto tempo de atraso, com a implementação desta
matéria.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “pelo exposto aqui será
contratada uma empresa exterior para fazer a inventariação do Património e para
implementar a Contabilidade Analítica que não tem sido implementada. Gostaria de
perguntar se realmente a Câmara Municipais não tem recursos, nem humanos, nem
materiais, nem técnicos para implementar na Contabilidade Analítica?.”-------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “ Senhor Vereador, a sua
pergunta é pertinente. Durante estes quatro anos tentámos melhorar os nossos serviços,
também vivíamos uma situação de contingência em termos das despesas com pessoal, que
se mantém para 2018, mas também na própria contratação de serviços, portanto,
acreditámos que dentro dos próprios serviços fosse possível ter desenvolvido e aperfeiçoado
estas tarefas. Quando em abril, pela homologação da Conta de Gerência de 2014, o Tribunal
de Contas nos faz algumas recomendações e não sei se por coincidência, entretanto também
sai um relatório da IGF sobre o mandato anterior, que nós analisámos e também
discordámos ou acatámos e interpretámos como sendo algumas recomendações a tomar
para o futuro. Eu próprio disse na Assembleia Municipal que não me revia nas críticas da
IGF porque cada procedimento tem que ser analisado de acordo com a legislação e com o
seu tempo. O Relatório da IGF abordava as questões num tempo que não era aquele para o
qual estava analisar as Contas de Gerência de 2009 a 2013, mas de facto à luz de 2014, 2015
e 2016, foi o tempo que eles andaram analisá-lo, aquelas questões eram pertinentes,
portanto, se para trás não temos que corrigir nada, ficamos é conscientes de que para a
frente os procedimentos tinham que ser outros e as evidências de que devíamos cumprir
algumas regras estavam demonstradas e essas, como a mim me serviam a carapuça, resolvi
aceitar. Enfim, depois entrámos num processo de Eleições Autárquicas, onde há outras
preocupações, de encerramentos de ano, de execução de obras, acompanhamento de
inúmeras atividades que o Concelho e o Município têm, os próprios serviços continuaram a
não não dar resposta por falta dessa tal capacidade. Na resposta que tenho preparada para o
Tribunal de Contas diz que os serviços estão em estruturação. Ao dotar os serviços doutro
tipo de dirigentes para se poderem responsabilizar, porque a lei também passa a
responsabilizar os dirigentes ainda que intermédios sobre estas matérias, quando até aqui
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isto não acontecia, era responsabilidade do Órgão Executivo direta, responsabilizar mais
funcionários e afetar mais recursos humanos a esta atividade mas, ainda assim, não é
suficiente e há necessidade de contratar estes serviços pelo valor proposto de 30.000,00
euros.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “será pelo período de uma
ano?”----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “sim pelo período de um

ano.”----------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de ajuste direto,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.------------------------------Ponto 23. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL
- Leonel Rodrigues dos Santos
Foi presente a seguinte informação:
♦ Leonel Rodrigues dos Santos
- Responsabilidade Civil Extracontratual
 Conduta de Saneamento
Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro
Relativamente ao assunto em epígrafe, e na sequência do determinado superiormente, fizemos o enquadramento
jurídico da situação em apreço e elaborámos a informação que passamos a apresentar:
Dos Factos:
- O Requerente supra referido, veio solicitar ao Sr. Presidente de Câmara, indemnização pelo prejuízos causados por
uma conduta de saneamento, no seu terreno agrícola, impedindo-o de fazer a colheita do feno para alimentar os
seus animais.
- Estes factos foram confirmados pelo responsável dos Serviços, Dr. Evaristo Duarte, na informação de 08/11/2017,
que refere: “Face ao exposto confirmamos que estes serviços em colaboração com Junta de Freguesia de Alfarelos,
procederam ao desentupimento e reparação do coletor, numa altura coincidente com a época da apanha do feno.
Assim, pelo impedimento causado, parece-nos ser legítima a pretensão do requerente”.
Do Direito:
A matéria em causa prende-se com o Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais
Pessoas Coletivas de Direito Público, aprovado e publicado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, na redação
dada pela Lei n.º 31/2008, de 17 de Julho.
De acordo com o âmbito de aplicação, previsto no n.º 1 do referido diploma, a responsabilidade extracontratual do
Estado e demais Pessoas Coletivas de Direito Público, onde se incluem as autarquias locais abrange os danos
resultantes do exercício da função legislativa, jurisdicional e administrativa.
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No presente caso, estando em causa a responsabilidade civil dos titulares dos órgãos autárquicos e funcionários
públicos, apenas interessa abordar a responsabilidade civil por danos decorrentes do exercício da atividade
administrativa.
Para este efeito, o n.º 2 do artigo 1.º, estabelece que: “correspondem ao exercício da função administrativa as ações
e omissões adotadas no exercício de prerrogativas de poder público ou reguladas por disposições ou
princípios de direito administrativo”, e o n.º 3 que, a referida lei regula também “a responsabilidade civil dos
titulares dos órgãos e funcionários públicos pelos danos decorrentes de ações ou omissões no exercício das funções
administrativa (e jurisdicional) e por causa desse exercício”.
O art.º 3.º do diploma em análise, dispõe sobre a “obrigação de indemnizar”, mencionado o n.º 1 que: ”quem
esteja obrigado a reparar um dano, segundo o disposto na presente lei, deve reconstituir a situação que
existiria se não se tivesse verificado o evento que obriga a reparação”, e no n.º 2 que: ”a indemnização é fixada
em dinheiro quando a reconstituição natural não seja possível, não repare integralmente os danos ou seja
excessivamente onerosa”.
Dos elementos trazidos ao processo constata-se que:
- o Sr. Leonel Santos sofreu prejuízos causados por uma conduta de saneamento, no seu terreno agrícola,
impedindo-o de fazer a colheita do feno para alimentar os seus animais, facto confirmado pelo Dr. Evaristo Duarte,
responsável do serviço em 08/11/2017.
Nos termos da legislação em análise, as ações ou omissões, dos titulares de órgãos, funcionários e agentes
consideram-se ilícitas quando violem disposições ou princípios constitucionais, legais ou regulamentares ou quando
infrinjam regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado, de que resulte a ofensa de direitos ou interesses
legalmente protegidos (cfr. n.º 1 do art. 9.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro). Devendo a culpa ser apreciada
pela diligencia e aptidão que seja razoável exigir, em função das circunstancias de cada caso de um titular de órgão,
funcionário ou agente zeloso e cumpridor (cfr. n.º 1 do art. 9.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro).
CONCLUSÃO:
Face ao exposto na presente informação, encontra-se suficientemente comprovada a existência de um facto
ilícito omissivo, imputável à Câmara Municipal, do qual resultaram os danos sofridos pelo reclamante,
encontrando-se preenchidos os requisitos da responsabilidade civil extracontratual.
Deste modo, somos do entendimento que a Câmara Municipal deverá indemnizar o lesado (requerente) pelo
prejuízo causado pela conduta de saneamento, na colheita do feno para os seus animais, nos termos do art.
3.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro.
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, 17 de Novembro de 2017
A Técnica Superior,
(Susana Ramos, Dra.)

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “há um munícipe que se queixa
que foi afetado pelo rebentamento de uma conduta de saneamento. A conduta liga o
saneamento da parte alta e nascente da localidade da Vila de Alfarelos cujo saneamento tem
destino uma fossa coletiva situada na costeira, situação essa que só será resolvida agora com a
implementação da empreitada. Nós analisámos o processo, reunimos com o Munícipe várias
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vezes e fomos ao local, portanto, a proposta dos serviços é que se atribua uma indemnização de
500,00 euros ao Senhor Leonel Rodrigues dos Santos de Alfarelos.”------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a indemnização, no valor de 500,00
euros, ao lesado (Leonel Rodrigues dos Santos) pelo prejuízo causado pela
conduta de saneamento, na colheita do feno para os seus animais, conforme
decorre da informação técnica/jurídica dos serviços.-------------------------------Ponto 24. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
. Tertúlias Inadiáveis, Lda
- Smile´s Bar - Granja do Ulmeiro
. Dia 07 de dezembro de 2017 - Das 23,00 horas às 24,00 horas
. Dia 08 de dezembro de 2017 - Das 00,00 horas às 03,00 horas
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: - Licença Especial de Ruído
Requerente: Tertúlias Inadiáveis,Lda
Local: Smiles Bar – Granja do Ulmeiro
Dia: 07 de dezembro de 2017 - Horário: 23:00h às 24:00h
Dia: 08 de dezembro de 2017 - Horário: 00:00h às 03:00h
Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe cumpre-nos informar:
O Requerente supra mencionado, veio requerer ao Exmo. Sr. Presidente de Câmara, emissão de Licença Especial de
Ruído, para realizar um espetáculo de “música ao vivo” no “Smiles Bar”, no horário e nos dias supra referidos.
DO DIREITO:
A Licença Especial de Ruído solicitada, encontra regulamentação no D.L. 9/2007, de 17 de Janeiro de 2007.
Segundo o 14.º (com epígrafe “Atividades Ruidosas Temporárias”):
“É proibido o exercício de atividade ruidosas temporárias na proximidade de:




Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8
horas;
Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento;
Hospitais ou estabelecimentos similares”.

Acontece que, em casos excecionais devidamente justificados nos termos do n.º 1 do art. 15.º, o exercício das
atividades ruidosas temporárias pode ser autorizado, mediante uma licença especial de ruído emitida pelo
respetivo Município, fixando o n.º 2 do mesmo dispositivo legal, as condições do exercício da atividade,
nomeadamente:







Localização exata ou percurso definido para o exercício da atividade;
Datas de início e termo da atividade;
Horário;
Razões que justificam a realização da atividade naquele local e hora;
Outras informações consideradas relevantes.
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CONCLUSÃO:
Observado e estudado o enquadramento legal, somos do entendimento, que a licença especial de ruído requerida
poderá ser concedida pela Câmara Municipal, para os dias e no horário solicitado, não devendo os meios sonoros
utilizados contender com a tranquilidade da população, sob pena da sua imediata suspensão.
SALIENTE-SE QUE:
Nos termos do n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, “Em circunstâncias excecionais, e no caso de, por
motivo de urgência, não ser possível reunir extraordinariamente a câmara municipal, o presidente pode praticar
quaisquer atos da competência desta, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após a
sua prática, sob pena de anulabilidade.
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 Novembro de 2017
A Técnica Superior,
(Susana Ramos, Dra.)
Despacho:
Deferido À Reunião de Câmara para ratificação.
05.12.2017
O Vereador*
(Gil Soares, Dr.)
* Competências Delegadas e
Subdelegadas por Despacho de 23.10.2017

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Presidente.---------Ponto 25. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
. Tertúlias Inadiáveis, Lda
- Smile´s Bar - Granja do Ulmeiro
. Dia 09 de dezembro de 2017 - Das 23,00 horas às 24,00 horas
. Dia 10 de dezembro de 2017 - Das 00,00 horas às 03,00 horas
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: - Licença Especial de Ruído
Requerente: Tertúlias Inadiáveis,Lda
Local: Smiles Bar – Granja do Ulmeiro
Dia: 09 de dezembro de 2017 - Horário: 23:00h às 24:00h
Dia: 10 de dezembro de 2017 - Horário: 00:00h às 03:00h
Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe cumpre-nos informar:
O Requerente supra mencionado, veio requerer ao Exmo. Sr. Presidente de Câmara, emissão de Licença Especial
de Ruído, para realizar um espetáculo de “música ao vivo” no “Smiles Bar”, no horário e nos dias supra referidos.
DO DIREITO:

A Licença Especial de Ruído solicitada, encontra regulamentação no D.L. 9/2007, de 17 de Janeiro de 2007.
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Segundo o 14.º (com epígrafe “Atividades Ruidosas Temporárias”):
“É proibido o exercício de atividade ruidosas temporárias na proximidade de:
a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas;
b) Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento;
c) Hospitais ou estabelecimentos similares”.
Acontece que, em casos excecionais devidamente justificados nos termos do n.º 1 do art. 15.º, o exercício das
atividades ruidosas temporárias pode ser autorizado, mediante uma licença especial de ruído emitida pelo
respetivo Município, fixando o n.º 2 do mesmo dispositivo legal, as condições do exercício da atividade,
nomeadamente:
a) Localização exata ou percurso definido para o exercício da atividade;
Datas de início e termo da atividade;
b) Horário;
c) Razões que justificam a realização da atividade naquele local e hora;
d) Outras informações consideradas relevantes.
CONCLUSÃO:

Observado e estudado o enquadramento legal, somos do entendimento, que a licença especial de ruído
requerida poderá ser concedida pela Câmara Municipal, para os dias e no horário solicitado, não devendo os
meios sonoros utilizados contender com a tranquilidade da população, sob pena da sua imediata suspensão.
SALIENTE-SE QUE:

Nos termos do n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, “Em circunstâncias excecionais, e no caso de, por
motivo de urgência, não ser possível reunir extraordinariamente a câmara municipal, o presidente pode
praticar quaisquer atos da competência desta, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião
realizada após a sua prática, sob pena de anulabilidade.
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 Novembro de 2017
A Técnica Superior,
(Susana Ramos, Dra.)
Despacho:
À Reunião de Câmara para ratificação.
05.12.2017
O Vereador*
(Gil Soares, Dr.)
* Competências Delegadas e
Subdelegadas por Despacho de 23.10.2017

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Presidente.---------Ponto 26. RECURSOS HUMANOS
. Funcionários da Autarquia
- Natal //2017
Foi presente a seguinte Proposta:
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Proposta
Assunto: Recursos Humanos
. Funcionários da Autarquia
- Natal // 2017
Considerando:

- Que a Câmara Municipal tem vindo a aprovar, na época de Natal, um apoio ao Núcleo de Trabalhadores para
aquisição de prendas simbólicas para os filhos dos Funcionários, com idade até 12 anos;
- O conceito e a simbolização do Natal e àquilo que ele representa na vida das pessoas;
- Os constrangimentos económicos que assolam os trabalhadores e os respetivos agregados familiares.
Considerando, ainda:
- A necessidade do Município continuar a motivar os seus trabalhadores para o desempenho das suas funções,
melhorando, assim, o serviço prestado às populações.
Proponho:
1. A Aquisição de prendas simbólicas para os filhos dos trabalhadores, cerca de 120, com idade até 12 anos, num
valor global até 1.500,00 euros.
2. A realização de um almoço e animação, para os funcionários e filhos, que servirá, também, para a entrega das
prendas, apontando para um valor global de 5.500,00 euros.
3. A autorização da despesa inerente à concretização dos pontos anteriores, no montante máximo de 7.000,00 euros.
A Festa de Natal deverá ser realizada no próximo dia 17 de dezembro, a partir das 13,00 horas.
O Presidente da Câmara
(Mário Jorge Nunes)
2017.12.07

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor
Presidente da Câmara, Mário Jorge Nunes, isto é, de autorização da despesa no
montante máximo de 7.000,00 euros.----------------------------------------------Ponto 27. RECURSOS HUMANOS
- Proposta de Alteração à Estrutura Orgânica e de Definição do Número
Máximo de Unidades Orgânicas Flexíveis e Subunidades Orgânicas
- Criação de Unidades Orgânicas Flexíveis e Definição das Respetivas
Atribuições e Competências
Foi presente a seguinte informação:
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Assunto:- 2ª.Alteração à Estrutura Orgânica
Lei n.º 49/2012, de 29 de Agosto que procede à adaptação à administração local da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro;
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro;
Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro.
Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe e conforme determinado superiormente, cumpre-me informar:
1.

