13ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 16 de julho de 2018, pelas 11,00 horas
,
0

ATA
--- No dia dezasseis de julho do ano de dois mil e dezoito, pelas onze horas, no Salão Nobre
do Edifício dos Paços do Município, reuniu a Câmara Municipal de Soure, convocada nos
termos do Regimento para a sua décima terceira Reunião Ordinária, estando presentes o
Senhor Presidente da Câmara, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes, eleito pelo PS, e os
Senhores Vereadores: Dra. Nádia Filipa Antunes Madeira Gouveia, eleita pelo PS; Eng.
Agostinho José Jordão Gonçalves, eleito pelo PPD/PSD-CDS/PP-PPM; Américo Ferreira
Nogueira, eleito pelo PS; Dr. Gil António Contente Soares, eleito pelo PS; Dra. Maria Manuela
Lucas de Oliveira Santos, eleita pela CDU e Ana Patrícia Alves Pereira, eleita pelo PS.-------------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. Informação Financeira
3.1. Resumo Diário de Tesouraria
3.2. Encargos e Compromissos
Ponto 4. Parecer para a Constituição de Compropriedade
. Proc. N.º 18/2018/417 - Fábio Daniel Leal Martins
- Constituição de compropriedade através de escritura de compra e venda e doação
- artigo 54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação
Ponto 5. Parecer para a Constituição de Compropriedade
. Proc. N.º 18/2018/427 - Rui Carvalho
- Constituição de compropriedade através de escritura de compra e venda - artigo
54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação
Ponto 6. Parecer para a Constituição de Compropriedade
. Proc. N.º 18/2018/431 – Elsa Maria Coutinho da Silva Coelho Soares
- Constituição de compropriedade através de escritura de doação - artigo 54.º da Lei
91/95, de 2/9 com a atual redação
Ponto 7. Aprovação do Auto de Vistoria e Determinação de Procedimento
. Proc. N.º 26/2018/6272 - Elísio Rosa Nunes
- Ao abrigo do n.º 2 do artigo 89.º do Decreto Lei 555/99, de 16/12, com as
alterações do Decreto Lei 136/2014, de 09/09.
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Ponto 8. Apreciação de Proposta de Ata 16.04.2018
Ponto 9. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2018
. Apreciação de Propostas de Alteração - 9.ª/9.ª Ponto 10. EDUCAÇÃO
. ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

- Funcionamento do Instituto Pedro Hispano

Ponto 11. CULTURA
. APOIO AO INVESTIMENTO
11.1. Associação da Granja do Ulmeiro - Cultura, Desporto e Recreio - TEAM - Teatro do
Meio
- Aquisição de Material Técnico
11.2. Filarmónica 15 de Agosto Alfarelense
- Obras de Melhoria da Sede
11.3. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia Tapeus
- Reabilitação e Restauro da Igreja Matriz – Intervenções Complementares
11.4. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Degracias – Capela de Casais de S.
Jorge
- Obras de Reparação, Conservação e Beneficiação da Capela
11.5. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Alfarelos – Capela de Casal do
Redinho
- Obras de Reabilitação
11.6. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Samuel
- Obras de Conservação e Restauro
11.7. Centro Cultural e Recreativo do Povo de Brunhós
- Pintura Exterior do Edifício
Ponto 12. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. APOIO AO INVESTIMENTO

. Xadrez
- Casa do Povo de Vila Nova de Anços
Ponto 13. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
- Corrida 4 Estações
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Ponto 14. AÇÃO SOCIAL ESCOLAR//SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA
. PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
. PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO
1.º CEB

- Prestação de Serviços de Confeção, Transporte e Distribuição das Refeições
Escolares nos Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar e 1.º CEB
. Ano Letivo 2018/2019
14.1. Escolha do Procedimento Prévio
14.2. Protocolo com a DGeste
14.3. Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências
- Manutenção da Vigência com as Freguesias de Alfarelos, Granja do Ulmeiro,
Samuel, Tapéus e Vinha da Rainha
Ponto 15. AÇÃO SOCIAL – REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL
. GABINETE DE AÇÃO SOCIAL
. REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO PARA SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL

. Aquisição de Serviços de Arquitetura e Especialidades
- Escolha do Procedimento Prévio

Ponto 16. AÇÃO SOCIAL – REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL
- VI Encontro Intergeracional de Soure – 26 de julho de 2018
Ponto 17. AÇÃO SOCIAL – APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
. PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO ÀS PESSOAS MAIS CARENCIADAS – PO APMC
- Aquisição de Três Frigoríficos
Ponto 18. AÇÃO SOCIAL – APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
. APOIOS AO INVESTIMENTO
18.1. Fundação Maria Luísa Ruas
- Pares II – Construção de Creche, Jardim Infantil e Estrutura Residencial para
Idosos - Elaboração do projeto de Arquitetura, Especialidades e Fiscalização
da Obra
18.2. Associação Cultural, Desportiva e de Solidariedade da Freguesia da Vinha da
Rainha
- Construção de Parque Infantil – Equipamento de Proteção e Viaturas
Ponto 19. AÇÃO SOCIAL – REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL
- Autarquias mais Familiarmente Responsáveis – 10.ª Edição
Ponto 20. AÇÃO SOCIAL
. REDE SOCIAL DO CONCELHO DE SOURE
- Reunião do Plenário do CLAS
. Informações
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Ponto 21. SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE
. USF - Unidade de Saúde Familiar de Alfarelos/Granja do Ulmeiro/Figueiró do
Campo
. Remodelação - Conclusão
- Escolha do Procedimento Prévio
Ponto 22. SAÚDE, NO CONCELHO DE SOURE
Ponto 23. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
. CEMITÉRIOS

. Construção de WC e Reabilitação
- Escolha do Procedimento Prévio

Ponto 24. PROTEÇÃO CIVIL
. Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas
- Aprovação de Candidatura pelo IPDJ, I.P.
Ponto 25. PROTEÇÃO CIVIL
. PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS

- Candidatura ao PDR2020
. Operação - 8.1.3. - Prevenção da Floresta Contra Agentes Bióticos e Abióticos

Ponto 26. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS

. Beneficiação da Rua da Ladeira - Lousões
- Escolha do Procedimento Prévio
Ponto 27. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS

. EN 342 em Queitide - 2.ª Fase
- Não Apresentação de Propostas
Ponto 28. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. MERCADOS E FEIRAS
. PARU - PLANO AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

. Reabilitação do Mercado Municipal - 2.ª Fase
- Esclarecimentos e Erros e Omissões

Ponto 29. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – TURISMO
. RLCTM - Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais
. Mega Esplanada - Roteiro Comercial e Gastronómico de Soure//2017
- Associação Empresarial de Soure
29.1. Ocupação de Espaço Público
29.2. Isenção do Pagamento de Taxas
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Ponto 30. DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. CONSERVAÇÃO, REABILITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO

. Parque Polivalente dos Bonitos
- Escolha do Procedimento Prévio

Ponto 31. SERVIÇOS MUNICIPAIS
. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
. Sistema Centralizado de Cópia, Impressão, Digitalização e FAX
- Adjudicação
Ponto 32. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
- Licenciamento de Instalação de Recinto Improvisado
. Festa em Honra de Nossa Senhora das Graças - Pouca Pena
- Dia 13 a 16 de julho de 2018
Ponto 33. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
- Licenciamento de Instalação de Recinto Improvisado
. Festas em Honra de São José - São José do Pinheiro
- Dia 27 a 30 de julho de 2018
Ponto 34. RECURSOS HUMANOS
. Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho em Funções
Públicas por Tempo Indeterminado para Preenchimento de Um Posto de Trabalho na
Carreira e Categoria de Assistente Operacional (Nadador Salvador)
- Recurso à Reserva de Recrutamento
Ponto 35. EMPRESA INTERMUNICIPAL DE ÁGUAS, SANEAMENTO E OUTROS SERVIÇOS
. Constituição de Empresa Intermunicipal entre o Município de Soure, o Município de Mira
e o Município de Montemor-o-Velho, de Serviços de Abastecimento de Água Potável,
Saneamento de Águas Residuais e Outros Serviços
- Aprovação da Minuta da Escritura de Constituição
Ponto 36. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS\