A Estrutura Orgânica dos Serviços atualmente em vigor foi aprovada em sessão da Assembleia Municipal
realizada em 27/12/2010, sob proposta da Câmara Municipal, aprovada em reunião do dia 23 do mesmo
mês, tendo sido alterada na sessão da Assembleia Municipal de 31/12/2012, sob proposta da Câmara
Municipal tomada em reunião de 14/12/2012;

2.

Em conformidade com o previsto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, é
competência da Câmara Municipal:
a)

Criar unidades orgânicas flexíveis e definir as respetivas atribuições e competências, dentro dos
limites fixados pela Assembleia Municipal;

b) Criar equipas de projeto, dentro dos limites fixados pela Assembleia Municipal;
c)

Criar equipas multidisciplinares, dentro dos limites fixados pela Assembleia
Municipal, e determinar o estatuto remuneratório do respetivo chefe de equipa.

3.

Nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º305/2009, de 23 de outubro, compete à Assembleia Municipal,
sob proposta da Câmara Municipal:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

4.

Aprovar o modelo de estrutura orgânica;
Aprovar a estrutura nuclear, definindo as correspondentes unidades orgânicas nucleares;
Definir o número máximo de unidades orgânicas flexíveis;
Definir o número máximo total de subunidades orgânicas;
Definir o número máximo de equipas multidisciplinares, bem como o estatuto remuneratório dos
chefes de equipa;
Definir o número máximo de equipas de projeto.

De acordo com o estipulado no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, é competência do
Presidente da Câmara Municipal, a conformação da estrutura interna das unidades orgânicas e das
equipas de projeto e multidisciplinares, cabendo-lhe a afetação ou reafectação do pessoal do respetivo
mapa, e, ainda, a criação, a alteração e a extinção de subunidades orgânicas.

Assim, no caso em concreto e em conformidade com a estrutura orgânica, as informações jurídica e económicofinanceira em anexo, poderá a Câmara Municipal criar as unidades orgânicas flexíveis e definir as respetivas
atribuições e competências, nos termos do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro e propor à
Assembleia Municipal a aprovação da estrutura orgânica, a definição do número máximo de unidades orgânicas
flexíveis e a definição do número máximo total de subunidades orgânicas, de harmonia com o previsto no artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, conjugado com a alínea m) do n.º 1 do artigo 25.º do anexo à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro.
À superior consideração,
Paços do Município de Soure, 05 Dezembro de 2017
A chefe de divisão em regime de substituição,
Dulce Helena Rocha Vieira
e
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Assunto: ► Alteração à Estrutura Orgânica
- Lei n.º 49/2012, de 29 de Agosto
- Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro
- Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro
Relativamente ao assunto em epígrafe, e na sequência do determinado superiormente, fizemos o enquadramento
jurídico da situação em apreço e elaborámos a informação que passamos a apresentar:
INTRODUÇÃO:
A Lei n.º 49/2012, de 29 de Agosto, com a alteração da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, e da Lei n.º 42/2016,
de 28 de dezembro, procede à adaptação à Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas
Leis n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de
dezembro, 68/2013, de 29 de agosto e Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro que aprova o estatuto do pessoal
dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado, revogando o D.L n.º
93/2004, de 20 de abril, alterado pelos Decretos-lei n.os 104/2006, de 07 de junho e 305/2009, de 23 de outubro.
Esta Lei tem como âmbito de aplicação a “Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º
64/2011, de 22 de dezembro, com exceção da secção III do Capítulo I, aplica-se ao pessoal das Câmaras
Municipais…”.
Assim, considerando que:
- o art. 255.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro procedeu à alteração dos artigos 2.º e 21.º da Lei n.º 49/2012,
de 29 de agosto e revogou os artigos 8.º, 9.º e 25.º do mesmo diploma;
- o art. 4.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de Agosto que se mantém em vigor, admite a existência, nas câmaras
municipais, de chefes de divisão (correspondentes ao cargo de direção intermédia de 2.º grau) e de cargos de
direção intermédia de 3.º grau ou inferior;
- os artigos 8.º e 9.º deste normativo estabeleciam as regras de cálculo para o provimento de chefes de divisão e
cargos de direção intermédia de 3.º grau ou inferior. No entanto, foram revogados pela Lei n.º 42/2016, de 28 de
dezembro (O.E. para 2017);
- O art. 21.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de Agosto, com epígrafe – “mecanismos de flexibilidade”, estabelece que: “O
município que não se encontre nas situações referidas no artigo anterior, pode aprovar estruturas orgânicas e prover
um número de cargos dirigentes superior ao previsto na presente lei se, por efeito conjugado com outras medidas de
racionalização, ao final de cada um dos exercícios orçamentais não existir um aumento global dos custos com
pessoal e prestação de serviços a pessoas singulares”;
- Com a revogação dos artigos 8.º e 9.º, atrás referidos, os mecanismos de flexibilidade previstos no art.º 21.º,
apenas se devem aplicar aos cargos dirigentes de diretor municipal e de diretor de departamento municipal;
Assim, afigura-se-nos, não estarem legalmente consagradas quaisquer regras específicas para o provimento
dos cargos de chefe de divisão municipal e de direção intermédia de 3.º grau ou inferior.
CONCLUSÃO:
Ao desaparecerem as regras de cálculo para o provimento de cargos de chefe de divisão municipal e de
direção intermédia de 3.º grau e inferior, mas continuando a verificar-se a existência desses cargos por força
do estipulado no art. 4.º da Lei n.º 49/2012, constata-se que deixa de haver limitação para
aprovação/provimento destes cargos, podendo a autarquia na sua estrutura orgânica aprovar e prover os
cargos que considere necessários para a gestão da mesma (cf. art. 4.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de Agosto).
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Sobre esta matéria, importa ainda referir o art. 234.º da Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2018, com
epígrafe “norma revogatória no âmbito da Lei 49/2012, de 29 de agosto”, que dispõe:
“São revogados os n.ºs 2 a 4 dos artigos 6.º e 7.º, e os artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.”
Quer isto dizer, que também para os cargos de diretor municipal e de diretor de departamento municipal, vão
desaparecer as regras de cálculo para o seu provimento.
Face ao exposto, passamos a apresentar:
- Estrutura Orgânica Atual
- Proposta de uma Nova Estrutura Orgânica

- Estrutura Orgânica Atual Composição:
Gabinetes
1. Gabinete de Apoio Pessoal
2. Gabinete de Relações Públicas, Comunicação Social e Novas Tecnologias
3. Gabinete Jurídico e Contencioso/ Contraordenações e Fiscalização
4. Gabinete de Saúde Pública
5. Gabinete de Planeamento Municipal, Industrial, Comercial e Empresarial
6. Gabinete de Proteção Civil e Defesa da Floresta
Unidades Nucleares
1. Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos
2. Departamento de Obras e Urbanismo
Unidades Orgânicas Flexíveis
Divisões
1. Divisão de Finanças e Recursos Humanos
2. Divisão de Planeamento nas Áreas de Educação, Cultura e Desporto e Tempos Livres
3. Divisão de Gestão Urbanística e Planeamento
4. Divisão de Obras Públicas e Municipais
Sectores
Sector de Ação Social e Saúde
Subunidades Orgânicas
1 – a) Serviço de Expediente Geral, Atendimento e Arquivo/Taxas e Licenças
b) Serviços de Contabilidade e Património Municipal
c) Serviços de Aprovisionamento e Gestão de Stocks
d) Serviços de Tesouraria
e) Serviços de Pessoal
f) Serviços de Regulamentação, Contratos e Formação
g) Serviço de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho
2 – a) Serviços Educativos
b) Biblioteca Municipal
c) Museu Municipal
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d) Serviços de Desporto e Tempos Livres
3 – a) Ação Social e Rede Social
b) Saúde
4 – Serviços de Mercados e Feiras, Indústria e Fiscalização Sanitária;
5 – a) Serviços de Apoio Administrativo
b) Serviços de Loteamentos e Obras Particulares
c) Serviços de Planeamento Municipal e Ordenamento do Território;
d) Serviços de Estudos Projetos e Vistorias
6 – Serviços de Saneamento e Salubridade
7 – Serviços de Água, Energia, Turismo e Termalismo;
8 – a) Serviços de Apoio Administrativo
b) Empreitadas
c) Rede Viária e Sinalização
d) Obras Municipais
9 – Serviços de Proteção Civil e Ambiente
10 – Serviços de Instalações e Equipamentos

- Proposta de uma Nova Estrutura OrgânicaComposição:
Gabinetes / Serviços
a) Gabinete de Apoio Pessoal
b) Gabinete de Saúde Pública
c) Serviços de Proteção Civil e Defesa da Floresta/ Gabinete Técnico Florestal
Unidades Orgânicas Flexíveis
Divisões
1. Divisão de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos
2. Divisão de Cultura, Desporto, Tempos Livres e Promoção Turística
3. Divisão de Assuntos Sociais e Educação
4. Divisão de Gestão Urbanística, Planeamento e Desenvolvimento
5. Divisão de Águas, Saneamento e Resíduos
6. Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
Sectores
1.1 Setor Financeiro de Património e Contabilidade
1.2 Setor Administrativo e Recursos Humanos
2.1 Setor de Cultura, Desporto e Promoção Turística
3.1 Setor de Educação e Juventude
3.2 Setor de Ação Social e Saúde
5.1 Setor de Água e Saneamento
6.1 Setor de Obras por Administração Direta, Apoio às Freguesias
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6.2 Setor de Instalações e Equipamentos
7. Setor de Planeamento e Estratégia
Subunidades Orgânicas
1.1
a) Serviços de Contabilidade e Património Municipal
b) Serviços de Aprovisionamento e Gestão de Stocks
c) Serviços de Tesouraria
1.2
a) Serviços de Expediente Geral, Atendimento, Taxas e Licenças e Espaço do Cidadão
b) Serviços de Pessoal
c) Serviços Jurídico e Contencioso
d) Serviços de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho, Controlo da Qualidade e Formação
e) Serviços de Arquivo e Documentação Municipal
2.1
a) Serviços de Cultura
b) Serviços de Museu e Biblioteca Municipais
c) Serviços de Desporto e Tempos Livres
d) Serviços de Promoção Turística e Termalismo
3.1
a) Serviços Educativos
b) Juventude
3.2
a) Serviços de Ação Social
b) Saúde
4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Serviços de Apoio Administrativo
Serviços de Ordenamento do Território, Loteamentos e Obras Particulares
Serviços de Estudos, Projetos e Vistorias
Serviços de Proteção Civil e Ambiente
Serviços de Mercados, Feiras e Indústria
Serviços de Fiscalização

5.
a) Serviços de Higiene Pública e Cemitérios
b) Serviços de Resíduos
5.1.

g) Serviços de Águas Residuais
h) Serviços de Águas e Termalismo
6.
a)
b)
c)
d)

Serviços de Apoio Administrativo
Empreitadas
Rede Viária e Sinalização
Obras Municipais

a)

Serviços de Administração Direta, Apoio às Freguesias

6.1.
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6.2.
a)

Serviços de Apoio às Instalações e Equipamentos

Em Anexo juntamos Organograma da Estrutura Orgânica Proposta
REFIRA-SE QUE:

 A Comissão de Serviço dos titulares de cargos dirigentes, cessa, por extinção ou reorganização da unidade
orgânica, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do art. 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, conjugado
com o n.º 1 do art. 18.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de Agosto, salvo se for expressamente mantida a comissão de
serviço no cargo dirigente do mesmo nível que lhe suceda.
 Atualmente, no Município de Soure, verificam-se:
 duas Comissões de Serviço em regime de nomeação:
- Divisão de Gestão Urbanística e Planeamento - Eng.ª Maria José de Oliveira Carvalhão (com a alteração passará a
denominar-se Divisão de Gestão Urbanística, Planeamento e Desenvolvimento);
- Divisão de Obras Públicas e Municipais - Eng. Mário Fernando Rodrigues Monteiro (com a alteração passará a
denominar-se Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais).
 duas Comissões de Serviço em regime de substituição:
- Divisão de Finanças e Recursos Humanos - Dra. Dulce Helena Rocha Vieira (com a alteração passará a
denominar-se, Divisão de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos);
- Divisão de Planeamento nas Áreas de Educação, Cultura e Desporto e Tempos Livres - Dr. Mário João Lourenço
Gomes (com a alteração passará a denominar-se, Divisão de Cultura, Desporto, Tempos Livres e Promoção
Turística ).
Face ao exposto, e tendo como objetivo a alteração da Estrutura Orgânica e a definição do número máximo de
Unidades Orgânicas Flexíveis e Subunidades Orgânicas, deverá o Sr. Presidente de Câmara, apresentar ao restante
Executivo Municipal, uma Proposta que depois de aprovada terá de ser submetida à Assembleia Municipal para
aprovação, nos termos dos artigos 6.º e 7.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, 23 de Outubro, conjugado com a alínea m)
do n.º 1 do art. 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
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, 04 Dezembro de 2017
A Técnica Superior,
(Susana Ramos, Dra.)
e
LEI N.º 49/2012, DE 29 DE AGOSTO
- ARTIGO 20.º - SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

Assunto:

De acordo com o previsto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 58.º da Lei 73/2013, de 03 de setembro, a situação de
saneamento financeiro de um Município pode ocorrer quando se verifique pelo menos uma situação das
estabelecidas na Lei referenciada.
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Sendo que o Município de Soure não verifica nenhuma das situações elencadas, não se encontra em situação de
saneamento financeiro.
Relativamente ao limite da dívida total, o Município de Soure encontra-se abaixo do limite legalmente permitido,
definido no artigo 52.º da Lei 73/2013, de 03 de setembro – Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades
Intermunicipais.
Observe-se que o Plano de Ajustamento Financeiro, aprovado no âmbito do Programa de Apoio à Economia Local,
está suspenso até ao final do corrente ano de 2017, por despacho conjunto do Secretário de Estado das Autarquias
Locais e do Secretário de Estado do Tesouro, assinado em 25 de julho.
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
06.12.2017

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “pedi aos serviços e ao
Senhor Vereador que está com a área dos Recursos Humanos para estudar de acordo com o
Plano o que pretendemos desenvolver e com as tarefas para este mandato. Esta Estrutura
Orgânica é uma alteração à Estrutura Orgânica de 2010, teve uma 1.ª alteração em final de
2012, por força da lei, e entrou em vigor em 2013. Quando no Mandato anterior tomámos
posse, tínhamos acabado de aprovar, a 1.ª Alteração à Estrutura Orgânica. Entendi ao longo
destes quatro anos, embora tenha feito várias tentativas de fazer vários ajustamentos, mas
como eles também não iam ser devidamente estruturantes, fui deixando arrastar a situação.
Depois, no final do ano passado, entendi deixar para o novo Executivo apreciar e
apresentar uma nova Estrutura Orgânica, porque eu acho que as estruturas orgânicas e
todos os planos estratégicos devem valer para um Mandato. Esta Estrutura Orgânica está de
acordo com o Decreto Lei n.º 305/2009 e com as suas competências da Câmara Municipal,
será submetida à Assembleia Municipal. Pretende-se que seja uma estrutura de acordo com a
realidade dos nossos recursos humanos sem fechar a porta à contratação de novos ou sem
se deixar cumprir a forma, o expediente de ocupação dos próprios cargos dirigentes para ser
ocupados, serão sujeitos pela lei, abertos a concurso público de que provisoriamente e no
chamado regime de substituição, possam ser ocupados pelos técnicos mais disponíveis e
capacitados dentro de cada serviço. É uma estrutura que tem um conjunto de Gabinetes, um
conjunto de Unidades Nucleares que tem Unidades Orgânicas Flexíveis, divididos em
Divisões, divididos em Sectores e depois em Subunidades Orgânicas. No seguimento do que
tinha sido feito no Mandato anterior, onde foi aprovada a 1ª Alteração à Estrutura Orgânica
do Município, esta estrutura foi feita pela prata da casa. A Divisão de Administração Geral,
Finanças e Recursos Humanos - que ficará com dois Setores e os diversos serviços
dependentes de cada Setor - o Setor Financeiro de Património e Contabilidade e o Setor
Administrativo e Recursos Humanos -; a Divisão de Cultura, Desporto, Tempos Livres e
Promoção Turística, que terá o Setor da Cultura, Desporto e Promoção Turística; a Divisão
dos Assuntos Sociais e Educação, que terá o Setor da Educação e Juventude e o Setor da
Ação Social e Saúde; a Divisão de Gestão Urbanística, Planeamento e Desenvolvimento, que
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terá os Serviços de Apoio Administrativos e outros Serviços, não terá nenhum setor; a
Divisão de Águas, Saneamento e Resíduos, aqui juntámos os serviços que estavam agregados
numa outra divisão, espalhados por outros setores, numa só divisão, criando o Setor de Água
e Saneamento e os Serviços de Higiene Pública e Cemitérios, o Serviço de Resíduos; por
último temos a Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais.
Nós tínhamos quatro divisões, passamos a seis, tendo em conta as competências que o
Município tem e aquelas que, no imediato, pode vir a ter. Não tendo o Município
departamentos, já teve dois departamentos, que é um nível acima.
Na Divisão de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos não há alteração
significativa, mantém os mesmos serviços, alçada e competências.
Criámos, em exclusivo, a Divisão de Cultura Desporto, Tempos Livres e Promoção
Turística, porque entendemos que é um setor que ganha cada vez mais relevância e um
especial enfoque na promoção do turismo e do Concelho. O Desporto, o Lazer e a Cultura
têm uma importância fundamental para o turismo e para zona onde nos inserimos, portanto,
essa será uma das principais apostas. No Setor da Cultura, Desporto e Promoção Turística
dependem os Serviços de Cultura, Serviços de Museu e Biblioteca Municipais, Serviços de
Desporto e Tempos Livres e Serviços de Promoção Turística e Termalismo.
Na Divisão de Assuntos Sociais e Educação subdividimos a proposta em dois Setores, o
Setor da Educação e Juventude e o Setor de Ação Social e Saúde.
Na Divisão de Gestão Urbanística, Planeamento e Desenvolvimento há uma alteração,
juntámos o Desenvolvimento Económico que é uma área que depende muito do
Planeamento Municipal onde está incluída a Revisão do PDM, tudo o que tem a ver com o
desenvolvimento da economia, licenciamentos, quer de atividades empresariais, comerciais
ou dos serviços, mas também com o planeamento para novas instalações de atividades
empresariais, com a criação de novos espaços quer a própria fiscalização, auditoria e
controle da atividade económica. Mantivemos os Serviços Administrativos normais
inerentes ao Gabinete de Planeamento e Urbanismo; os Serviços de Ordenamento do
Território, Loteamentos e Obras Particulares; os Serviços de Estudos, Projetos e Vistorias;
os Serviços de Proteção Civil e Ambiente; os Serviços de Mercados, Feiras e Indústria e os
Serviços de Fiscalização.
A Divisão de Águas, Saneamento e Resíduos é um setor que tem uma tutela operacional,
que é a ERSAR, uma entidade reguladora, há um conjunto de procedimentos que devem
estar bem hierarquizados e bem definidos dentro da mesma divisão, sendo que aqui a
proposta é de manter os serviços de Higiene Pública e Cemitérios dentro da mesma linha
daquilo que é um serviço cada vez mais diminuto que o Município vai prestando por
diversas vicissitudes, nomeadamente a possibilidade de recrutamento de recursos humanos,
para fazer este serviço e o recurso à externalização dos mesmos, fazemos isso com os
resíduos e também já com alguns serviços de manutenção de espaços públicos. Criámos um
Setor de Água e Saneamento mais específico, quer o Abastecimento Público de Água, quer o
Saneamento, têm necessidade de funcionar com os mesmos operacionais.
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Na Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais é uma adaptação da antiga
Divisão de Obras Públicas porque aquilo que se pretende é que esta divisão tenha uma
abrangência maior e, ao mesmo tempo, mais específica, isto quer dizer que a gestão da obra
pública enquanto tal pode não ser municipal, mas tem que ter um acompanhamento na
nossa base de dados, portanto, passa a ter um nome à semelhança do que tem o Governo,
nós aqui teremos uma Divisão das Infraestruturas Públicas e Obras Públicas Municipais, não
com estatuto de Ministro, mas com estatuto de Chefe de Divisão ou de Setor, é o que
acontece hoje. Quando as Infraestruturas de Portugal querem fazer uma obra, o nosso
interlocutor municipal tem sido o Chefe de Divisão de Obras Públicas. Esta divisão tem as
Empreitadas, a Rede Viária e Sinalização e as Obras Municipais e depois serão criados dois
setores que é o Setor de Obras por Administração Direta, que em tempos chegou a existir
possibilidade de Divisão de Obras de Administração Direta, que são aquelas obras que nós
fazemos no dia a dia e até muitas vezes recorrendo a pequenos serviços externos ou a
pequenas empreitadas, nas pequenas reparações de edifícios, manutenções. Portanto, é um
setor que ficará com essa afetação para as obras de administração direta, aquelas que são
feitas recorrendo ao nosso pessoal e à compra apenas da matéria prima e também para o
Apoio às Freguesias. A Lei obriga-nos a estabelecer Acordos de Execução com as Juntas de
Freguesia e as contra-partidas para o trabalho realizado pelas freguesias pode ser em meios
financeiros, como pode ser em meios materiais ou humanos ou através de obras. Nós no
Mandato anterior, fizêmo-lo muito à base de uma transferência financeira, estipulada com o
tal caderno de encargos, mas continuámos a fazê-lo muito na parceria, obra a obra, sendo
que, em bom, rigor temos que dar maior consistência e transparência a essas parcerias.
O Setor de Instalações e Equipamentos é um setor que na prática já funciona como serviço,
mas que lhe é dado uma responsabilidade, especialmente na área da manutenção de todas as
infraestruturas municipais e de todos os equipamentos de uma forma transversal,
equipamentos que vão desde o equipamento informático, software, hardware, aos veículos e
às máquinas, piscinas ou aos edifícios municipais.
Esta é a nova orgânica que vos é apresentada, esperando criar condições, ao longo do
Mandato, para que ela tenha sucesso e que esse sucesso seja o sucesso deste Executivo.” ----O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “só uma questão, estas
alterações à Estrutura Orgânica vão implicar a contratação de novos funcionários ou com o
recurso que existe vão ser preenchidos os vários órgãos que vão ser criados e alterados com
o pessoal que existe?”--------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “nós, já o ano passado por
esta altura, aprovámos o Mapa de Pessoal, em outubro, juntamente com as Grandes Opções
do Plano e depois em dezembro, porque entretanto foram adicionados dados pelo
Orçamento Geral do Estado para 2017. O Executivo aprovou uma alteração à nossa 1.ª
Proposta e ainda mandámos para a Assembleia Municipal uma nova versão do nosso
Quadro de Pessoal. Na altura expliquei que uma coisa é aprovarmos a orgânica outra coisa é
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dar-lhe consequência e preenchermos os lugares todos. A orgânica é a estratégia e funciona
para os quatro anos ou para o tempo que for desejado, com uma estratégia que estiver
definida, outra coisa é o Quadro de Pessoal, é anual. A seguir vamos aprovar o Quadro de
Pessoal, é claro que o Quadro de Pessoal se nós aprovarmos esta orgânica, já está adequado
a esta orgânica. Outra coisa ainda é o preenchimento do Quadro de Pessoal e aí ainda se
aplicam outras regras das quais tentarei ter o máximo de cuidado, com boas práticas de
gestão que estão sobejamente demonstradas, até pela aprovação dos resultados dos anos
anteriores. Dar-vos nota as contas com o pessoal do ano em curso ficaram fechadas hoje,
continuamos a cumprir todas as normas legais em termos de despesa pública, embora
contrariados, porque elas castram-nos com determinado tipo de amplitude de atuação,
principalmente ao nível da capacidade técnica. Este Município merecia ter um quadro
técnico muito mais abrangente, mais engenheiros, mais arquitetos, mais técnicos de outras
áreas - áreas sociais, áreas da contabilidade -. Necessitamos de ter mais operários - pedreiros
e cantoneiros -, portanto, este quadro é altamente castrador. O quadro legal em que
vivemos imposto pelo Orçamento Geral do Estado e assim vai continuar a ser para 2018, de
podermos dar consequência à nossa ambição e a nossa estratégia. Em concreto, todos os
lugares novos, serão sujeitos a concurso público, de acordo com a lei para o seu
preenchimento e, sendo muito claro, a lei prevê as formas em como os lugares podem ser
preenchidos para admissão para qualquer carreira só através do concurso público. Para o
recrutamento para as áreas de Dirigentes, duas formas de recrutamento, uma “provisória”
chamada Comissão de Serviços em Regime de Substituição, que pode ser por designação
dentro dos trabalhadores dentro do quadro e o Executivo, neste caso o Presidente de
Câmara, é que tem competências para isso, designar o que entender dentro de um conjunto
de critérios objetivos que têm a ver com a carreira do próprio funcionário, convidá-lo a
ocupar o lugar provisoriamente, por um prazo máximo de dezoito meses, enquanto decorre
o concurso. O concurso será sempre aberto a todas as pessoas com vínculo à função
pública. Estamos sujeitos a que na abertura do concurso venham pessoas externas ao
Município a engrossar o nosso Quadro de Pessoal por força do resultado deste o que pode
pôr em causa a viabilização da consequência do próprio concurso. Porque se a vinda de
pessoas de fora pode, de certo modo, fazer disparar a despesa que torna inconsequente a
medida, porque não a podemos ocupar, não podemos aumentar as despesas com o pessoal,
portanto, entramos numa redundância. Por isso tudo tem a ver com o desempenho e com as
alterações legislativas que possa haver ano a ano, tudo tem a ver com o número de
aposentações. Temos vários funcionários que têm solicitado a aposentação, a maior parte
deles por invalidez, alguns já meteram os papeis por contagens de tempo, portanto, também
tem a ver com o desenrolar dessa rotatividade de pessoal. Se tivermos nos primeiros dias e
meses do ano um conjunto de funcionários que estão em processo de aposentação, se forem
aposentados pela Caixa Geral de Aposentações, podemos avançar para novos
procedimentos de reforço dos recursos humanos, se por acaso continuarmos com saídas
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zero, que é o que tem acontecido no último ano, ficamos com uma estratégia bem aprovada,
com um Quadro de Pessoal muito abrangente, mas não entra ninguém.”------------------------A Senhora Vereadora Dra Manuela Santos referiu que: “saúdo esta proposta, acredito que
ela vai tornar esta Autarquia mais funcional, também porque são criadas áreas novas e eu
espero que elas tenham funcionamento efetivo. Quero acreditar que esta é uma estrutura
melhor, mais funcional e, certamente, que adaptará o funcionamento da Autarquia a novos
desafios. Senhor Presidente ouvi com muita atenção a resposta que deu ao Senhor Vereador
do PSD sobre os custos financeiros, o impacto financeiro que tem na nossa vida autárquica
a implementação desta medida, mas penso que estarão calculados os impactos mínimos, ou
seja, a criação de Secções e de Divisões, a nomeação de pessoas para novos cargos, implica
impactos mínimos que deverão estar calculados. Percebo que há aqui um leque tão variável,
porque existe tanta incerteza até de políticas nacionais e que se prendem com a possibilidade
ou não de contratação, compreendo essa variabilidade, essa incerteza, agora tem que haver
impactos imediatos, porque há aqui áreas que vão ser ocupadas de imediato por pessoas.
Existe o estudo deste impacto financeiro?-------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “estou completamente de acordo
com aquilo que foi dito pelo Senhor Presidente da Câmara, penso que esta proposta vai
permitir uma maior eficácia nos serviços, uma maior modernização, motiva e valoriza os
trabalhadores. Também considero relevante que este trabalho tenha sido feito dentro do
Município, por funcionários da Câmara Municipal, e que não tenhamos recorrido a
nenhuma empresa da especialidade. Penso que é um bom documento e irei votar
favoravelmente.”--------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “sobre este ponto, como estive envolvido na
sua feitura, não podia deixar de agradecer e reconhecer o trabalho de muita gente neste
documento, da parte de Recursos Humanos e da parte Financeira porque aqui tivemos um
triplo trabalho. Esta estrutura teve, naturalmente, que ser conciliada com outros
instrumentos que em simultâneo tiveram que ser preparados, estou a falar do Mapa de
Pessoal e do Plano de Atividades e Orçamento, tudo isto teve que ser conjugado por muitos
serviços, muita gente e só foi possível por duas coisas, porque têm competência e
capacidade para o fazer e também tiveram disponibilidade, passámos muitas horas, muitas
noites e portanto se não houvesse disponibilidade não seria possível e aí teríamos que
recorrer, de facto, a serviços externos. Está aqui um trabalho que poderá ter erros, poderá
ser alvo de crítica, mas está aqui muito trabalho. Com este documento pretendeu-se, de
facto, atualizar a realidade do Município face às atribuições e competências que tem e à
dinâmica que quer ter nas suas políticas no futuro, prevendo alguma descentralização de
competências da Administração Central que aí vem que com este documento, serão mais
facilmente acomodadas. O Senhor Presidente já fez a leitura do documento, realmente
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acabámos com os dois Departamentos, passou-se de quatro para seis Divisões, criaram-se
aqui Unidades Orgânicas Flexíveis a que chamamos Setores que, por um lado, têm o
objetivo de dinamizar os serviços que a Câmara desenvolve e, por outro lado, não menos
importante, a possibilidade de valorizar o trabalho dos funcionários, que já vêm, na prática, a
desempenhar estas funções de Coordenação, havendo um incentivo desse trabalho ser
reconhecido em termos remuneratórios. Este documento é porque a situação económica e
financeira do Município o permite e isso é trabalho de muitos anos. Não temos neste
momento, e vamos ver o Orçamento para 2018, um entrave legal ao aumento de despesa, é
evidente que isso não permite que a Câmara aumente significativamente a despesa, mas tem
margem para criar aqui algumas chefias intermédias que estão previstas de acordo com a
dinâmica que quererá dar a cada setor e no tempo que se queira dar, isto não tem que ser
implementado no imediato, em todas as divisões, em todos os setores.
Portanto, acho que está aqui um excelente instrumento de trabalho para o Mandato ou para
mais de um Mandato, e termino como comecei, atualiza a realidade dos Serviços Municipais,
a dinâmica que o Executivo lhe quer dar em vários domínios e, por outro lado, cria-nos a
possibilidade de, com a descentralização de competências em diversas áreas, termos já um
instrumento próprio para recebermos essas novas atribuições sem grandes problemas.”------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta de Alteração à Estrutura
Orgânica e de Definição do Número Máximo de Unidades Orgânicas Flexíveis e
Subunidades Orgânicas e a Criação de Unidades Orgânicas Flexíveis e
Definição das Respetivas Atribuições e Competências, e ainda submeter à
Assembleia Municipal, conforme decorre das informações técnicas dos
serviços.--------------------------------------------------------------------------------Ponto 28. APRECIAÇÃO DE PROPOSTAS DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E
AMR - E DO ORÇAMENTO, PARA O ANO DE 2018
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “resolvi, pelo segundo ano
consecutivo, ir para além dos mapas, ir para além dos elementos extraídos da informática, da
contabilidade, entregar um documento descritivo daquilo que é a nossa visão e o nosso
enquadramento estratégico e isso ajuda a ler e a interpretar melhor o Plano de Atividades,
sendo que o Orçamento, infelizmente, vai para além do Plano de Atividades, porque temos
um conjunto de competências e de obrigações que nos levam, por muita vontade que
tenhamos, a alterar muitas vezes a forma de fazer as coisas. Há obrigações dentro daquilo
que são as competências do Município, há obrigações que decorrem da sua função de
administração pública e que nos levam a ter determinado tipo de despesa e há depois um
conjunto de recursos que podem ser afetados a uma estratégia e que podem ser afetados,
isso sim, a livre decisão das maiorias que gerem os Órgão Autárquicos.
62

23ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 12 de dezembro de 2017, pelas 14,30 horas
Neste documento de enquadramento estratégico mantemos os nossos objetivos e a nossa
visão que também vem do Mandato anterior e ela reflete, de facto, aquilo que é mais
relevante e que pode condicionar ou aproveitar janelas de oportunidade que vão decorrer ao
longo do ano.
Nós estamos inseridos, felizmente, em algumas redes de desenvolvimento local e regional,
nomeadamente a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, por força da lei, com
dezanove Municípios, dezassete que correspondem ao tradicional distrito de Coimbra e
depois mais Mealhada que pertence ao distrito de Aveiro e Mortágua que pertence ao
distrito de Viseu. Depois estamos nas Terras de Sicó que uma Associação de
Desenvolvimento Local com seis Municípios; Rede de Muralhas e Castelos Medievais do
Mondego que começou com oito e passará a onze; catorze nos Caminhos de Fátima.
Depois temos outras ações como é a Rede Municípios Saudáveis; a Rede de Municípios
Amigos das Crianças; a Rede dos Municípios Familiarmente Responsáveis e estamos a
caminho da Intermunicipal das Águas e Saneamento, que nos levam a assumir também aqui
alguns compromissos. Notar que os compromissos assumidos com a CIM - Região de
Coimbra, uns por força da Lei, outros por força da delegação de competências nossas na
CIM, obrigam-nos aqui a um esforço, que ao longo do ano também depende da forma
como decorrer a execução dos seus Orçamentos, quer da CIM, quer das outras Agências, de
umas centenas de milhares de euros, portanto não temos como fugir a esses compromissos.
Na criação de todo o resto, das grandes ações, mantemos a filosofia dos anos anteriores e
até de mandatos anteriores, achámos que o modelo que estava adotado, ajustado à nova
orgânica, tem pertinência. Fizemos mudanças circunstâncias, que achamos importantes, mas
que não deixam de não ser apenas de ajustamento. É o caso da Educação que passou a ser
Educação e Juventude que alberga todo o conjunto de ações que ficarão na subunidade
orgânica com o mesmo nome, mas pretendemos trazer também aqui para a Juventude um
pelouro criado no Mandato anterior, dar-lhe agora outra dimensão de parceria com a
Educação sobre uma unidade de orgânica que ela, por si, faz parte das áreas mais relevantes.
Mantemos as mesmas linhas programáticas daquilo que fizemos para 2017 e até em anos
anteriores, portanto, 2018 não vai trazer grandes novidades, a não ser um aprofundar e um
tentar melhorar procedimentos e tentar criar novas ações que possam vir a ser expandidas
em anos posteriores, porque este também é PPI, é um Plano Plurianual na área do
investimento, é aqui que se vão preparar ações e vai haver espaço para o aparecimento
também de sugestões dos Vereadores que estão de novo ou mesmo dos que não estão com
Regime de Tempo Atribuído.
Em abril vamos ter uma Revisão e esta certeza digo-a já porque sabemos que, neste
momento, vamos fechar o ano com saldo Conta de Gerência que justifica uma Revisão ao
Plano para incorporação de receita, claro que depois aproveitamos para incorporar despesa
como é óbvio. Em abril faremos uma primeira Revisão, e digo primeira porque não excluo
fazer uma segunda em setembro, sendo que a primeira vai, espero eu, albergar os cerca de
600.000,00 euros que vamos pedir emprestado com decisão tomada já em setembro, está a
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seguir o procedimento no Tribunal de Contas para o empréstimo de 600.000,00 euros para
as obras, cujo visto veio hoje, do Tribunal de Contas para se iniciar. Corresponde aos 15%
do financiamento para essas obras. Na altura expliquei e pretendo manter essa política, isso
não está refletido no Plano porque não podia estar, porque só vai para o Plano quando
houver contrato, mas dizer que a nossa aposta na regeneração urbana e na habitação social é
para aprofundar com a possibilidade de ir a novo financiamento externo, de criar dívida, mas
é uma dívida que se paga a si próprio por força do investimento e da própria rentabilização
do custo das rendas e fazer isso numa intervenção estratégica na baixa da Vila de Soure, sem
excluir outros imóveis e outras ARU que venhamos a abrir noutros espaços do Concelho.
Isso sim está cá dito, designadamente a Granja do Ulmeiro num primeiro passo. Quando
tivermos aqui a situação da ARU/PARU estabelecida passar por replica para outros sítios,
nomeadamente a Granja do Ulmeiro. Portanto esse investimento na habitação social ser
feito com recurso a financiamento externo, ainda que se tenha que complementar as
Candidaturas que vamos fazer ao IFRU - Investimento Financeiro para a Regeneração
Urbana, que é onde vamos incentivar os privados a aderirem e a usufruírem. São condições
muito vantajosas, além do período de carência inicial, há depois os custos do próprio
financiamento e a celeridade. Nós próprios poderemos usufruir dessa abertura ao IFRU
para continuar a implementar a habitação social através desse instrumento e o investimento
nessa área, além se virmos aprovadas entretanto outras candidaturas, financiarmos sempre
externamente para o complemento dos 15% em tudo aquilo que for investimento de
retorno objetivo e imediato, de médio e longo prazo. O que é que isto quer dizer? Se forem
projetos que sejam financiados por Fundos Comunitários, mas que por si só não tragam o
retorno financeiro ao Município, se o retorno seja apenas estratégico como é um
investimento na área da saúde, se as instalações não forem para alugar a nenhuma clínica
privada, penso que o Município não deve onerar as suas relações futuras para ir a Fundos
Comunitários, não deve, não quer dizer que não o faça. Se for um investimento na área do
imaterial, também não deve ir à procura de financiamento dos 15% para participar nas suas
ações imateriais. Que a norma seja essa, e não a vou excluir, que é caso do setor da Água e
Saneamento, que no dia a seguir a estar pronto começamos logo a cobrar mais água e mais
saneamento ou de uma casa que fizemos para arrendar, ainda que seja em renda social,
começa logo ao fim de um mês a cobrar renda, portanto, começa a ter um retorno.
Na Educação e na Juventude nós vamos estar abertos a novos projetos e a novas iniciativas,
essa margem está evidenciada, portanto, é para provar politicamente que continuamos a
apostar na Educação com sendo um sector estratégico.
No caso da Cultura, também o termos aqui já seccionado a Cultura por um sector e por um
serviço que temos bem consolidado, continuar a dar-lhe estruturalmente meios para que
possamos continuar a desenvolver todos os projetos.
No Desporto e Tempos Livres nós, neste momento em termos de atividade do Executivo a
Tempo Inteiro, como sabem, pelo conhecimento que vos dei, da divisão das tarefas na
delegação de competências, está dividido aquilo que são os equipamentos e a gestão dos
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equipamentos desportivos, sejam eles transportes, sejam eles equipamentos propriamente
ditos, sejam municipais, para a gestão entregue ao Senhor Vereador Américo Nogueira e
sendo as iniciativas e o funcionamento estratégico do desporto a nível concelhio, quer seja
com as instituições, os apoios, a gestão, novas iniciativas municipais, funcionamento do
Gabinete de Desporto etc., está num outro patamar, que não é superior nem inferior, é um
patamar diferente porque tem a ver não só manter a grande dinâmica que as coletividades
têm sobre a atividade desportiva do Concelho e que é um grande legado que nos deixaram e
que pretendo preservar e melhorar e que estou orgulhoso desse legado e dessa dinâmica.
Não podemos ficar só por aquilo que são as iniciativas das entidades parceiras a nível
concelhio, é preciso servir também de motor, servir de alavanca a outras iniciativas,
portanto, é este o desafio que está lançado para que o Município, na área do Desporto e
Tempos Livres, também tome para si atividades que sirvam de efeito multiplicador para
melhorar as que já existem e para dar mais dimensão as que já existam e para criar novas
atividades e novos incentivos à prática do desporto. O desporto, os tempos livres e o lazer
são uma das principais componentes de apoio à saúde e ao bem-estar. Não é com mais
transportes de idosos para o Posto Médico ou mais ar condicionado ou mais enfermeiros no
Posto Médico que melhoramos a saúde das pessoas, melhoramos a saúde ou sofrimento dos
que já estão doentes, mas com melhorias de atividades na área do desporto, lazer e tempos
livres, faremos a prevenção e faremos a melhoria do setor da prevenção e no setor da
profilaxia das modernas doenças do combate à obesidade ou ao alcoolismo, as doenças de
aditivos, seja do tabaco ou do açúcar, etc. Esta aposta no Desporto, fazendo juntar o
Desporto com a Saúde, Ação Social é para manter e é para criarmos e estarmos abertos a
novas soluções.
Criámos a figura da Promoção Turística, foi talvez a mudança mais importante na orgânica
municipal, é o retirar o Turismo naquilo que é a promoção e ligá-lo à parte cultural, à parte
do Desporto, Cultura, Saúde e trazer para a Promoção do Turismo atividades que tenham
meios para serem medidas, para serem quantificadas, para que possa ser avaliadas e para que
possam ter tido em conta qual o seu grau de consequência. Nós tínhamos as Festas de S.
Mateus nas Feiras e Mercados e as Festa de S. Mateus é muito mais que uma promoção
económica, também é outro tipo de promoção. Muitas vezes tínhamos aqui dificuldade, nos
diversos anos, em que andámos aqui à volta até com o novo Regulamento de S. Mateus e
com a análise às Festas de S. Mateus e com o relatório para aquilo que eram os verdadeiros
resultados desta operação enquanto promoção do Concelho. Para nós interessa sempre
quanto, porque tudo tem um peso, tudo tem uma medida e as decisões que temos que tomar
para esse peso e para essa medida, muitas vezes dividem as pessoas, juntam outras, mas tem
que fazer parte de uma estratégia. Daí que, tenhamos nesta atividade da promoção do
turismo um sinal claro de que é nossa intenção melhorar esta aposta colocando a funcionar,
também em definitivo, o Posto de Turismo, afetando recursos. Queremos investir no
turismo, vamos afetar recursos, o problema é que depois temos a outra condicionante do
aumento desses recursos.
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No caso da Ação social não trazemos nada de novo, a não ser a manutenção da política
existente em paralelo com a Educação manter a filosofia, quer dos investimentos municipais,
quer no apoio às Instituições de Solidariedade Social, muito importantes no Concelho como
entidade empregadora, uma entidade de prestação de serviços, que entendemos que
devemos continuar a apoiar.
No caso da Habitação, Urbanismo e Urbanização, demos início à Revisão do PDM, estão
dados os primeiros passos, está-se a aguardar que a CCDRC, a todo o tempo, constitua em
definitivo a Comissão de Acompanhamento. O nosso compromisso é, nos próximos trinta e
seis meses, que tenhamos este processo concluído e para o qual não faltem recursos
financeiros para deixar este processo arrastar-se, porque se este processo se arrasta pode
passar a ser um problema maior do que o que existe, o facto de não ter sido revisto até hoje,
ao fim de vinte e quatro anos. Neste setor, também com a regeneração urbana e com os
outros instrumentos de gestão do território que pretendemos inserir, estamos a trabalhar
com valores de investimento muito altos para aquilo que estávamos habituados que
começámos a aumentar a partir de 2016 cá.
Na área do Saneamento e Salubridade, o gráfico fala por si, portanto, estes quatro milhões
de euros não têm como baixar, aliás, são mesmo para executar, só se houver um azar numa
empreitada. Este é um compromisso impossível de baixar.
Na área da Água e Termalismo, o Termalismo é o acompanhamento técnico, não é a parte
de promoção turística, é o não atirarmos a “toalha ao chão” e continuarmos preocupados
com a Amieira, portanto, está aqui ainda encostado a questão do termalismo, até tendo a
água como recurso, está aqui a manutenção.
A nível da Proteção Civil é um tema que está muito na ordem do dia e que nós também não
pudemos descurar, penso que temos feito um bom trabalho e tem sido saudado sempre,
quer por este Executivo, quer na Assembleia Municipal, quer nas nossas intervenções
públicas. A estratégica municipal é de manter e de nos mantermos atuantes e de nos
mantermos presentes com este tipo de investimento, e de mantermos como parceiros os
Bombeiros Voluntários.
A nível das Comunicações e Transportes uma preocupação estratégica que é a ligação ao
IC2 e ao Nó da A1, ainda não tem muitos recursos afetos porque não está previsto começar
a obra entretanto, portanto, daí que este sector é aquele que o aumentamos quando temos
disponibilidades e que, assumidamente em termos de proposta original é aquele que temos
que penalizar por força dos cortes. Quem está habituado a fazer Planos e Orçamentos, sabe
que os recursos são sempre escassos, por isso é que esse é um princípio de qualquer técnica
de gestão, porque o princípio genérico é a satisfação das necessidades das pessoas.
Quanto às prioridades do Município, assumi o ano passado, assumo este ano que, não tendo
dívida para pagar alcatroamentos para trás, parto para 2018 só com aquilo que me sobrar do
resto da hierarquia. Assumidamente estes pontos que identificam o Plano Plurianual são
treze até aos Serviços Municipais, o décimo primeiro ponto da hierarquia das prioridades Rede Viária e Sinalização - é aquele que leva o resto que são quatrocentos e quarenta e três
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mil euros. Só nos sobram quinhentos e quarenta e cinco mil euros, o que é um valor que
assusta muito os Senhores Presidentes de Junta, que estão muito descontentes, que assusta
muito os “encarregados de capelania” porque também todas as localidades merecem acessos
melhores do que os que têm, segurança, passeios para as pessoas circularem, estamos muito
sensíveis a isso. Assumo publicamente que no contexto da estratégia concelhia que está
definida, trabalhada e proposta para votação que a hierarquia das acessibilidades perca, para
já, prioridade neste investimento municipal, portanto, só nos sobrando cerca de quinhentos
mil euros que é o que fica para acessibilidades.
No Desenvolvimento Económico e Defesa do Meio Ambiente é um sector que fica muito
ligado à Divisão de Gestão Urbanística e Planeamento e ligar Desenvolvimento Económico
e Planeamento porque muito do trabalho que é feito nesta área tem a ver com a gestão do
território e tem a ver com o planeamento do território e, como tal, os responsáveis e quem
estiver nesta linha de decisão envolvido, quer os técnicos, quer os operários, tem que
absorver aqui uma conduta de alguma autonomia e de alguma preocupação.
Temos aqui uma dotação que ultrapassa um milhão de euros, penso que é interessante e
motivador. Nós vamos apostar e fazer um reforço naquilo que são os nossos recursos
naturais, podem ainda não ser visível essas ações durante o ano de 2018, mas fica aberto o
espaço para o contributo e melhorar as medidas nessa área. Não deixámos cair nenhuma das
ações que vinham de Mandatos anteriores como seja o Protocolo com a Quercus que tem
sido minimizado e que procuramos reforçar, quer uma preocupação com os rios que são dos
nossos sustentos em termos de património ambiental, quer em termos de embelezamento,
possível criação de espaços de lazer junto aos rios que ainda se encontram com alguma
qualidade de água, nomeadamente o Rio Anços no seu percurso no Concelho de Soure,