- Construção de Campos Relvados
. Campo de Futebol de Soure
Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações
O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “no período que
mediou entre a última reunião e a de hoje, várias atividades desportivas, recreativas, sociais,
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culturais decorreram pelo Concelho. Referir algumas em que participei, no Torneio de Futebol
de Rua do Espírito Santo, que decorreu durante três dias, no fim de semana de 29 e 30.
A Gala de Desporto da Vinha da Rainha, onde, como já é hábito, contou com a participação
de todos os atletas e famílias participantes deste clube que se dedica, basicamente, ao
futebol, nas suas diversas vertentes, mas que representou quase 200 atletas.
Várias reuniões, a pedido de um conjunto de sócios do Grupo Desportivo Sourense, que,
depois de várias Assembleias Gerais, encontrou uma solução dirigente com o compromisso
de tomar conta do Clube Desportivo Sourense durante um ano e a responsabilidade que o
Sourense tem para a imagem do Concelho e para um conjunto de atividades. Entretanto
surgiram reuniões setoriais, com uma possível secção de voleibol, em parceria com a
Federação Portuguesa de Voleibol e aproveitando as sinergias que o Município despoletou
com a Agrupamento de Escolas de Soure, no mandato anterior, sobre a atividade GiraVolei
e a potencialidade que isto tem para o Concelho. Também sobre a secção de bilhar, existia
no Concelho uma Academia, que tem direitos desportivos e participava nos Campeonatos
Nacionais, portanto, para não perder essa dinâmica, o Grupo Desportivo Sourense está
determinado em inscrever essa secção na Federação Portuguesa de Bilhar.
Também participei num encontro, num convívio dos Santos Populares, no Cercal,
organizado pela Banda local.
Recebi uma Comissão de Trabalhadores, a totalidade dos trabalhadores não docentes, do
Instituto Pedro Hispano, da Granja do Ulmeiro, que manifestaram a sua preocupação
relativamente ao funcionamento daquele estabelecimento de ensino. Recebi, à posteriori, os
seus dirigentes, acompanhados do administrador judicial. Esse assunto consta de ponto
próprio mais à frente.
Acompanhámos o Programa Aldeias Seguras, que teve ações em Vinha da Rainha e nas
Degracias. Acompanhámos outras iniciativas de âmbito cultural, como o Festival de
Folclore de Alfarelos e das Ceifeirinhas de Vila Nova de Anços. Realizou-se no passado
sábado, no Adro do Castelo de Soure, um grande evento cultural promovido pela Rede de
Muralhas e Castelos Medievais do Mondego.”--------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “pretendo saudar todas as
iniciativas, que são muitas, que ocorreram nos dois últimos fins de semana, destaco três,
quer na vertente cultural, quer na vertente desportiva, em que me foi possível estar presente.
Destaco o primeiro convívio dos Santos Populares, organizado pela Banda do Cercal, no dia
1 de julho, onde houve um espetáculo de encerramento de atividades das suas três escolas
de música e a apresentação pública da Orquestra Ligeira Big Band, constituída por músicos
da Banda Filarmónica do Cercal que, desde logo, é uma garantia de sucesso.
Também uma referência especial ao Festival de Marchas Populares de Vila Nova de Anços,
organizado pelo Grupo Artes de Palco, no dia 7 de julho.
Uma saudação muito especial ao espetáculo “Enredo”, no Castelo de Soure. Aconteceu
no passado sábado, encheu por completo o espaço envolvente, o que mostra que o
7

13ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 16 de julho de 2018, pelas 11,00 horas
teatro é uma atividade cultural apreciada no Concelho. Referência especial ao artista do
Concelho, Rui Almeida, que teve um excelente desempenho, como aliás sempre nos
habituou, e também foi referido pelo grupo. Parabéns ao Dr. Mário João por todo o
acompanhamento à iniciativa e pela forma como ela decorreu a que certamente não foi
alheio.”------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “prestar um conjunto de informações. Ao
nível da educação, estive presente numa reunião, no dia 2 de julho, na CIM, em que fizemos
o balanço do Programa Empreendedorismo nas Escolas da Região de Coimbra e
começámos a planear o próximo ano letivo, onde continuará este programa a fazer parte do
Plano de Atividades no âmbito da Educação.
Também estive, com o Senhor Presidente e com a Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos,
no dia 6 de julho, no convívio de encerramento do ano letivo no Agrupamento de Escolas
Martinho Árias de Soure.
No passado dia 10 de julho decorreu, na Biblioteca Municipal, uma reunião de trabalho da
Rede de Bibliotecas Escolares do Concelho de Soure, onde se fez o balanço do ano letivo,
que agora terminou e onde também se apresentou o plano de melhoria da Rede de
Bibliotecas de Soure.
No passado sábado, 14 de julho, estive, na Mealhada, no encerramento da Escola de Verão
da ESEC, onde o Município de Soure patrocinou os melhores alunos do 9.º ano.
Ao nível da Ação Social, estive presente num almoço convívio da Casa do Povo de Vila
Nova de Anços, no dia 4 de julho. Um almoço de convívio entre os utentes e trabalhadores
desta IPSS e desenvolvemos, no dia 5 de julho, mais uma visita a uma IPSS, a Associação
Cultural Desportiva e de Solidariedade da Freguesia da Vinha da Rainha.
Ao nível do Desporto, como já foi aqui referido pelo Senhor Presidente, estive presente
também na Gala de Desporto da Associação da Vinha da Rainha, também no fim de
semana de S. Pedro, em que participei numa caminhada, no dia 1 de julho.
Referir o VII Torneio de Futebol de Rua do Espírito Santo, que correu muito bem.
No dia 8 de julho foi o encerramento da Final do Torneio Amizade, levado a cabo pelo
Núcleo do Sporting de Soure.
Ao nível da Cultura, é uma altura riquíssima neste domínio. Os vários Desfiles de Marchas
Populares que se têm realizado, da Associação da Vinha da Rainha, no dia 29 de junho; no
dia 7 de julho, em Vila Nova de Anços, promovido pelo Grupo Artes de Palco e no dia 14
de julho, Encontro de Marchas Manjericos de Santo António.
No dia 5 de julho, estive com o Senhor Presidente e com o Senhor Vice-Presidente, na
apresentação dos Corpos Sociais da Associação da Granja do Ulmeiro, uma associação com
grande dinamismo e felizmente, mais uma vez, encontrou uma solução diretiva, sempre
importante.

8

13ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 16 de julho de 2018, pelas 11,00 horas
No dia 7 de julho, encerramento do ano letivo da Escola de Música do Norte e Soure, em
Paleão e também neste dia, II Encontro Regional de Danças, promovido pela Santa Casa da
Misericórdia de Soure.
Também neste período, como já foi referido, desenvolveram-se mais dois Festivais de
Folclore, o 34.º Festival Nacional e 6.º Internacional do Grupo Etnográfico de Alfarelos, no
dia 14 de julho e também o 7.º Festival do Rancho das Ceifeirinhas, em Vila Nova de
Anços, também 3.º Internacional.
Destacar também a forma, como já aqui foi dito, o espetáculo “Enredo”, no dia 14 de julho,
no Castelo de Soure, que tinha antecedido duas Oficinas, no dia 9 e 12 de julho, também no
âmbito deste projeto.
Por fim, destacar, no dia 13, sexta-feira, a Sessão de Apresentação Pública da Constituição
da Empresa Intermunicipal de Águas do Baixo Mondego e Gândara, com a presença do
Senhor Ministro do Ambiente e o Secretário de Estado, Carlos Martins, que sempre apoiou
este projeto. Portanto, destacar que após muita reunião, após muita apreciação pelos vários
órgãos executivos e deliberativos dos respetivos Municípios, se está a chegar a bom porto e,
com isso, pensamos nós que esta empresa irá melhorar a prestação do serviço de águas e
saneamento no Concelho de Soure.”-------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “no próximo dia
26 de julho, como vem sendo hábito nesta altura, irá decorrer o 6.º Encontro
Intergeracional de Soure, no Parque da Várzea, a partir das 10.00 horas até às 16.00 horas,
com intervenção de toda a Rede Social, com a equipa do CLDS. Haverá um almoço
convívio entre todos os participantes, terminará com jogos tradicionais.”------------------------

Foram dadas várias Informações e prestados diversos Esclarecimentos.----------------Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
. Licenciamento de Obras Particulares
Foi presente a seguinte listagem:
Município de Soure
Requerimentos para Reunião
De 30-06-2018 a 16-07-2018
16-07-2018
Class.: 01
Ano: 2018
Número: 229
Dt. Entrada Reqt.: 23-04-2018
Processo: 01/2016/60/0
Requerente: Casa do Povo de Vila Nova de Anços
Tp. Pedido: Projetos de Especialidades
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Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Edifício Social
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 04-07-2018
Local Obra: Rua do Outeiro
Informação: Deferido.
Freguesia: Vila Nova de Anços
Class.: 18
Ano: 2018
Número: 417
Dt. Entrada Reqt.: 05-07-2018
Processo: 18/2018/417/0
Requerente: Fábio Daniel Leal Martins
Tp. Pedido: Parecer
Tp. Construção: Outros
Tp. Utilização: Outros
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 06-07-2018
Local Obra: Pouca Pena
Informação: À Reunião de Câmara
Freguesia: Soure
Class.: 01
Ano: 2018
Número: 404
Dt. Entrada Reqt.: 29-06-2018
Processo: 01/2016/4/0
Requerente: Santa Casa da Misericórdia de Soure
Tp. Pedido: Novos Elementos
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Lar, centro de dia, centro
Tipo Informação: Aprovo Especialidades (Despacho)
Data reunião: 06-07-2018
Local Obra: Avenida dos Bombeiros Voluntários
Informação: Deferido.
Freguesia: Soure
Class.: 26
Ano: 2018
Número: 6272
Dt. Entrada Reqt.: 03-05-2018
Processo: 26/2018/6272/0
Requerente: Elísio Rosa Nunes
Tp. Pedido: Queixa
Tp. Construção: Outros
Tp. Utilização: Outros
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 06-07-2018
Local Obra: Casal do Marachão
Informação: À Reunião de Câmara
Freguesia: Figueiró do Campo
Class.: 01
Ano: 2018
Número: 337
Dt. Entrada Reqt.: 06-06-2018
Processo: 01/2018/24/0
Requerente: Sofia Manuela Ferreira Nunes
Tp. Pedido: Projeto de Arquitetura
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Habitação e Muros
Tipo Informação: Aprovo Arquitetura (Despacho)
Data reunião: 16-07-2018
Local Obra: Feixe
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Informação: Deferido.
Freguesia: Vinha da Rainha
Total: 5

Foi tomado conhecimento, divulgue-se e afixe-se no átrio dos Paços do Concelho.-----Ponto 3. Informação Financeira
3.1. Resumo Diário de Tesouraria

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------3.2. Encargos e Compromissos

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------Ponto 4. Parecer para a Constituição de Compropriedade
. Proc. N.º 18/2018/417 - Fábio Daniel Leal Martins
- Constituição de compropriedade através de escritura de compra e venda e
doação - artigo 54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Processo nº 18/2018/417
Fábio Daniel Leal Martins
Constituição de compropriedade através de escritura de compra e venda e doação - artigo 54.º da Lei 91/95,
de 2/9 com a atual redação
Face ao teor da informação jurídica, considerando que o ato a praticar é uma escritura de compra e venda e
doação, sugere-se que seja deferido o pedido de emissão de certidão com parecer favorável para a constituição de
compropriedade dos prédios rústicos.
Os prédios estão registados com os artigos matriciais nº 4863, 4864, 4865 e 4869 da freguesia de Soure, e de acordo
com a classificação do PDM, situa-se em zona urbana na localidade da Pouca Pena.
O assunto deverá ser presente à reunião de Câmara para deliberação.
Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
06 de julho de 2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de Parecer Favorável.--------------Ponto 5. Parecer para a Constituição de Compropriedade
. Proc. N.º 18/2018/427 - Rui Carvalho
- Constituição de compropriedade através de escritura de compra e venda
- artigo 54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação
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Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Processo nº 18/2018/427
Rui Carvalho
Constituição de compropriedade através de escritura de compra e venda - artigo 54.º da Lei 91/95, de 2/9
com a atual redação
O ato a praticar é uma escritura de compra e venda, em que o prédio rústico vai ser adquirido por um casal, sendo
necessário a constituição da compropriedade por não serem casados.
O prédio está registado com o artigo matricial nº 3569 da freguesia de Alfarelos, e de acordo com a classificação do
PDM, situa-se em zona urbana.
O prédio destina-se à construção de uma moradia e não resulta deste negócio nenhuma violação ao regime dos
loteamentos urbanos.
Face ao teor da informação jurídica, considerando que o ato a praticar é uma escritura de compra e venda, sugerese que seja deferido o pedido de emissão de certidão com parecer favorável para a constituição de compropriedade
do prédio rústico.
O assunto deverá ser presente à reunião de Câmara para deliberação.
Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
11 de julho de 2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de Parecer Favorável.--------------Ponto 6. Parecer para a Constituição de Compropriedade
. Proc. N.º 18/2018/431 – Elsa Maria Coutinho da Silva Coelho Soares
- Constituição de compropriedade através de escritura de doação - artigo
54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto : Processo nº 18/2018/431
Elsa Maria Coutinho da Silva Coelho Soares
Constituição de compropriedade através de escritura de doação - artigo 54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a
atual redação
Face ao teor da informação jurídica, considerando que o ato a praticar é uma escritura de doação, sugere-se que
seja deferido o pedido de emissão de certidão com parecer favorável para a constituição de compropriedade do
prédio rústico.
O prédio está registado com o artigo matricial nº 8761 da freguesia de Samuel, e de acordo com a classificação do
PDM, situa-se em zona agrícola e florestal parcialmente em RAN e inserido em REN.
O assunto deverá ser presente à reunião de Câmara para deliberação.
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Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
12 de julho de 2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de Parecer Favorável.-------------Ponto 7. Aprovação do Auto de Vistoria e Determinação de Procedimento
. Proc. N.º 26/2018/6272 - Elísio Rosa Nunes
- Ao abrigo do n.º 2 do artigo 89.º do Decreto Lei 555/99, de 16/12, com as
alterações do Decreto Lei 136/2014, de 09/09.
Foi presente a seguinte informação:
Assunto : Aprovação do auto de vistoria e determinação de procedimento
Processo : 26 / 2018/ 6272
Requerente : Elísio Rosa Nunes
No dia três do mês de julho de 2018 foi realizada vistoria, determinada por despacho de 18 de junho de 2018 do Sr
Vice Presidente da Câmara, tendo sido lavrado auto que se dá aqui integralmente por reproduzido.
Ao abrigo do nº 2 do artº 89º do DL 555/99, de 16/12, com as alterações do DL 136/2014, de 09/09, a Câmara
Municipal pode determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de más condições de
segurança ou de salubridade ou à melhoria do arranjo estético.
Em face do teor do auto, os proprietários da parede que se encontra em mau estado de conservação, deverão ser
notificados para procederem à sua reparação.
Para o efeito poderá conceder-se um prazo de 30 dias.
Face ao exposto sugere-se que a Câmara Municipal aprove o teor do auto de vistoria e determine a execução das
obras nele preconizadas.
Previamente à tomada de decisão deverá proceder-se à audiência escrita do interessado, no prazo de 10 dias, nos
termos dos artigos 121º e seguintes do CPA, quanto ao projeto de decisão acima descrito e ainda quanto ao teor do
auto de vistoria.
Face ao exposto sugere-se que:
1 – A Câmara Municipal aprove o teor do auto de vistoria e determine a execução das obras nele
preconizadas, ou seja, reparação da parede meeira;
2 - Após aprovação do auto de vistoria, se notifiquem os proprietários, de que poderão, por escrito, no prazo de
dez dias, pronunciar-se sobre o teor do auto de vistoria e do sentido da decisão, nos termos dos artigos 121 e
seguintes do Código do Procedimento Administrativo.
Maria José O. Carvalhão – Engª
Divisão de G.U.P.D.
06 de julho de 2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar o teor do auto de vistoria e determinar a
execução das obras nele preconizadas, ou seja, reparação da parede meeira; e se
notifiquem os proprietários, de que poderão, por escrito, no prazo de dez dias,
pronunciar-se sobre o teor do auto de vistoria e do sentido da decisão, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.-----------------------------------------------13
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Ponto 8. Apreciação de Proposta de Ata 16.04.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes e o Vereador Eng.
Agostinho Gonçalves não participaram na votação.-------------------------------------Ponto 9. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2018
. Apreciação de Propostas de Alteração - 9.ª/9.ª -