quer a nível da atividade empresarial com a criação de novos espaços. A questão da
Plataforma Logística Rodoferroviária de Alfarelos e Granja do Ulmeiro, a questão dos
apoios ao empreendedorismo ao aparecimento de novas empresas, dar folgo a novos clusters
que acontecem na área das novas tecnologias, a obra de reabilitação do Mercado Municipal,
o novo espaço para acolhimento de empresas, ações de realização de atividades económicas
de Soure com a comparticipação de feiras e mercados internacionais e nacional. Já fizemos
duas ações em Paris, uma no ano de 2016 e outra em 2017, através da CIM – Região de
Coimbra e que correram bastante bem. Não está aqui escrito, mas pretendo dinamizar um
espaço que até 2021 temos em Lisboa, em parceria com outros Municípios, na Zona do
Intendente, onde também procuramos vencer algumas situações.
Por fim, temos os Serviços Municipais onde o sistema de apoio à modernização e
capacitação da atividade pública da Região de Coimbra, é um compromisso que temos para
a Modernização Administração e para a formação do pessoal, criação de medidas de higiene,
proteção e segurança, medidas de proteção individual também para a maior parte dos
funcionários, investimento que não deu para fazer mais cedo, espero que durante o ano de
2018, já que não podemos dar aumentos de pessoal, pelo menos também continuar a darlhes melhorias de instrumentos de trabalho, quer em ferramentas, quer em medidas de auto67
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proteção e de acompanhamento e melhor formação. Daí que também haja a que um
aumento significativo da dotação entre 2016 e 2018, é um aumento superior a 100% nesta
área da administração Municipal.
O Orçamento tem este figurino, tem esta divisão, nós temos que estar em mudança
permanente. A Câmara Municipal está aqui há 116 anos neste sítio, virada para sul, um
edifício belo não é para mudá-lo para lado nenhum é para cá continuar, temos é que ir
adaptando aos tempos que correm. Portanto, também fazer daqui um Concelho mais
inclusivo, mais atrativo, com melhor condição de vida, mais inteligente, mais sustentável e
mais solidário. Também disse isso na Tomada de Posse, naquilo que foi a Campanha
Eleitoral das três Candidaturas, grosso modo, quem quisesse ler e preocupar-se com o que
lia, estava lá tudo nas três Candidaturas, portanto, também procurei que este documento
tivesse muito do contributo que foi dado para o Plano Estratégico Municipal de quem cá
esteve na altura que ele foi aprovado, não devemos escamotear de modo algum ou desprezar
os contributos que aparecem, porque há sempre contributos bons que são dados na
Campanhas Eleitorais. A nossa vida comunitária não está feita para ciclos anuais, isso
também é a parte que deve ser assumida por todos, por alguma razão os Governos, sejam
eles locais, sejam nacionais, estão implementados para Mandatos de quatro anos, assim
como nalgumas instituições é por três anos e há instituições de sete, por exemplo, os Fundos
Comunitários são programados para sete anos, ou seja, vai para além até dos Mandatos
Europeus dos próprios titulares Europeus. Portanto, o ciclo de gestão é um ciclo de quatro
anos, estamos a contribuir para o início do próximo ciclo, daqui a quatro anos serão outras
pessoas, em teoria, que estarão aqui, mas que fecham o ano de 2021 com a estratégia iniciada
em 2018 com este instrumento.
Apresento um Orçamento na área da despesa de 18.315.350,00 euros, sendo que 55,22% é
para as despesas correntes e 44,78% para as despesas de capital, sendo que 70,60% serão
receitas correntes e apenas 29,40% receitas de capital, portanto, continuamos a conseguir
uma gestão, não só por vontade própria, mas por força da lei, mas podia não ser, porque não
é a lei que nos limita às despesas de capital e podíamos ter outra atitude de gestão que
libertávamos menos receita corrente para despesa de capital. Só há três grandes receitas no
Município: Fundos e Transferências do Orçamento do Estado, Venda de Bens e Serviços e
os Impostos Municipais, tudo o resto ainda é uma ficção teórica, nem se vislumbra que
venhamos a descobrir aí qualquer poço de petróleo, embora haja um contrato de concessão
do Estado a uma empresa petrolífera Australiana para o Concelho de Soure, que venham aí
a ter uma taxa que nos possa fazer sair desta situação.
Já aprovámos os Impostos Municipais, portanto, estas contas estão consolidadas. Já
aprovámos uma sugestão para a ERSAR, que o aumento das tarifas de Água e Saneamento e
Resíduos seja igual ao valor da inflação 1,4%, a ERSAR tinha 30 dias para se pronunciar,
não se pronunciou no sentido particular, pronunciou-se genericamente a dizer que se a
situação fosse essa que não se oponha. Na próxima reunião de Câmara virá para aprovação a
atualização os tarifários pelo valor da inflação.
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Na venda de bens e investimentos prevemos a venda de 1.500,00 euros, está suborçamentado porque espero que a hasta pública desta sucata e de outra, dê mais qualquer
coisa que isto.
Relativamente as receitas de capital elas estão no Orçamento de Estado e a outras receitas de
capital 6.000,00 euros, também estão subavaliadas.
Agora sabemos que para a aquisição de bens de capital só nos sobram 6.617.050,00 euros,
portanto, aumentámos a dotação das despesas com pessoal em 130.000,00 euros
relativamente a 2017. Servem basicamente para satisfazer os encargos obrigatórios que se
prevêem que a lei venha a contemplar e considerando que tínhamos um Vereador a Tempo
Inteiro no Mandato anterior, que era remunerado como tal, e passámos a ter dois
Vereadores a Tempo Inteiro. Está na fase final o processo concursal de admissão de dois
auxiliares de educação e desejaríamos que viessem a ser promovidos mais lugares, mas,
obviamente, que o mínimo está acautelado no Orçamento. Também sabemos o que é que a
lei exceciona em termos daquilo que é o aumento das despesas com pessoal e este valor está
contabilizado para nos manter dentro da exceção. Nós temos um acompanhamento entre
aquilo que são as prestações de serviço por empresários em nome individual, os vulgares
recibos verde, ou outras empresas em nome individual que prestem serviços. Vão ser dadas
instruções muito mais rigorosas aos serviços na decisão da compra, porque aqui não basta
só a questão da qualidade da compra, tem outras condicionantes hoje em dia até porventura
injustas. Porventura poderá haver um fornecedor de um determinado serviço que até presta
um serviço bastante aceitável e que, por força da sua condição jurídica pode, muitas vezes,
ser preterido no convite a prestar esse serviço ao Município por se tratar de um empresário
em nome individual. Também é uma forma de gestão e temos que ter cuidado e os serviços
também já estão avisados que devem, por força da lei, ter aqui algum cuidado na gestão dos
recursos afetos às despesas com pessoal, que não estão só aqui, também estão nas
prestações de serviços. Temos que jogar com este binómio entre a aquisição de bens, entre
as despesas com pessoal e o resto das aquisições de bens e serviços correntes.
Portanto, não conseguimos fugir deste encargo mínimo da despesas correntes de cerca de
dez milhões de euros, libertando para investir os outros oito milhões de duzentos euros.
Estão aí os objetivos, estão aí os diversos programas e colocava à vossa consideração para
algum esclarecimento.”-------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “o Senhor Presidente
apresentou o Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento para 2018 tão bem e de uma
forma brilhante que até me vai custar dizer aquilo que vou dizer. As Grandes Opções do
Plano, a parte de enquadramento estratégico é um documento muito bem redigido, antes de
mais queria dar os parabéns a quem trabalhou na elaboração do mesmo, sei que isto dá
muito trabalho, está um trabalho bem feito, parabéns aos serviços. Vê-se que este
documento nesta parte da estratégia foi feito por quem sabe, abrangeu em termos políticos
tudo o que foi Campanha Eleitoral, propostas nossas e de outras pessoas. Depois, vamos
passar ao conteúdo dos enquadramentos estratégicos das Grandes Opções do Plano para a
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parte orçamental prevista e não bate certo. Sei que os recursos são limitados, mas eu tenho
que dizer o seguinte: na minha visão de Soure, a ligação do Nó do Casconho a Soure e do
Nó do Casconho ao IC2 é fundamental. Quando me dizem assim: “na área de Comunicação e
Transportes, o Município continua a desenvolver as atividades de projeto especializado que acelerem a
maturidade de solução para a ligação da Zona Industrial de Soure ao IC2 a ao Nó da A1. Ciente que no
atual Quadro Comunitário de Apoio, estas tipologias de investimento rodoviário são consideradas
“prioridades negativas”; o Município continuará a evidenciar que este é um caso típico de “last mile”; ou seja
uma ligação fundamental para fechar uma modalidade rodoviária com evidentes efeitos de alavancagem
económica, e decisivo para a potenciação da atividade industrial.”, ou seja, aqui reconhece que isto é
fundamental, mas depois vamos ver o que cá está estipulado para 2018 – 1.000,00 euros,
portanto, há aqui uma inconveniência entre aquilo que é e aqui é uma intenção e eu louvo, e
há outra coisa que é realidade que nós temos que lidar no orçamento. Também esta questão
das “prioridades negativas”, sei que isto vem dos corredores de Lisboa, etc, mas eles estão
errados, isto não é um caso de “last mile”, isto é um caso de “first mile”, ou melhor, “first line”.
Na minha opinião, já apresentei isso na Campanha Eleitoral, Soure nunca terá um
desenvolvimento forte se não investir rápido nessa ligação, é uma opinião, defendia na
Campanha Eleitoral, tenho que a defender aqui. Esta teoria do “last mile” é brilhante em
termos de teoria, mas está errado quem está a pensar assim, não é uma “last mile”, mas uma
“first mile”, ou melhor, “first line”, porque esta “list mile” é para fechar uma rede e a rede ainda
não existe. A rede rodoviária de Soure, o eixo que vai de Sul a Norte tem que ser feito IC2/A1/Soure/Granja do Ulmeiro/Alfarelos e posterior ligação à A17 -, essa ligação para
mim é estruturante. Noutro capítulo está previsto que a ligação da Zona Poente, da Zona
Oeste ao IC8 e à A17 são incompatíveis, não há dinheiro para tudo. Comecei a ler isto e até
fiquei empolgado porque realmente estava aqui um “boato” que não tinha feito melhor, mas
depois comecei a analisar os outros pontos como o Centro Escolar de Soure, etc, a nível de
opções muito bem elaborado, muito bem redigido, mas depois não é traduzido no
Orçamento. Sabemos que o Concelho de Soure não é um Concelho rico, há mais pobres e
mais ricos, que a receita basicamente são três milhões de euros de impostos e taxas, outros
três milhões de euros de prestações de serviços, ficamos ali com seis milhões de euros e o
resto é transferência, basicamente a estrutura da receita é assim. A despesa também é muito
rígida, quatro milhões e meio para pessoal mais quatro milhões e meio para serviços ficamos
com nove milhões, o resto, para os dezoito milhões, são transferências. Estamos a lidar com
um orçamento bastante rígido e que exige de nós e da Câmara. Estou disponível para ajudar,
e estou disponível para ir consigo a Lisboa mostrar ao Senhor Ministro Eng. Pedro Marques
que isto não é um caso de prioridade negativa, é um caso de prioridade positiva, ou melhor,
positiva prioridade. Fui eu que introduzi isto na Campanha Eleitoral, tenho que reconhecer
o mérito, depois sei que as outras candidaturas acompanharam, o próprio Ministro da Tutela
esteve cá, não se comprometeu, mas ao estar cá o Ministro cá dá, de certa forma, uma
relevância àquilo que eu introduzi na Campanha Eleitoral. Estou ao seu dispor para
trabalhar neste ponto, porque este ponto, para mim, é fundamental. Essa rede tem que ser
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feita e não só, também a parte da industrialização da zona que confina com o IC2, porque
Soure não se pode desenvolver se não tiver industria naquele sítio. Tem que haver lá
industria, acessos fáceis para que depois a pessoa que trabalhe lá venha, por exemplo,
almoçar a Soure, esta é a visão, isto tem que acontecer, seja o Senhor Presidente, seja outro
que venha a seguir, tem que fazer isso, porque se não Soure “nunca mais sai da cepa torta”,
perdoe-me a expressão, mas é mesmo assim. Não tenham ilusões, o desenvolvimento de
Soure passa pelo eixo estruturante ao Nó da A1 e ao IC2 e da industrialização da zona, já
está prevista no PDM Presa, mas mais ampliada. É a minha opinião, o desenvolvimento de
Soure passa por aí.”----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “o objetivo aqui é
contribuir, portanto, agradeço o seu contributo e o seu ponto de vista. Tem sido assumido
por todos e não é de hoje, tem vinte e quatro/vinte e cinco anos, esta assunção com a
ligação de Soure às grandes vias estruturantes é fundamental, uma delas é o Nó e nós
priorizámos e fazemos nossa primeira prioridade. Uma das coisas que espero que o Senhor
aceite desta discussão é que isso “não se faz com um estalar de dedos” e não basta a vontade, se o
orçamento do Município fosse mais dez ou doze milhões de euros, obviamente que nem
precisava dos conceitos de “last mile” ou de “first mile”, porque o “first time” seria nosso, não
seria de entidades externas, como não temos, temos que priorizar. Aqui é preciso saber
interpretar como funciona um Plano e um Plano Plurianual, primeiro, tudo começa com um
mapa, tudo começa com uma estratégia, essa estratégia nem a reivindico para mim, já cá
estava como Presidente de Câmara, antes do Senhor Vereador ter se candidatado, talvez o
Senhor Vereador não estivesse bem atento, mas já outros antes de nós sabiam o que era, nós
apenas estamos a ter oportunidade de concretizar. Para concretizar temos e como o Senhor
Vereador na sua atividade, planeia, projeta, desenha, passa para o mapa, que é aquilo que nós
também usamos na gestão. Fazemos o chamado mapeamento, que é uma hierarquia e aí
espero, então, a sua colaboração. Quando tivermos recursos, por muito pequeno que eles
sejam, tenho um estudo prévio feito por um gabinete, que terei todo o gosto em mostra-lhe,
também não fui eu que o inventei, foi alguém que à época projetou a variante, portanto, um
gabinete com sede em Leria que é Aquavia. Ele fez o estudo prévio “pro bono”, ou seja, não
levou um tostão de o fazer, há cerca de dois anos, quando a obra foi inaugurada em 2014. O
Nó da Autoestrada de Soure abriu no dia 01 de agosto de 2014. O Senhor Vereador esta-me
a dizer que quando eu inscrever aí trezentos e cinquenta mil euros para o projeto, me apoia,
esses trezentos e cinquenta mil euros, que depois também não são para pagar todos de uma
vez, porque o projeto demora tempo a fazer, serão inscritos à medida que avançarmos.
Agora no enquadramento estratégico, os tais trezentos e cinquenta mil euros para o projeto,
por mim, tudo farei para que ainda este ano eles sejam cabimentados e orçamentos e
realizados.”----------------------------------------------------------------------------------------------------
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A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia referiu que: “dizer que este documento das
Grandes Opções do Plano e Orçamento é, de facto, um documento sobretudo político e,
portanto, como sempre referi…obriga naturalmente a escolhas, obriga à hierarquização de