Deliberado, por unanimidade, aprovar as Propostas de Alteração - 9.ª/9.ª ----------Ponto 10. EDUCAÇÃO
. ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

- Funcionamento do Instituto Pedro Hispano
O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “como já disse
no período de antes da ordem do dia, neste período recente, tive duas reuniões com o
mesmo sentido: uma com trabalhadores do Instituto Pedro Hispano, que vieram colocar
algumas preocupações sobre o funcionamento do mesmo, onde, inclusive, expressaram que
há ordenados em atraso, e qual era o ponto de vista do Presidente da Câmara sobre que tipo
de ajuda é que o Município podia dar. Aquilo que foi dito é que nós temos interesse em que
a Rede Concelhia de Educação funcione em harmonia e de acordo com as nossas
necessidades, que estão identificadas, que é de uma cobertura a nível do ensino básico e
secundário, que abranja aquilo que é normal há 30 anos para cá, quer a zona central do
Concelho, quer também a zona norte. Portanto, tudo faremos para que se mantenha a
funcionar a rede tal como tem funcionado nos últimos anos.
Numa reunião subsequente, recebi o administrador judicial do processo especial de
revitalização solicitado pelo Instituto Pedro Hispano, a sua Direção e o seu advogado, com
poderes para representar esta cooperativa de responsabilidade limitada, que tem um
Contrato de Associação com o Estado para a prestação de serviços de educação na forma
pública, na Granja do Ulmeiro. Foi-me dito, o que também é público porque está acessível
no Programa Sítios do Ministério da Justiça, o que este instituto colocou um programa
especial de revitalização, que está numa fase de consulta aos credores. Fase terminada, estão
em fase de apresentação de proposta do programa. Foi-me dito e informado, que foram
convidados a apresentar candidatura para mais 5 turmas de início de ciclo, a juntar às 5
turmas que vinham do contrato do ano passado, este ano serão 10 turmas financiadas por
Contrato de Associação com o Estado, só não teriam para o 9.º ano e 12.º ano, porque
foram os inícios de ciclo que não foram financiados há dois anos atrás. Não me foi
explicado, nem determinado se iam manter a estratégia de continuar a lecionar as turmas
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não financiadas em Contrato de Associação, portanto, se iam manter a estratégia dos dois
anos letivos anteriores ou não mas mostraram-se determinados em prosseguir o Contrato de
Associação com o Estado Português. Foi dito pelo apuro público, daquilo que são os
montantes exigidos pelos credores na sua grande maioria, que se esgota nos trabalhadores,
portanto, corpo docente e corpo não docente, que está apurado um valor, que a direção da
escola contesta, mas, neste momento, o que está apurado é de cerca de 2,3 milhões de euros
de dívida apurada para o programa especial de revitalização.
A escola, a sua administração e o administrador judicial têm que, até setembro, entregar ou
ver aprovado pelo Tribunal este programa e a conclusão a que chegam é que, se não
encontrarem uma forma de se financiarem, porventura, o programa não será viável e,
concretamente, vieram propor ao Município que, à falta de outro tipo de fontes de
financiamento que já tentaram e continuam a tentar encontrar, possa vir a adquirir
património, à semelhança do que fez em anos anteriores. É verdade, e é público, que o
Município, em anos anteriores, adquiriu património circulante - 2 autocarros - ao Instituto
Pedro Hispano, pelo valor aproximado 150.000,00 euros + IVA. Aquilo que eu disse é que
o Município tem muito interesse em que se mantenha a oferta educativa no Norte do
Concelho, faz parte da sua estratégia, faz parte do seu programa, faz parte da Carta
Educativa, cobre um conjunto de Freguesias, em concreto Alfarelos, Granja do Ulmeiro e
Figueiró do Campo que, ao contrário daquilo que se passa na região e no Concelho, onde a
tendência é de evolução, logo sendo expectável o aumento da população jovem, de
necessidades escolares e, portanto, à semelhança daquilo que temos vindo a defender junto
do Governo, que se deve manter esta oferta educativa sendo que o Governo ou o Estado
Central entender que esta medida, dos Contratos de Associação, é a que melhor serve os
interesses da região e do país, por nós tudo faremos para manter. Enquanto não formos
chamados a outra solução, é esta que continuaremos a apoiar.
Relativamente ao interesse do Município em adquirir outro tipo de património, é uma
situação que não estava pensada, não está no programa da Câmara, não foi aprovado em
sede de Orçamento e Plano Plurianual de investimentos nem nas áreas mais relevantes de
investimento, adquirir património para esses fins. Portanto, iria trazer o assunto à reunião de
Câmara, para dar conhecimento de que o Instituto Pedro Hispano coloca a questão nestes
termos, ou conseguem financiar-se, sendo uma possibilidade alienar património para dar
seguimento a um plano especial de recuperação, ou corre o risco de o plano especial de
recuperação não ser aprovado e, portanto, não conseguir honrar os seus compromissos,
quer com os seus trabalhadores, quer com o Estado, quer com a comunidade em geral.
Estou aberto à discussão, como é óbvio, por isso é que o ponto vem, mas aquilo que
adianto aos Senhores Vereadores é que a minha proposta é de que sejam encetadas duas
diligências urgentes. Uma, no sentido jurídico, porque não basta fazer aquilo que a lei
permite, é preciso que todos os procedimentos desenvolvidos tenham enquadramento legal
e que todos os passos sejam acompanhados da maior transparência e do maior rigor em
termos administrativos. Uma outra diligência, no sentido técnico ou financeiro, para saber
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de que património é que podemos estar a falar, de que valor e de que utilidade e
enquadramento pode ter para o Município a aquisição desse mesmo património, seja ele
móvel ou imóvel. Portanto, esta é a minha proposta, se é este o sentimento da instituição,
que devemos abrir a possibilidade de, à falta, por enquanto, de outro tipo de propostas,
esgotar o estudo desta proposta.”-----------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “este caso do Instituto Pedro
Hispano, sabia que havia problemas mas com esta dimensão de 2,4 milhões de euros é
deveras preocupante. Sempre defendi, e penso que a maioria deste executivo, sempre
defendemos a existência de uma oferta educativa no Norte do Concelho e, como o Instituto
Pedro Hispano está no terreno já há muitos anos, certamente com algumas queixas, mas a
maior parte da população diz bem do IPH, nós, a Câmara Municipal, o Executivo, tudo
deve fazer para continuar a manter o IPH a funcionar. É claro que existem os problemas
legais, jurídicos e racionais de gestão e, portanto, nesse aspeto tudo devemos fazer para que
o IPH não feche, salvaguardando a parte legal e também salvaguardando a parte racional e,
mesmo assim, penso que não vai chegar. Estes dois aspetos não vão chegar, vai ser preciso
mais, porquê?! Porque são 2,4 milhões de euros, além dos professores temos também a
segurança social e as finanças em cima, que são os primeiros a ir à massa. Portanto, se
calhar, vamos ter que, além dessa parte técnica e jurídica, ter uma ação mais política e, para
isso, teremos que delinear alguma estratégia.”---------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “este assunto já tem merecido
diversas discussões em reuniões de Câmara. O Senhor Presidente fala de uma proposta mas
o único documento que nos envia para análise é uma carta do Senhor Advogado, portanto,
aquilo que acaba de dizer fundamenta a sua proposta?! Eu só recebi uma carta do Senhor
Advogado, com a exposição de um assunto, não tenho nenhum documento enquadrador
deste assunto e com a proposta que acaba de referir.”-----------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “a minha
proposta é simples. De imediato, proceder a uma análise jurídica e legal sobre a situação e
uma outra análise técnica ou financeira sobre o tipo de património que o IPH diz que tem
com interesse para se desfazer para se poder financiar. Não tenho outra proposta.
Obviamente, quando for para decisão, estes dois instrumentos - o jurídico ou legal sobre
que tipo de assunto podemos tratar com o IPH relativamente a esta matéria e sobre o quê
em concreto -, a conjugação destes dois documentos é que nos farão produzir uma proposta
que, então sim, terá um efeito deliberativo em concreto. Até lá não tenho outra proposta, a
não ser que não devemos fechar esta porta, devemos manter aqui esta oportunidade de o
Município poder contribuir, em primeira ação, para o não encerramento do IPH ou que a
sua insolvência se torne um facto concreto e, portanto, a proposta é uma proposta verbal,
do Presidente de Câmara em reunião de Câmara, para a ata. A minha proposta é de que o
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Município invista em pareceres jurídicos e legais, porque a lei permite ao Município fazer
negócios e tem competências sobre os montantes e os seus procedimentos, estando em
causa uma absoluta transparência sobre um processo com esta dimensão social.” -------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “mas entenda a minha pergunta
porque a acompanhar esta folha não seguiu a proposta formalizada, portanto, tive a
necessidade de a entender melhor.
Sobre este assunto, vou deixar aqui, mais uma vez, a minha opinião. Andamos a subir
degraus e há sempre uma página nova para abrir sobre este assunto. Penso que temos que
abordar dois assuntos: um, a resposta educativa a Norte do Concelho, que resposta
educativa?! Se manter ou não. Estou aberta, aliás já disse isto ao Senhor Presidente mal a
situação do IPH anunciou esta “nuvem negra”. Na minha opinião, seria uma resposta
pública, mas estou aberta a discuti-la, e a outra é uma situação muito sensível, para a qual
tenho a máxima compreensão, que é a situação dos trabalhadores. A minha opinião já foi
aqui expressa diversas vezes, já referi que nada tenho contra as entidades privadas, mas já
tenho contra o seu funcionamento indevido à custa de dinheiros públicos. Lamento a
situação delicada de todos os trabalhadores desta instituição, mas considero que é um
problema laboral que diz respeito aos trabalhadores, à sua entidade laboral e, no limite, aos
tribunais. Aliás, penso mais. Penso que por muita ajuda que possa aqui ser deliberada e que,
certamente, o Senhor Presidente porque tem maioria, saberá que vai ter o conforto para
aquilo que entender nesta matéria, não irá resolver esta situação. já adquirimos dois
autocarros, que foram logo pagos, e não resolveu nenhum problema. Pode adquirir o
equipamento que quiser, não é isso que vai resolver este problema do IPH e o Senhor
Vereador Eng. Agostinho Gonçalves acaba de referir isto, porque tem que haver
sustentabilidade no funcionamento, tem que haver sustentabilidade financeira e não se vê,
no futuro próximo, essa sustentabilidade.
O direito à educação dos seus alunos está garantido pelas escolas envolventes, à semelhança
dos restantes alunos do Concelho de Soure. Reafirmo aqui a minha disponibilidade para
encontrar uma solução para a parte Norte do Concelho que, na minha opinião, e saliento de
novo, terá que ser pública. À Autarquia caberá unicamente a responsabilidade de dar
resposta às necessidades de transporte dos alunos daquela instituição. Se a aquisição de dois
autocarros, que na minha opinião e na opinião da CDU, foi claramente uma ajuda disfarçada
ao IPH, ainda se justificou pela utilização que a Autarquia faz deles diariamente, e eu votei
favoravelmente esta aquisição, a aquisição do imóvel, não tem qualquer interesse para a
autarquia, configurará uma ajuda a um negócio, que não deixa de ser privado, e a verificarse, merecerá sempre, da nossa parte, rejeição e contestação. Não compreendemos que o
Senhor Presidente ou este executivo camarário, adote uma política diferente de salvação
desta instituição, porque é disto que estamos a falar, quando não o fez em igualdade de
situação para, por exemplo a IPSS de Samuel, também com uma grave situação financeira,
17

13ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 16 de julho de 2018, pelas 11,00 horas
também com um número de trabalhadores considerável e também a dar resposta a um
público tão específico, só que mais dependente e vulnerável, que são os idosos.
Por último, o texto que suporta este ponto refere o seguinte, e pretendo que isto fique
registado: “que o IPH dá uma resposta à educação pública, ou que tem características da educação pública,
universal e gratuita por parte desta instituição” e esta expressão também foi usada numa reunião de
Câmara, no mandato anterior, por um dos elementos do executivo e, sobre isto, pretendo
dizer o seguinte: a única entidade que presta, no Concelho de Soure, uma educação pública,
universal e gratuita é o Agrupamento de Escolas de Soure, que é escola do Estado. É uma
entidade pública, financiada pelo Estado, organizada e gerida, à luz dos preceitos legais
emanados pelo Governo, sem autonomia administrativa, é universal porque se dirige a todos
e aceita todos e é gratuita porque representa uma função social do Estado e, como tal, a lei
assim o diz. Uma escola pública não é um negócio privado que tem como objetivo obtenção
de lucro e, por isso, os seus funcionários, incluindo a sua Direção são funcionários públicos,
são funcionários do Estado e não proprietários da entidade escola. O Instituto Pedro
Hispano ou qualquer outra instituição privada de educação são tanto públicos como o é o
Hospital da CUF, a Idealmed, o Hospital Lusíadas, na área da saúde, ou seja, nunca serão
entidades públicas embora vivam à custa do dinheiro público dos diversos Orçamentos de
Estado, representando, em muitas situações, verdadeiras PPP que muito têm arruinado este
país.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “relativamente a esta matéria
penso que ela já tem vindo várias vezes à reunião de Câmara, a opinião dos Senhores
Vereadores é unânime, portanto, todos entendemos que a manutenção deste equipamento é
fundamental na zona Norte do Concelho. Considero que devemos fazer para a sua
manutenção e há várias formas de o fazer. Não considero correto comparar o IPH à IPSS
de Samuel, há comparações que não podemos fazer. De qualquer das formas, sugiro o
seguinte: aconteceu uma situação idêntica no Concelho de Oliveira do Bairro com o antigo
IPSB, que reabriu este ano integrado no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro. A
Câmara fez um contrato de arrendamento com o proprietário da escola e abriu-a como Pólo
público. Juridicamente, desconheço os caminhos que devemos seguir, mas atendendo a que
o Senhor Presidente diz que irá estudar o assunto, esta poderá ser uma solução a pensar.
Relembro que o tempo é escasso e que, neste momento, estamos a um mês do início do ano
letivo. A minha sugestão é de que este ano letivo deveríamos passar pela manutenção do
IPH e começarmos a preparar o próximo ano letivo de forma a haver um acordo com o
Ministério da Educação, no sentido de passar a Pólo Público. Dizer que o IPSB tem uma
população de 400 alunos, equivalente ao IPH. Devemos estudar bem o problema, arranjar
uma solução, mas não podemos esquecer que estamos a um mês do início de aulas, portanto
há que haver alguns cuidados. Devemos reunir também com a Direção do IPH e saber, de
uma vez por todas, o que é que eles pensam e o que é que pretendem porque parece que é
claro para todos os Vereadores que é fundamental a manutenção da resposta na Zona Norte
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do Concelho, até porque chegamos à conclusão que fechando o IPH os alunos não virão
para Soure. É completamente insuportável os alunos fazerem, todos os dias, 50 km, sendo
que muitos deles estão a ir para Coimbra, Montemor-o-Velho, Condeixa-a-Nova. Há uma
dispersão dos alunos daquela área. Temos uma responsabilidade e tudo deveremos fazer
para a manutenção de uma escola, pública ou privada, na Zona Norte do Concelho.”--------O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “a Senhora
Vereadora Dra. Manuela Santos frisou bem os princípios que regem e têm regido as suas
decisões do ponto de vista global sobre esta matéria e aqui a nós não nos oferece dúvidas
questões dos princípios que evoca. A mim, e algumas pessoas que estão neste executivo e
têm partilhado outro tipo de preocupação, entre eles o Senhor Vice-Presidente Américo
Nogueira, que acompanha este processo desde que o problema surgiu há três anos atrás, a
nós, e foi sempre essa a minha expressão enquanto Presidente da Câmara no mandato
anterior e neste, é a defesa da oferta educativa para os 2.º e 3.º ciclos e secundário na zona
Norte do Concelho. É uma estratégia global para o Município, tem a ver com o
desenvolvimento social, económico, cultural, desportivo, todas as suas funções é a
globalização completa dos interesses do Município, também esta oferta educativa. O modo
como ele se faz não está na esfera de decisão do Município, as nossas competências vão
para o pré-escolar e para o 1.º ciclo. Acordamos, somos chamados a discutir com a
DGEST, com o Estado, todos os anos, a oferta educativa, quer do pré-escolar, quer do 1.º
ciclo e hoje, por força da lei, também já participamos, mas ainda sem carácter vinculativo,
no ensino profissional e técnico ou profissional. Até agora não temos competência, a não
ser emissão de pareceres, exercer pressão política, dar o nosso contributo sendo chamados
ou não a dá-lo sobre aquilo que é a estratégia do Município, mas não temos, de todo,
vinculativamente poder para decidir e aquilo que está assumido por mim, neste órgão e
publicamente, é a defesa da oferta educativa para estes ciclos na Zona Norte do Concelho,
seja sob a forma que for possível. A primeira palavra é dada ao Estado, pelo Governo. A
segunda palavra, também à outra parte interessada ou, digamos, à parte que está no terreno,
encontrado com o próprio Estado, neste caso o IPH.
Aquilo que o Senhor Vice-Presidente aqui trouxe, nós temos conhecimento dele e coincide
com uma das possibilidades já trazidas à praça pública e à discussão com a Senhora
Secretária de Estado. A obra do Frei Gil, detentora do Colégio de Bustos, Concelho de
Oliveira do Bairro, o ano passado, ou há dois anos, quando o problema surgiu, decidiu
fechar, encerrar as suas portas. Essa zona do Concelho de Oliveira do Bairro esteve sem
essa oferta educativa, passou-se para uma solução de inexistência, de ausência, de vazio, ao
qual, certamente, o anterior executivo de Oliveira do Bairro - houve mudança de liderança
política nas últimas eleições já com este ano letivo em curso -, mas o anterior governo local
decidiu, e conseguiu aquilo que, se se tivesse passado mesmo no Concelho de Soure
teríamos, pelos vistos, também argumentado, trezentos e tal alunos para a zona norte do
Concelho… está aí a prova provada de que seria possível nós termos argumentos para
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enveredar pelo mesmo caminho, mas como é referido, o Colégio do Frei Gil fechou perante
as circunstâncias que foram apresentadas pelo Governo, não aceitou continuar a prestar o
serviço e deixou de haver qualquer oferta educativa. Até hoje não foi comunicado ao
Município de Soure, e pelos vistos ao Governo porque vão abrir novas turmas de início de
ciclo, por parte do IPH essa figura. Como tal, o que temos presente, em cima da mesa, é
uma solução diferente.
Agora falo eu, como representante, com cargo eleito como Presidente de Câmara, com a
confiança que os Munícipes de todo o Concelho colocaram, é que não vai ser o Presidente
da Câmara a trazer a um órgão legítimo, que é o órgão que presido, para depois transportar
para outro órgão, para comunicar a outros dirigentes da tutela, encerre-se o IPH,
recomendar ao Governo que não faça nenhum contrato com o IPH para que ele encerre e
nós depois nos substituamos. Obviamente, da minha parte, não farei essa proposta. Da
minha parte, esteve sempre subjacente à minha atitude e à minha ação política que não iria
ser o Presidente da Câmara eleito em 2013, reeleito em 2017, Mário Jorge Nunes, a propor
ao Governo, cancelem todos os financiamentos ao IPH, não façam contratos para que
encerre. Nem me atrevi, nem atreverei a dizer ao IPH, ainda que de forma indiciativa,
fechem para o Município vir por trás aproveitar qualquer vossa vulnerabilidade. Portanto, o
que está em cima da mesa, neste momento, é uma vontade expressa, por escrito, e tendo em
conta a urgência da situação, tem a forma que tem, que o IPH entende que tem um plano
especial de revitalização e que precisa de financiamento e que está disponível para continuar
a alienar património e pede ao Município que veja a pertinência de adquirir património para
que eles se consigam financiar.
A questão de Oliveira do Bairro, que já estudei, porque acompanhava e sabia que havia essa
possibilidade, já sabia há cerca de um ano da vontade do anterior executivo de Oliveira do
Bairro, com quem reuni sobre esta matéria para tentar aprender com a experiência dos
outros, para ver se, chegado o momento, se podia aplicar. Note-se, Bustos esteve sem esta
oferta educativa durante um ano, portanto, estamos perante um facto, começar do zero.
Uma situação quase parecida com o Tribunal, estamos sem 1.ª Instância, quando voltar a
ter, começamos do zero. Se o IPH decidisse hoje fechar, a proposta que estaria em cima da
mesa, não era eu propor ao IPH comprar património para salvar a situação financeira ou
patrimonial, seria, por todos os meios e mais algum, nem que fosse adquirir instalações
provisórias, manter a oferta educativa no Norte do Concelho.
O Município de Oliveira do Bairro não adquiriu património à obra do Frei Gil, vai pagar
uma renda média, em 144 meses, de 6.500,00 euros/mês, o que dá 980.000,00 euros, para
um aluguer de 12 anos. Como vê, Senhora Vereadora, que é economista, quando eu falo em
transparência e temos as cautelas, dir-me-á, naquilo que é … não estou a dizer que é caro
nem barato, porventura será mais que “justo”… não estamos a falar de propriedade de
investimento municipal, estamos a falar de um custo de funcionamento e não estou a dizer
que, amanhã ou outro dia, seja essa a hipótese a implementar, mas é preciso ver o problema
na sua globalidade e as soluções também na sua total dimensão.”---------------------------------20
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A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia referiu que: “relativamente a esta matéria, o
Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira já adiantou muito daquilo que eu tinha para
dizer…e desde logo subscrevo que de facto foi aqui comparado o incomparável…e não fica
bem, não fica bem comparar o Instituto Pedro Hispano à Associação de Samuel, à CUF, ou
à Idealmed… não me parece nem semelhante. Mas são opiniões…
Concretamente sobre esta matéria, a minha posição tem sido muito clara, em diversos
fóruns, no próprio memorando subscrito pela Câmara Municipal, em defesa da
continuidade do Instituto Pedro Hispano. A continuidade desta oferta educativa, sobretudo
na Zona Norte do Concelho, é crucial. Este instituto tem sido, no fundo, a resposta
“pública” durante quase 30 anos naquela Zona Norte do Concelho. Parece-me grave o seu
“possível encerramento”, até pela própria dinâmica que gera nas freguesias envolventes…
será mau para o Concelho, e sendo a Granja do Ulmeiro das poucas ou mesmo a única
freguesia que apresenta crescimento demográfico, parece-me que enquanto Vereadores,
eleitos democraticamente, não nos devemos demitir de fazer o que for possível, o que
estiver ao nosso alcance para encontrar a melhor solução e evitar naturalmente o
encerramento deste Instituto, sempre dentro de um quadro legal obviamente. Aquilo que
está em cima da mesa, segundo percebi agora, é fazer os estudos necessários para encontrar
a melhor solução, aquela que legalmente, e em termos financeiros, possa ser a melhor para o
Concelho…mas também penso que deve ser feita em articulação com o Governo de
Portugal, com o Ministério da Educação, para que haja todo um conjunto de esforços nesse
sentido e o “peso” não recaia apenas sobre o Município, e naturalmente, que existam
reuniões entre o Município de Soure e a Direção do Instituto Pedro Hispano, para que haja
entendimento e se fale a “uma só voz”.”---------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “sobre esta matéria já todos repetimos,
várias vezes, as nossas posições de princípio e gostaria de referir que, de facto, a nossa
preocupação principal, e às vezes pode haver alguma confusão que não faz sentido, é a
manutenção da oferta educativa na Zona Norte do Concelho de Soure para os 2.º/3.º ciclos
e secundário. É essa a nossa preocupação principal, não é, em tese, a salvação do IPH, por
muito que isso tenhamos em consideração, a situação dos seus trabalhadores, o papel que
desempenhou nas últimas décadas em termos de prestação deste serviço, mas, para a
autarquia, há um objetivo, há um desígnio superior a isso, que é a manutenção desta oferta
educativa e perante este documento que nos foi apresentado por parte do advogado da
direção do IPH, chegamos aqui a alguns factos. Primeiro, é que não existe ainda um
processo especial de revitalização aprovado, está em fase de negociações com os credores,
não basta só a vontade da direção do IPH para um determinado sentido, também já está um
pouco na mão dos credores aquilo que pretendem para o futuro e, portanto, colocam-nos
esta situação, precisam de financiamento e uma das formas é aquilo que propuseram através
deste ofício. Portanto, o que me preocupa, de facto, é a continuidade desta oferta educativa.
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Há aqui um conjunto de factos que eu queria referir. Primeiro, ainda não existe um PER
aprovado, está em fase de negociações. Segundo, que penso que se irá confirmar, não haverá
financiamento para as turmas do 9.º e 12.º anos. O Município de Soure, como já aqui foi
referido pelo Senhor Presidente, não está no seu âmbito a decisão sobre as turmas que são
financiadas, as que não são. Nos últimos anos não tivemos, nem poderíamos ter, qualquer
influência sobre a opção que o IPH teve em manter turmas que não eram financiadas. É
legítimo da sua parte ter tomado essa opção mas não foi, nem poderia ser, com qualquer
interferência por parte da Câmara, portanto, a Câmara não contribuiu em nada para esta
situação difícil do IPH, que também só recentemente conhecemos em pormenor e em
números porque isso nunca veio à baila em termos de documentação, como não tinha que
vir. Só agora conhecemos a realidade exata da situação. Contribuímos para resolver alguns
problemas, com a aquisição dos dois autocarros, com a gratuitidade dos transportes
escolares a todos os alunos, mesmo aqueles que não eram de turmas financiadas e isto mais
do que ser para ajudar o IPH, foi para ajudar os alunos e as famílias a não terem que, no
meio do ano letivo, mudarem de escola e foi essa a nossa grande preocupação. Portanto,
estamos aqui perante um risco elevado de não haver oferta educativa no 2.º e 3.º ciclos e
secundário na Zona Norte do Concelho e a posição do Município, no meu ponto de vista, e
como Vereador com a área da Educação, é, de facto, inequivocamente, uma posição que é
estratégica a manutenção desta oferta educativa na Zona Norte do Concelho, por questões
que já foram aqui, algumas delas, afloradas. Questões, obviamente demográficas, que é para
isso que as políticas dos Municípios têm que estar direcionadas. Na Freguesia da Granja do
Ulmeiro, o resultado dos Censos 2011, e que se mantêm, é a Freguesia do Concelho em que
está a aumentar a população. Um segundo motivo, o aumento da população escolar, dizemnos as estatísticas que na zona Norte do Concelho a população escolar está a aumentar, em
especial no Centro Escolar da Granja do Ulmeiro, onde estamos quase no máximo da nossa
capacidade e, portanto, temos um aumento sustentado e conseguimos ver isso há alguns
anos, que a população escolar vai aumentar e, portanto, temos que ter respostas, também
para o próprio Centro Escolar do Ensino Básico, onde as instalações estão quase no limite