prioridades face aos recursos disponíveis, que visem a melhoria da qualidade de vida dos
Munícipes. É um documento estruturante e deve ser muito rigoroso.
No entanto, em relação a anos anteriores, nomeadamente no Orçamento previsto para 2017,
este documento deixou de conter um articulado com as medidas que orientam a execução
do mesmo, e todo o contexto legal e fundamentação que considero que devia continuar a
integrar…
Foi-nos entregue também só neste momento, o quadro resumo da execução do orçamento
da receita e despesa, um quadro especializado por rubrica, que demonstra não só os valores
absolutos, mas também o seu peso relativo…um mapa de análise importante, crucial à boa
gestão do Município, e, portanto, ainda bem que o tivemos agora…e continuará certamente
a integrar estes documentos.
Ainda assim, e acreditando que é seguida a mesma metodologia de rigor e, naturalmente do
cumprimento dos requisitos legais, em termos de documentos previsionais…da análise que
tive oportunidade de fazer, gostaria de colocar duas questões. Relativamente aos juros da
dívida de médio e longo prazo, no Orçamento de 2017 tínhamos um valor previsto de
59.500,00 euros e nas amortizações um valor de 707.500,00 euros. Mantendo-se à data os
mesmos contratos de empréstimo em vigor são nos apresentados para 2018 precisamente os
mesmos valores para juros e precisamente o mesmo valor para passivos financeiros. A
primeira questão era esta mesmo, qual a razão de termos valores exatamente iguais aos do
ano anterior…até porque certamente que não se prevê nenhuma renegociação…para taxas
superiores.
De 2017 para 2018 verificamos um aumento do Orçamento em sensivelmente 2.500.000,00
euros, valor este justificado pelo aumento da receita que advém do FEDER no montante de
4.700.000,00 euros, mas que será, como sabemos, na íntegra canalizado para pagamento da
despesa dos respetivos investimentos aprovados, investimentos estes naturalmente que já
foram referidos e com os quais me congratulo.
E nos mapas de pessoal há um acréscimo de trinta e três postos de trabalho face a 2017…
verificando um aumento da despesa corrente, designadamente na rubrica 01, despesas com
pessoal, a questão concreta é qual o aumento de valor em termos absolutos que isso
representa, caso os postos de trabalho sejam preenchidos, e se a respetiva rubrica se
encontra devidamente dotada em termos orçamentais para o efeito? Ou seja, explicando
ainda melhor…uma vez que já tivemos aqui o adiantamento da resposta, disse o Senhor
Presidente que só estaria previsto neste aumento de 130.600,00 euros encargos obrigatórios
decorrentes da alteração de posicionamento remuneratório, portanto, assim sendo, iremos
ter alterações orçamentais e/ou revisões para aumentar os custos com pessoal? E então já
não serão os 4.396.500,00 euros mas, certamente, uma outra previsão do montante dos
custos com pessoal?
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Estas eram questões que, para já, gostaria de colocar.”----------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “a Senhora Vereadora sabe,
se calhar melhor que ninguém aqui nesta sala, quais são as regras orçamentais e de
orçamentação e de fazer Planos e Orçamentos, portanto, sabe qual é a margem que quem
está a orçamentar e a cumprir regras de orçamentação tem para cabimentar num Plano
inicial. Ainda que estando politicamente aceite pelos órgãos próprios a contração de um
novo Empréstimo, ou seja, do aumento do valor da dívida, isto é, se durante o ano de 2018
não se amortizar mais do que aquilo que se vai contratar, ainda assim houve um deixar de
lado essa questão, não somos obrigados a contabiliza-lo dessa forma, portanto, foi utilizada
outra regra que, em concreto, deixa que para o ano de 2018 seja exatamente o mesmo valor
previsional do ano de 2017. Isso foi devidamente acautelado, ainda que, se mais nada
fizéssemos, estando vinculado, como a Senhora Vereadora sabe, a euribor mais os diversos
custos, e também sabe que o valor dos empréstimos que neste momento se mantém em
ativo contratualizado com o Município são todos de longo prazo. Portanto, são
empréstimos, quase todos eles, o PAEL, o PREDE, tirando um do Novo Banco de
duzentos e pouco mil euros que tem, de facto, uma taxa de juros que não é muito atrativa,
mas cujo o valor mensal é tão diminuto que não houve necessidade por parte de quem
preparou o Orçamento comigo de dar outra valorização a essa rubrica, não houve
necessidade legal e, como tal, naquilo que era na contenção previsional da despesa, foi essa a
regra que adotámos, de lhe dar um valor para 2018 exatamente igual a 2017. Confesso-lhe
que não li, não tive esse cuidado, não senti essa necessidade de ir reler os contratos de
financiamento porque a informação que tenho dos serviços é que são de prestações
constantes. Se são de prestações constantes é porque o valor de 2018 será, não havendo
variação de euribor, igual ao de 2017. Se assim não for, não vale a pena escamotear que a
Senhora Vereadora pode ter outra informação privilegiada, tendo em conta as funções que já
teve aqui no Município, é seu dever socorrer-se dessa informação privilegiada e alertar-nos
para a correção dessa medida. É, eu diria, um dever e uma obrigação sua.
Relativamente à outra questão, de facto, é um documento que a contabilidade costuma
contribuir sobre as normas para que todos Vereadores e todos os decisores tenham
conhecimento de quais são os critérios e as normas de orçamentação. Não está, por lapso,
não que eu tivesse mandado retirar o documento, devia estar, vou pedir para que seja
distribuído, evidentemente que ele não influência nenhum critério de orçamentação, não é
ele que defini as Grandes Opções do Plano nem o Orçamento, apenas alerta para os
pressupostos legais e por isso a lei também é conhecida de todos. Não foi minha intenção
sonegar essa informação aos Senhores Vereadores.
Quanto à questão das despesas com o pessoal, já aqui referi que a diferença que está
encontrada entre o exercício de 2017, que está fechado em termos de contas com pessoal, e
o exercício previsional de 2018 contempla uma diferença de 136.000,00 euros e já disse a
que é que ela se destina, há passagem de um Vereador para dois Vereadores, às normas
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legais de ajustamento salarial impostas pelo Orçamento de Estado para todos os
funcionários da Autarquia e à cabimentação para reforço operacional.
A explicação está dada, não estava à espera que a Senhora Vereadora fizesse confusão entre
mapa de pessoal e preenchimento do mesmo porque, sabe tanto como eu, que uma coisa é o
mapa de pessoal, outra coisa é o preenchimento do mesmo. Nós tínhamos um mapa de
pessoal de 262 funcionários no ano anterior e nunca passámos dos 220 funcionários,
portanto, pelas mesmas razões a atuação durante o ano de 2018, há uma regra que se
sobrepõe a todas as outras que é o cumprimento das metas das despesas com pessoal
impostas pelo Orçamento de Estado, retirando aquilo que a própria lei exceciona.”-----------A Senhora Vereadora Dra Manuela Santos referiu que: “começo por referir a boa qualidade
do documento “Grandes Opções do Plano para 2018” que contém uma visão estratégica do
atual executivo municipal, não só para 2018 mas também para os próximos anos, tendo em
conta a especificidade dos investimentos previstos. Apresenta um aumento do valor do
Plano para 2018, em relação ao Orçamentado para 2017.
Este documento pretende inscrever o município numa Agenda Global de Crescimento,
suportada por 3 princípios fundamentais que são o Crescimento Inteligente, o Crescimento
Sustentável e o Crescimento Inclusivo.
Apesar da alteração verificada este ano, no agrupamento das rubricas, o que torna difícil a
comparação com valores de outros exercícios, é possível verificar: a aposta no Crescimento
Inteligente, em particular na Educação, que apresenta um valor absoluto e relativo bem
inferior ao orçamentado para 2017; no Desenvolvimento Económico, (o valor não é de 1
024 400€ como está no documento, porque este valor engloba o do Meio Ambiente, o valor
real é de 844 900€), cujo aumento é à custa da rubrica Mercados e Feiras. A aposta no
Crescimento Sustentável, com um crescimento efetivo, significativo na melhoria dos
serviços básicos prestados às populações, Saneamento Básico, responsável pelo acréscimo
verificado no Plano de 2017 para 2018.
Saudamos esta opção e pretendo saber qual a taxa de cobertura em Saneamento Básico
depois deste investimento?
E por fim, a aposta no Crescimento Inclusivo, com um aumento em termos absolutos no
valor da Ação Social mas em termos comparativos apresenta um valor menor.
Nesta rubrica consideramos urgente a elaboração de um Regulamento de Apoio ao
Arrendamento, à semelhança do que temos vindo a dizer, para que se definam regras claras
que façam deste procedimento um ato transparente em nome da Igualdade de Tratamento
dos munícipes.
Sobre os Acordos de Execução com as Juntas de Freguesia, procedimento que mereceu
reservas da nossa parte por considerarmos que não havia correspondência entre o volume
de áreas descentralizadas e o valor da descentralização, continuamos a pensar que existe esta
desadequação pelo que apoiamos a atualização da verba a descentralizar.
Quanto é o valor futuro a descentralizar por Freguesia?
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Fazendo uma análise específica em cada área:
O objetivo 01-Educação, refere o Centro Escolar da Freguesia de Soure. Onde?
Sobre os Transportes Escolares, temos dúvidas sobre a legalidade desta medida.
Concretamente temos dúvidas que a autarquia se possa substituir ao Estado Central no
financiamento de alunos que frequentam turmas sem Contrato de Associação, ou fora da
área de influência do Colégio, contrariando a legislação que regulamenta os transportes
escolares. Continuamos sem saber donde sai o valor dos Transportes para os alunos que não
são abrangidos pela verba da transferência do Orçamento Geral do Estado. Ainda hoje
esperamos pelas respostas a um conjunto de questões que colocámos por escrito ao Sr
Presidente, em 27 de Julho, mereceu uma abordagem numa reunião havida entre eleitos da
CDU e o executivo em permanência, mas apesar de ter sido prometido, até hoje não temos
resposta por escrito a nenhuma das questões colocadas.
Pretendemos saudar a continuidade da aposta na Juventude e no Conselho Municipal da
Juventude. É necessário revitalizar o Conselho Municipal de Juventude, e dar condições
objetivas aos jovens para que possam exercer o seu direito de participação. Que futuro para
o ENCONTRO DE BANDAS DE GARAGEM, CROSS TRAIL; OPEN NATAÇÃO?
No objetivo 02-Cultura, pensamos ser necessário construir uma Agenda Cultural onde conste
todas as iniciativas culturais que se realizam ao longo do ano. É necessário criar um
Regulamento de Apoio às atividades Culturais e Desportivas.
No objetivo 03-Desporto e Tempos Livres, não existe uma única referência à única atividade
desportiva que o município promove diretamente que é a ADAPTAÇÃO AO MEIO
AQUÁTICO. Medida criada para as crianças dando-lhes igualdades de acesso e aprendizagem
a uma modalidade fundamental ao seu desenvolvimento físico e intelectual. Saudamos a
inscrição em Plano de um Parque Desportivo Municipal em Soure, ainda que com um valor
quase residual; da criação de um Gabinete Técnico do Desporto e da Criação da Carta
Municipal do Desporto.
Vimos com apreensão o adiamento de uma intervenção profunda nas Piscinas Municipais,
equipamento que se encontra com graves deficiências no seu funcionamento.
No objetivo 04-Promoção Turística, valorizamos e saudamos a inscrição em Plano da
intervenção nos rios Anços e Arunca. No entanto, julgamos que esta intervenção deve ser
sujeita ao cumprimento de todos os procedimentos que respeitem a Fauna e a Flora
existente. Pensamos ser possível investir na construção de caminhos pedestres ao longo das
margens dos rios e não vimos qualquer referência ao envolvimento da autarquia numa
solução para o Paúl da Madriz, única área protegida do concelho de Soure que se encontra
em total abandono. A Defesa deste Património Ambiental seria um grande contributo para a
política Ambiental do concelho mas também uma resposta a um tipo de Turismo que hoje
em dia tem cada vez mais seguidores.
No objetivo 05-Ação Social, consideramos importante investir na Habitação Social como área
de destaque da autarquia na sua política social, mas também como medida na área do
Urbanismo e de Património Edificado e até como instrumento regulador de rendas. Nesta
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área, a autarquia tem que intervir diretamente, não delegando nas instituições a intervenção
necessária como o faz nas áreas do Desporto ou da Cultura.
Pretendemos fazer a Proposta de incluir a oferta, por parte do município, das vacinas
extracalendário de vacinação, ministradas no 1º ano de vida, gastroenterites e meningite tipo B, a
todas as crianças do concelho de Soure, desde que este pedido seja suportado por prescrição
médica e mediante apresentação do pedido pelos pais. Esta medida seria complementar ao
Projeto Cegonhas como forma de promover a vacinação às crianças minimizando os efeitos
das desigualdades sociais.
No objetivo 06-Saúde, como funciona o Seguro Saúde e quem tem direito a ele? É nossa
opinião que devemos exigir do Estado Central o cumprimento do direito constitucional que
é o Direito Universal à Saúde, a reabertura das Extensões de Saúde encerradas e a melhoria
de funcionamento de todas.
No objetivo 07-Habitação, Urbanismo e Urbanização, a autarquia cria, finalmente, o seu
Programa de Regeneração Urbana que permite inverter o estado de degradação e abandono
em que se encontram algumas zonas quer das diversas freguesias quer da Vila de Soure. É
necessário investir nos meios de informação aos munícipes quer das intervenções a efetuar
mostrando as vantagens que daqui decorre quer das medidas complementares de apoio à sua
intervenção.
No objetivo 08-Saneamento, é de saudar todo o investimento previsto em Saneamento,
investimento estratégico à qualidade de vida das populações. Quanto à Recolha, Transporte
e Tratamento dos Resíduos sólidos, qual a estratégia do município? Espera manter alguma
zona de intervenção direta da autarquia investindo em meios próprios evitando, por um
lado, a dependência da prestação deste serviço exclusivamente por empresas privadas e, por
outro lado, não se demitindo na totalidade da prestação deste serviço?
No objetivo 11-Comunicações e Transportes, consideramos fundamental a criação de uma Rede de
Transportes Concelhios que facilite a mobilidade das pessoas, o acesso à sede do concelho e
à Saúde. Julgamos ser uma medida fundamental, sentida por muitos munícipes e esperada há
muitos anos.
No Orçamento para 2018 continua a verificar-se a previsão do financiamento das Despesas
de Capital pelas Receitas Correntes, sendo a taxa de cobertura de 34%.
Qual a evolução do valor das Horas Extraordinárias? -----------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “não sei se consegui tomar
nota de todas as perguntas que fez, muitas eram perguntas sobre a forma de comentário,
vou tentar responder a algumas…
Taxa de cobertura do saneamento após a execução do Plano 2018, aquilo que lhe posso
dizer é que após o investimento de 2018, nós vamos ter uma aumento de clientes em
saneamento de cerca de 500 clientes, passamos de 4.500 para 5.000 clientes e temos 10.000
clientes de água. O investimento de 2018 no saneamento, mais do que o investimento no
alargamento da cobertura, foi o investimento feito com quatro candidaturas, uma para
76

23ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 12 de dezembro de 2017, pelas 14,30 horas
Alfarelos/Granja do Ulmeiro cuja intervenção principal, por isso é que está escrito assim, é
Alfarelos/Fonte dos Cães, ou seja, é a parte nascente da Linha do Norte da Freguesia de
Alfarelos que não tem saneamento. Na Freguesia de Alfarelos aprovámos anteriormente
500,00 euros para pagar uma indemnização ao proprietário de um terreno onde a etar tem
uma fossa coletiva e é o substituir três fossas coletivas na Freguesia da Granja do Ulmeiro e
aí gastamos um milhão de euros, porquê? Um milhão de euros para ir buscar só os clientes
do Casal do Redinho e da fonte dos Cães, porque objetivamente os outros já, supostamente,
são servidos por saneamento básico, são contabilizados como tal perante a ERSAR, perante
o Ambiente e até perante a nossa cobrança e prestação de serviço, no entanto, é preciso
fazer o investimento para que possamos dizer que a solução atual é verdadeiramente correta.
Como vê, nunca um investimento tão grande, de um milhão de euros, apenas vamos buscar
as famílias que vão ser obrigadas, porque a lei obriga, a aderir ao sistema, mas também
obrigava no Casal dos Bacelos e Porto Godinho e só metade é que aderiram ao sistema,
porque depois é preciso começar a pagar.
A questão da valorização do saneamento básico e do seu investimento, de facto, é um
investimento muito solicitado pelas pessoas, é o indicador de desenvolvimento de qualquer
território, mas no conceito de que tudo o que seja para despejar, há de ser uma coisa à borla
e que ninguém há de pagar, quando é o contrário. Nós quando formulamos aqui as taxas de
saneamento sabemos que os indicadores médios nacionais do custo de metro cúbico de água
por família, por ano, são 116,00 euros, água que custou à mesma família no consumo cerca
de 100,00 euros, ou seja, custa mais tratar o afluente residual do que fornecer e nós temos
tido uma política ao contrário, não somos só Soure, é a nível nacional, foi-se desvalorizando
o contexto e foi-se desvalorizando sempre na prestação do serviço, porque a concessão
económica era outra em que, de facto, o tratamento do ambiente é um pretérito de âmbito
global e não uma questão de âmbito local. Portanto, houve um entendimento, até há bem
pouco tempo, que este sector do ambiente seria suportado pela sociedade global e não pelo
utilizador pagador, eu defendo que o princípio deve ser o de utilizador pagador, num
princípio com uma determinada medida, numa determinada percentagem, sendo que a
restante percentagem deve ser, essa sim, não só pelos que usufruem, mas por aqueles que
acabam por ter um compromisso global.
Relativamente a esta taxa de cobertura é isso que lhe posso dizer, o investimento que vamos
fazer de quatro milhões destina-se a dar cobertura a cerca de metade da Freguesia da Vinha
da Rainha, portanto, estamos a falar de cerca de 300 famílias juntamente com as famílias do
Casal do Redinho e Fonte dos Cães, serão novos clientes se todos aderirem cerca de 500
novas famílias mais Casa Velha, Lousões… É um investimento muito grande para o
aumento da cobertura.
Nós temos 10.000 clientes de água, dos quais 4.500 são utentes de saneamento e vamos
adicionar a esses 4.500 outros 500, ficamos com 50%, mas há diversas formas de avaliar as
taxas de cobertura, visto desta forma aumentaremos em cerca de 15% o número de clientes
e passaremos a ter uma taxa de cobertura para 50%.
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Regulamento de apoio ao arrendamento, concordo, já foi apontado no decorrer do Mandato
anterior. Há um conjunto de Regulamentos como o apoio ao arrendamento, apoio ao
funcionamento da cultura, o apoio ao funcionamento do desporto e até o apoio ao
investimento, também é essa uma das funções desta nova orgânica, dar responsabilidade aos
dirigentes, no sentido de rapidamente, durante o ano de 2018, serem elaborados, à
semelhança daquilo que fomos fazendo no mandato anterior onde elaborámos um conjunto
de Regulamentos que foram obrigatórios, como o Regulamento de Águas, Regulamento de
Resíduos, Regulamento de Saneamento e outros Regulamentos que foram feitos, de fazer
estes cuja prioridade foi deixada, porque também aquilo que vinha sendo a prática também
servia de Regulamento e as próprias grelhas que usávamos para estes apoios também nos
pareciam ser de tal forma já por si transparentes e com montantes que eram bem repartidos,
que deixaram essa prioridade derrapar para este Mandato.
Sobre os Acordos de Execução temos uma filosofia e sabemos, está dito aos Presidentes de
Junta de Freguesia, que a bitola que serviu para a distribuição dos Acordos de Execução no
Mandato anterior que vai ser revista e tem que ter uma redistribuição que vai implicar uma
distribuição. Nós mandámos aumentar a previsão global dos Acordos de Execução que
foram 156.000,00 euros neste ano de 2017, embora os Acordos de Execução foram feitos
para um Mandato, podem ser depois revistos, mas têm que ir à Assembleia Municipal, a
partir o que viermos a acordar é válido para o Mandato. A previsão é que possa chegar aos
200.000,00 euros, ou seja, haver um aumento de 20%, tudo depende da negociação com
cada Junta de Freguesia. Há uma discrepância muito grande entre a Freguesia de Soure e o
conjunto das outras Freguesias. A Junta de Freguesia de Soure tem mais de 40% do
território e tem mais de 40% da população, portanto, não deixamos de fazer uma
descriminação negativa à Freguesia de Soure, nesta transferência de competências, que tem
algumas linhas de orientação, desde logo a intervenção no espaço urbano na Freguesia de
Soure, fica reservada para o Município, enquanto nas outras Freguesias a intervenção no
espaço urbano vai ser e é delegada a competência. Os Acordos de Execução quando vierem
a ser aprovados neste órgão e depois na Assembleia Municipal, têm uma fórmula que nós já
construimos, que falta acertar valores. Alguns princípios dos trabalhos dos Acordos de
Execução, não baixar a nenhuma Freguesia o que já recebe, haver aqui um fator de coesão,
ou seja, ser a dividir igual por todas as Freguesias, chamado fator de coesão, para aí 20%,
para aí 2.000,00 euros a cada Freguesia. Depois haver outros fatores de ponderação como
seja a área de cada Freguesia; o número de habitantes de cada Freguesia; um coeficiente que
é aceite que é o FEF - Fundo de Equilíbrio Financeiro, a própria distribuição do FEF, que
tem regras muito próprias onde entra um conjunto de indicadores que beneficia as
Freguesias mais rurais, prejudica alguma das mais urbanas, mas no caso da Freguesia de
Soure na sua relação com as outras, mantém essa discrepância. Depois há também um
critério que foi o número de estradas municipais a intervir em termos de limpeza de bermas
e manutenção, não para construção de nada, mas para a limpeza das verbas com o corta
silvas e medimos os quilómetros das principais estradas municipais, ou seja, aqueles
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caminhos, vielas e ruas que estão alcatroadas, esses já os consideramos por si,
responsabilidade da Junta de Freguesia. No caso da Freguesia de Soure, claro tem mais
quilómetros, a Freguesia de Samuel também, depois ficam Freguesias prejudicadas com
poucos quilómetros, por exemplo, Alfarelos, ai nesses casos também entrámos com
perímetros urbanos, com um outro coeficiente para os perímetros urbanos. Tudo isso
ponderado, tentar dar aqui alguma justiça, penalizando a Freguesia de Soure, mas o
Presidente da Junta de Freguesia de Soure já sabe que vai ser, mais uma vez, penalizado,
porque nós tínhamos uma Freguesia que recebia 1.000,00 euros por mês Tapéus 12.000,00
euros por ano e tínhamos uma Freguesia que recebia 2.000,00 euros por mês Soure
24.000,00 euros por ano e as outras Freguesias recebiam todas 1.250,00 euros por mês 15.000,00 euros por ano. Fizemos muitas contas e o que os Presidentes de Junta sabem é
que deixa de ser igual, vai haver um que vai receber 14.990,00 euros, mas haverá outros que
recebem 15.630,00 euros, são pormenores. As contas que estamos a fazer é no sentido de
procurar um ambiente de consenso e de compromisso entre todos os Presidentes de Junta,
não é por eles terem sido eleitos todos pela mesma força partidária, não é isso que está em
causa, mas os dez são um peso importante na Bancada da Assembleia Municipal, o
instrumento não pode passar em guerra entre eles, tem que passar em acordo entre eles
fundamentalmente. Estou convencido que as próprias bancadas eleitas pelos três partidos
vão estar mais sensíveis à opinião dos Presidente de Junta de Freguesia, quando se tratar de
aprovar os Acordos de Execução, se estiver bem para os Presidentes de Junta de Freguesia,
certamente estará bem para todas as bancadas. No entanto não há dúvida que a Freguesia de
Soure vai ter uma melhoria significativa e os outros nove têm consciência dessa discrepância.
Transportes Escolares, aquilo que é uma das grandes divergências entre a Senhora Vereadora
e os eleitos pelo Executivo do Partido Socialista, que tem a ver com o financiamento dos
transportes escolares aos alunos do Instituto Pedro Hispano que estejam fora do Contrato
de Associação. Esse assunto virá à próxima reunião de Câmara Extraordinária, mas assumo,
desde já, que a minha posição é de financiar todos os alunos que frequentem
estabelecimentos de ensino no Concelho de Soure de igual forma, seja eles de ensino
obrigatório, fica de fora, para já, o ensino pré-escolar, isso já aconteceu na deliberação que
tomámos em agosto para os alunos do ensino secundário que passaram a ser financiados a
100%, quando era só a 50%. Portanto, a minha proposta é que, é isso que estamos a
preparar, para todos os alunos que frequentam estabelecimentos de ensino no Concelho de
Soure e que tenham origem no Concelho de Soure, que é para não corrermos o risco e a
tentação de darmos o exemplo que não queremos que façam connosco que é de financiar
alunos que venham fora de Soure, portanto, todos os alunos com origem no Concelho de
Soure para estabelecimentos de ensino no Concelho de Soure cujo paralelismo pedagógico
ou associação pedagógica seja reconhecida, se a sua questão tiver a ver entre o que é
Contrato de Associação com o Estado ou as turmas que não estejam no Contrato de
Associação, é um valor residual no conjunto da despesa com os transportes escolares. O
orçamento está preparado para encaixar essa proposta, tendo em conta a residualidade da
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proposta, assim como é residual se passássemos a assumir também o pré-escolar oficial só
pelo Executivo, estamos a falar de 5.000,00 euros, só não o fazemos por uma concorrência
desleal que iriamos fazer com as IPSS, tendo em conta a estrutura que está feita com as
IPSS. A partir do momento em que os alunos passem a pagar uma propina no
estabelecimento que exista ou que venha a ser criado e que só para lá vá quem quer pagar, aí
terei, também existem colégios destes, que reequacionar a minha proposta.
Rede de Transporte Concelhia, se queremos desenvolvimento para o Concelho de Soure
dentro do contexto todo da nossa filosofia, com os contributos, de facto sem uma rede, não
vale a pena continuar a despejar meios na Educação e na Ação Social e na Saúde e
sobrepondo meios, ou seja, tendo transporte escolares, eco-saúde, financiar eco-saúde,
financiar transportes escolares, financiar IPSS com carrinhas e depois não articular isto tudo.
A melhor forma de articulação e concordo a Senhora Vereadora, é criar uma Rede
Municipal de Transportes. Nós temos aqui dois níveis de regulação, uma entidade
reguladora, um que delegamos na CIM - Região de Coimbra que é a Rede Intermunicipal,
mas podemos, a nível local, apenas interconcelhio, criar outras redes. Nós estamos a
negociar com a Transdev algumas linhas, não tem sido negociações fáceis. Nós, no ano
anterior, tivemos que atribuir à Transdev uma indemnização compensatória para eles nos
melhorem o serviço da linha que vem de Verride até Soure. Este ano conseguimos, para já,
sem qualquer indemnização compensatória, melhorar o horário da linha que vem do
Alvorge para Soure. A própria Transdev não é uma empresa muito flexível nesse tipo de
gestão, estamos a tentar cativa-los como operadores, porque também sabemos que no dia
em que colocarmos a concurso essa operação, ela pode não ser rentável e ninguém
concorre, portanto, não é tão linear que apareça um operador, porque sabemos que as linhas
não são rentáveis, a não ser que o Município pague a 100%. Soure não tem caraterísticas
suburbanas, tem é um problema de microcefalia urbana que é a Vila é demasiado pequena
para o contexto do Concelho que tem uma população dispersa por 200 localidades que lhe
tira relevância à sede do Concelho. Concordo com a Senhora Vereadora e saúdo a sua
atenção ao tema, é um sector que me preocupa, mesmo em termos de recursos humanos.
Hoje, só pelas competências que nos estão delegadas, temos um défice técnico a nível de
recursos humanos para esta área muito grande, portanto, ter um gestor de transportes para
fazer esta gestão implica passar para além disto. Essa competência já é nossa, não está à
espera do pacote da delegação, e outras que de repente nos sejam despejadas temo que não