da sua capacidade de utilização. Também não podemos descurar o facto de se avizinhar
alguma descentralização de competências que, hoje, ainda não temos competências nestas
matérias mas brevemente poderemos ter e, portanto, temos também que planear toda a
oferta educativa e os meios humanos e materiais que temos que alocar. E ainda há questões
de política estrutural municipal. Nós estamos a desenvolver um conjunto de investimentos
na Zona Norte do Concelho, ao nível da saúde, ao nível logístico, a plataforma rodoferroviária, questões de mobilidade, questões urbanísticas que temos a direcionar alguns
investimentos para aquela zona e, portanto, não faz sentido depois, paralelamente,
diminuirmos a oferta educativa naquela zona. Também em consonância com as Políticas do
Governo Central, que tem promovido, como vimos recentemente, alguns investimentos
naquela zona que, para nós, são de enorme monta. Um outro fator, a competitividade
natural que temos que ter com outros Concelhos. Como já foi aqui dito, obviamente se
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aquela oferta deixar de existir, os alunos que ali estão, maioritariamente, não virão para
Soure, irão para Concelhos vizinhos e, com isso, potencialmente, poderão arrastar as
famílias que, normalmente, fazem opções de residência consoante o local onde os seus
filhos estudam. Para além de questões de economia local, o Município tem que assegurar os
transportes escolares, mas, para isso, tínhamos que criar uma rede de transportes escolares
de raiz, com implicações a nível financeiro, de recursos humanos que, em termos de boas
práticas de gestão, na minha opinião, não são viáveis perante a realidade.
A minha solução, e concordando com a proposta do Senhor Presidente, acho que devemos
fazer esta avaliação aprofundada, técnica ou jurídica, avaliação do património para, no
fundo, irmos sempre ao encontro daquilo que é essencial e que não nos pode desviar, é
considerarmos, e nós consideramos como estratégia, a manutenção daquela oferta educativa
na Zona Norte do Concelho.
Não me choca as propostas apresentadas, todas elas, depois de bem fundamentadas e
analisadas, poderão ir ao encontro dessa nossa estratégia, sendo que há aqui, na questão da
alienação, algum cuidado dado que isto terá que se objeto de visto do Tribunal de Contas e,
portanto, tem que haver um conjunto de fundamentações, um pouco daquelas que temos
falado aqui, não é com certeza, com o devido respeito, a salvação do IPH que irá resultar a
avaliação de mérito que o Tribunal de Contas irá fazer, é a oferta educativa que queremos
manter naquela Zona Norte do Concelho. Portanto, temos um problema, de facto, a curto
prazo, porque acho que era essencial não haver descontinuidade da oferta educativa, era
importante que o próximo ano letivo tivesse essa oferta educativa. A curto prazo, também
não tenhamos dúvidas, poderá ser feito através do IPH e, dentro disso, poderemos, na
minha opinião, depois da avaliação técnica que se terá que fazer, de encontrar uma solução
que vá ao encontro do desígnio principal, que é a oferta educativa na Zona norte do
Concelho de Soure.”---------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “todos os Vereadores e o
Senhor Presidente falaram bem, nós conhecemos o problema mas, na minha análise, o
problema é ainda mais complexo do que o que foi exposto aqui porque nós não temos um
problema, temos dois problemas, ou seja, um problema com várias dimensões. Temos o
problema da dívida, que se não for resolvido vamos ter aqui os funcionários. E temos o
problema da oferta educativa lá, que pode ser pública ou privada, depende do caminho a
seguir. Portanto, temos que estar preparados e temos que desencadear uma estratégia de
atuação bem estruturada porque esse problema é mais complexo do que o que o Senhor
Presidente está a pensar. São dois problemas com várias dimensões… além das duas
dimensões havia uma dimensão política e essa também vai pesar e vamos ter que resolver
todas ao mesmo tempo.”----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “as cautelas da intervenção
política, da Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, ficam registadas.
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Vou reafirmar a proposta, para ficar em ata, para uma consequente atitude da Câmara
Municipal. A proposta é que se avalie, com carácter de urgência, os fundamentos jurídicos
ou legais que possam permitir ao Município intervir na aquisição de algum equipamento ao
Instituto Pedro Hispano, para que é que esse equipamento nos pode servir, quais são os
procedimentos técnicos, legais e jurídicos válidos para o nosso possível e transparente
negócio com o IPH. Segundo, que equipamento e que fundamentação técnica ou financeira
e valor é que ele possa ter.
Assim que tiver esses dados, se necessário for, uma reunião extraordinária para aflorar o
assunto.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos a favor dos Senhores Vereadores eleitos
pelo PS e PPD/PSD - CDS/PP - PPM, e 1 (uma) abstenção da Senhora Vereadora
eleita pela CDU, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente no sentido
do Município com carácter de urgência, investir e avaliar, pareceres jurídico/legal e
técnico/financeiro sobre o património que o Instituto Pedro Hispano - IPH pretende
alienar, qual o valor e qual a sua utilidade para o Município de Soure. --------------Ponto 11. CULTURA
. APOIO AO INVESTIMENTO
Foi presente a seguinte proposta:
PROPOSTA
ASSUNTO: CULTURA // AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA
A POIO AO INVESTIMENTO
A presente proposta integra um conjunto de pedidos de apoio ao investimento apresentados por
diversas instituições do Concelho, transversais quanto aos propósitos e fins a que se destinam, mas
suficientemente agregadores para serem tratados de uma forma conjunta.
A Cultura, o Desporto e os Tempos Livres desempenham um papel preponderante na vivência e
socialização do Homem, e, por isso, tem tido por parte desta Câmara Municipal uma atenção
especial, que, aliás, se reflete nos valores que lhes estão adstritos nas Grandes Opções do Plano –
PPI e AMR para 2018 e anos seguintes.
Os grupos de teatro, as bandas filarmónicas e as demais associações deste Concelho, desempenham
um papel no espetro cultural digno de relevo, enquanto fiéis defensores dos usos e costumes da
nossa região e no desenvolvimento e formação dos jovens do nosso Concelho, quer ainda pelo papel
que desempenham na socialização e integração das populações na comunidade em que se inserem.
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De entre as atribuições e competências dos municípios, a área do património assume ainda particular
relevância, de entre o qual o património religioso constitui um vetor importantes a preservar.
É, pois, inegável o interesse cultural e social dos pedidos de apoio ao investimento constantes desta
proposta, pelo que se justifica plenamente o apoio desta autarquia.
Refira-se que nem todos os investimentos propostos terão todos os mesmos calendários de execução,
divergindo desde logo pelo tipo de investimento, grau de intervenção ou ainda apela capacidade
financeira de cada associação.
Deste modo, a ser aprovada esta proposta, a disponibilização dos apoios deverá ser efetuada de
acordo com o grau de execução da obra e da aquisição de equipamento.
Constitui atribuição do Município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios da população,
designadamente no domínio do Equipamento Rural e Urbano, Património, Cultura e Tempos Livres,
cfr. al. a), e) e f) do n.º 2 do art.º 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Compete à Câmara Municipal deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente
existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização de eventos com interesse para o
Município nos termos da al. o) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro.
Proponho que o executivo municipal aprove cada um dos apoios constantes do referido anexo, no
valor total de €98.650,00.
O Vereador
( Gil Soares, Dr. )
10/07/2018