estejamos preparados, mas, infelizmente, temo também que em Lisboa não estejam
preocupados com isso, porque é a tal história vão contratar empresas de serviços para fazer
tudo se querem, portanto, continuam a proibir o aumento de despesas com pessoal, mas se
calhar deixam-nos aumentar a contratação de serviços com empresas. Não temos nenhum
negócio feito com nenhuma operadora, nem temos dez autocarros comprados e dez
motoristas contratados aqui à espera de entrar no dia 01 de janeiro, nem temos as linhas
feitas, portanto, é preciso perceber que há passos que têm que ser dados.
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Está previsto em Plano começar a direcionar esforço para isso, não está lá compra dos
autocarros porque pode não ser essa a política, pode ser fazer um programa, abrir um
concurso e concessionar.
Fez uma pergunta que não lhe consigo responder em concreto agora, posso-lha responder
mais tarde, que é o custo das horas extraordinárias, aquilo que lhe posso dizer é que o valor
é superior em relação ao do ano anterior, por diversas razões, obviamente fundamentadas.
Também tivemos anos de maior contingência, porque tivemos obrigações a cumprir no
campo das despesas com pessoal. Como sabe, algumas obrigações que vinham de Mandatos
anteriores e foram assumidas relativamente à mesma rubrica. Gerimos, ao longo dos quatro
anos, o nível da despesa com pessoal e também assumo que privilegiámos, dentro da lei, a
execução com recurso ao trabalho extraordinário em detrimento de outro tipo de prestação
de serviços, portanto, daí que o número de horas é de certeza superior ao ano de 2014, onde
o corte teve de ser radical por diversas razões.
Lixo, nós vamos durante o ano de 2018 elaborar, tomar a decisão, do que é que vamos fazer
à recolha e tratamento do lixo doméstico. O que está preparado em Plano é manter a mesma
prestação de serviços, obviamente esta é a proposta e está quantificada assim, mas que é
sempre possível e é desejável que seja estudada e que seja tomada uma decisão que não está
neste documento sobre qual a forma concreta do caderno de encargos. Se me pergunta,
estão a ser feitas as recolhas de lixo da autoestrada para lá? Está a ser feito pelos Serviços
Municipais. É para manter exatamente assim? Não tenho neste momento uma posição
tomada sobre esse assunto e, mesmo assim, quando a tomar não serei eu, será este
Executivo, porque o caderno de encargos será, como foi o outro, aprovado em sede de
Executivo. Se quer que lhe diga em termos operacionais e em termos financeiros, esta
situação é-nos mais favorável, ganharíamos alguma escala, quase que diria que um pouco
mais que o mesmo valor, a empresa que nos fizesse a recolha, fazia a recolha do Concelho
todo. Em termos políticos não vejo que esta alteração nos cause qualquer constrangimento.
Este serviço externo tem, desde logo, para já, algumas vantagens, nós pagamos doze meses
por ano, nós temos recolha todos os dias, somos mais escrutinados, escrutinamos melhor a
atuação dos serviços, a empresa se não recolhe, nós temos as próprias pessoas que são os
principais fiscais que estão atentos, nós próprios temos algumas melhorias e vamos
introduzir algumas melhorias no controle e fiscalização da atuação do prestador de serviços.
Nós temos as entregas do lixo na ERSUC, nos centros de recolha, onde está a hora em entra
a viatura, quantas toneladas levam, qual a viatura, está tudo registado, filmado, fotografado,
temos os relatórios e ainda temos condições para, em novo procedimento, melhorar o
controle e a eficácia do serviço. Uma questão que nos levou a exteriorizar este serviço foi o
parque de viaturas que nós tínhamos três viaturas, mas só ficamos com duas e fizemos
grandes investimentos nelas, que estão a fazer recolha quatro dias por semana, só não
fazemos recolha à quarta-feira que é para manutenção destas viaturas. Temos uma equipa e
não conseguimos mais, o pessoal afeto a esta área são sete pessoas para fazer a recolha, no
mínimo, precisavámos de treze pessoas, sendo que depois teriam ser substituídas por férias,
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faltas e licenças, é uma preocupação que nós não temos. Não me quero aqui comprometer
em sede de Plano, estudarei a possibilidade do espaço urbano da Vila de Soure ser feito
integralmente pelo Município, não quero aqui criar expectativas, nem quero mudar o seu
sentido de voto, antes pelo contrário, estudarei a possibilidade de trocar o espaço da recolha
da serra pelo espaço urbano da Vila de Soure, no mesmo pressuposto e no mesmo contexto
de que ao contrário das outras Freguesias, o espaço urbano da Vila de Soure não é para
entregar em Acordo de Execução à Junta de Freguesia dentro do mesmo princípio. Dar aqui
esta abertura que o espaço urbano da Vila de Soure seja feito com viaturas mais pequenas,
mais ecológicas, elétricas de preferência e investir nessa vertente, obrigam menos esforço
por parte dos operadores. Com as novas viaturas que adjudicámos, que são pequenos
veículos elétricos com um caixote atrás, os nossos trabalhadores da higiene e limpeza, com
menor esforço, poderão efetuar esse trabalho. Portanto, teremos a possibilidade de melhorar
e analisar este processo, quando procedermos à abertura do novo procedimento para a
recolha do lixo no Concelho.
Juventude, o pelouro da Juventude não pode ser uma promessa vã e é para manter o 4.º
CROSS TRAIL e o 4.º ENCONTRO DE BANDAS DE GARAGEM. O Conselho Municipal
de Juventude, um pelouro que não distribui a nenhum dos dois Vereadores a Tempo Inteiro,
precisamente reservei-o por omissão já para mim. Saudar o trabalho feito pela Senhora
Vereadora, em representação do Presidente da Câmara, foi sempre nessa qualidade que
conduziu e o qual criámos o pelouro que lhe foi dado, também de modo algum quero com
isto fazer qualquer crítica ao seu espaço de atuação durante o Mandato anterior nesta área,
antes pelo contrário, agradecer-lhe a ajuda que deu ao Executivo na condução das políticas
da Juventude, com uma apreciação muito positiva e penso que publicamente e
eleitoralmente também lhe foi reconhecido isso e as instituições também lhe reconheceram
isso, mas não leva a mal que lhe diga aqui que não acho que isso seja culpa sua, mas que o
Conselho Municipal da Juventude precise de um novo folgo e talvez precise que seja o
Presidente da Câmara a aproximar-se e a tomar uma conduta de aproximação, especialmente
às Coletividades. Portanto, nessa área, eu próprio assumir, com a ajuda dos Senhores
Vereadores que se disponibilizarem para isso, para desencadear um conjunto de ações. Criar
um conjunto de ações dispersas, ao longo do ano, para corrigir a concentração excessiva que
exista nos meses de abril e maio com o Encontro Municipal da Juventude, Tentar finalizar
todo o processo no verão com o Festival de Municipal da Juventude, mas que começará na
primavera, passará com uma ação forte no verão que é o Festival de Municipal da Juventude,
onde aí sim poderá ser a grande final com as Bandas de Garagem. Rever a forma de premiar
esse evento que está cimentado e inclusive colocar Soure em redes de juventude e em redes
de iniciativas onde se junte a criatividade, o design e as novas tecnologias. Nós na juventude
vamos reforçar a nossa atitude e as nossas iniciativas na área da juventude e também até
juntamos experiências que temos tido, no caso da Escalada e no caso dos Encontros que a
Associação de Defesa do Património e o próprio Agrupamento de Escolas fazem, dar-lhe
aqui um contexto sobre internacionalização.
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Agenda cultural, ainda que não possa pagar aos colaboradores por algum cargo que possam
vir a exercer, pelo menos, deixar a orgânica estruturada de modo a que sejam os técnicos que
quiserem colaborar nessa área, que estejam afetos a essa área, participem nessa agenda
cultural, que é importante para nós todos e é importante para o investimento que se possa
fazer no Turismo. Não vale a pena estar a investir na promoção do turismo se depois não
temos técnicas, meios, instrumentos para dar cobertura.
Adequação ao Meio Aquático, tenho aqui uma correção a fazer à Senhora Vereadora,
percebo a sua sensibilidade, respeito-a e aplaudo-a, foi a Senhora Vereadora que veio
aproveitar essa lacuna e a insistência de oportunidade desse equipamento, mas ela está
enquadrada na Educação, não está enquadrado no Desporto. Temos aqui um problema, que
a Senhora Vereadora falou, nas Piscinas Municipais de Vila Nova de Anços, também é uma
atitude que temos, porque depende dessa atitude o aproveitar de algum financiamento
comunitário, voltou à estaca zero. A nível da CIM, dos dezanove Municípios, a questão de
eficiência energética nas piscinas, penso que isso até nos pode vir a ser mais favorável,
porque aquilo que se prevê é que se nós tivermos um projeto de execução rápido podemos
conseguir não só os 90.000,00 euros que estão pré-feitos para o equipamento, consegui-lo
para a mudança de estrutura, nós ficávamos obrigados a passar dois níveis na eficiência
energética e se não o conseguíssemos demonstrar à partida não éramos financiados. À
partida só temos que passar um e parece que vamos conseguir passar, ou seja, melhorando o
equipamento e a cobertura das Piscinas Municipais de Vila Nova de Anços, com essa janela
de oportunidade, para um financiamento, para uma obra na ordem dos 600.000,00 euros.
Paúl da Madriz, outras prioridades, mas de facto fez bem lembrar, nós estávamos muito mais
vocacionados para a intervenção na Zona Sul da Freguesia de Soure, na qualidade dos rios e
nalguns investimentos que temos debaixo de olho, sem financiamento, apenas com
intervenção comunitária decorrente dos Caminhos de Fátima, decorrente de uma ponte
pedonal que vamos ter que fazer.
Instrumentos reguladores das rendas, concordo com a Senhora Vereadora, tentaremos
melhorar.
A proposta das vacinas, não foi pensada, não tenho conhecimento da problemática, pensava
que tudo tivesse financiado pelo Serviço Nacional de Saúde, é uma boa sugestão, a proposta
é sua e eu saúdo-a, será uma proposta a melhorar. É evidente que nós colocámos aí a
possibilidade de um Seguro de Saúde que já transitou da proposta do ano anterior, não
modificámos e vou explicar o porquê do Seguro de Saúde? O Seguro de Saúde pode ser um
Cartão Municipal de Saúde e pode contemplar as vacinas, por exemplo. Temos que
encontrar um modelo, há vários modelos em vários Municípios. Falta definir algumas coisas
em termos daquilo que são as responsabilidades do Estado nas Extensões de Saúde e eu não
me quero substituir, de modo algum, as obrigações do Estado e, apesar de tudo, nós
aguentámos com um ataque feroz que nos foi feito em 2013 e depois mesmo mudando de
Governo não melhorámos as condições, mas as condições não melhoraram, mas também
não pioraram. De facto está sem funcionar a Extensão de Saúde de Figueiró do Campo e a
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Extensão de Saúde de Degracias e Pombalinho, o serviço está a ser prestado, quer aos
habitantes de Figueiró do Campo, quer aos habitantes de Degracias e Pombalinho, tem
qualidade, tem condições mínimas, nos transportamos uns, não transportamos outros, fará
parte dos Acordos Interadministrativos a propor às Juntas de Freguesia cujas Extensões de
Saúde estão encerradas que façam esse transporte.
Reabrir as Extensões de Saúde não é uma competência da Câmara Municipal como sabe, é
uma luta política, não nos colocamos fora dela, mas temos feito um esforço para que, ainda
a pesar de tudo, com a Vinha da Rainha e com Samuel manter as Extensões de Saúde
abertas. Ainda recentemente tivemos que fazer o transporte do médico, enfermeiro e do
técnico para a Extensão de Saúde de Samuel porque era uma condição para eles lá irem
enquanto a médica esteve de baixa nos últimos meses e nós fizemo-lo. Agora já não é
preciso, está lá a ir um médico e penso que já estará colocada uma médica para dentro de
dias ocupar a Extensão de Saúde de Samuel.”---------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “relativamente ao documento não
vou fazer comentários, já foram feitos, também já foi explicado exaustivamente pelo Senhor
Presidente, só vou congratular-me com a avaliação feita pela Senhora Vereadora da CDU e
pelo Senhor Vereador do PSD que reconhecem que é um documento de boa qualidade e
tecnicamente bem elaborado, apenas tenho que me congratular com a vossa avaliação.”------

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos a favor do Senhor Presidente da
Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e CDU, e 1 (uma) abstenção do
Senhor Vereador eleito pelo PPD/PSD - CDS/PP- PPM, aprovar as propostas das
Grandes Opções do Plano - PPI e AMR - e do Orçamento, para o Ano de 2018,
das quais deverão ser submetidas à Assembleia Municipal.------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves prestou a seguinte Declaração de Voto: “só
justificar que isto é uma abstenção política e não pessoal.”------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara, Mário Jorge Nunes,
deu por encerrados os trabalhos às vinte horas e seis minutos.--------------------------------------
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