PROPOSTAS DE APOIO A INVESTIMENTOS

Anexo - Cultura
Entidade

Designação projeto

Total
Investimento

Apoio Proposto

2018

1

Associação da Granja do Ulmeiro Cultura, Desporto e Recreio - TEAM Teatro do Meio

Aquisição de material técnico

2 642,00 €

1 060,00 €

1 060,00 €

2

Filarmónica 15 de Agosto Alfarelense

Obras de melhoria da Sede

35 351,43 €

14 140,00 €

2 940,00 €

11 200,00 €

3

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia
Tapéus

Reabilitação e restauro da Igreja Matriz Intervenções complementares

48 988,36 €

19 600,00 €

2 600,00 €

17 000,00 €

4

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia
de Degracias - Capela Casais de S. Jorge

Obras de Reparação, Conservação e
Benefciação da Capela de Casais de S.
Jorge

7 857,24 €

3 150,00 €

500,00 €

2 650,00 €

5

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia
Obras de Reabilitação da Capela do Casal do
de Alfarelos - Capela de Casal do
Redinho
Redinho

7 500,00 €

3 000,00 €

500,00 €

2 500,00 €

6

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia
de Samuel

Obras de conservação e restauro da Igreja
Paroquial de Samuel

141 285,85 €

56 520,00 €

7

Centro Cultural e Recreativo do Povo de
Brunhós

Pintura Exterior do Edifício

2 950,00 €

1 180,00 €

Total:

98 650,00 €

7 520,00 €

580,00 €
15 700,00 €

2019

49 000,00 €

600,00 €
82 950,00 €
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Assunto: Cultura // Ações no Âmbito da Cultura
Apoios ao investimento
Por indicação superior, verificaram-se os orçamentos, anexos aos pedidos de apoio apresentados por diversas
entidades, para realização de obras constantes no quadro anexo.
Os preços estão em linha com os praticados no mercado.
Entidade
Filarmónica 15 de Agosto
Conselho Económico da Igreja
Paroquial de Tapéus
Fábrica da Igreja Paroquial das
Degracias
Comissão da Capela do Casal do
Redinho
Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de Samuel
Centro Cultural e Recreativo de
Brunhós

Designação da obra a executar
Obras de requalificação da sede
Reabilitação e Restauro da Igreja Matriz –
Trabalhos Complementares
Obras de Reparação, Conservação e
Beneficiação da Capela de Casais de São Jorge
Obras de Reabilitação da capela do casal do
Redinho
Obras de conservação e restauro da Igreja
Paroquial de Samuel incluindo projeto, caderno
de encargos, fiscalização e trabalhos no salão
paroquial para funcionamento temporário dos
atos religiosos

Total do investimento
28.741,00 € + IVA

Pintura Exterior do edifício

2.950,00 € com IVA

48.988,36 € com IVA
6.388,00 € + IVA
7.500,00 € com IVA

141.285,85€ + IVA

Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
10/07/2018

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “temos
presentes vários pedidos no âmbito da Cultura, há outros, nomeadamente alguns pedidos
que se cingem a equipamentos que estão na Divisão de Gestão Urbanística e Planeamento
em análise, que se prendem, acima de tudo, com questões da melhoria das condições de
segurança, de medidas de proteção e segurança, que virão, de acordo com aquilo que está a
ser estudado pelo Senhor Vereador da área da Cultura e pela Senhora Chefe de Divisão, a
uma próxima reunião.
Em condições de vir a aprovação está este conjunto de investimentos global de 98.650,00
euros, apresentados por estas 7 instituições, sendo um dos mais relevantes a Fábrica da
Igreja Paroquial da Freguesia de Samuel, que tem obras profundas de conservação e
restauro, nomeadamente a substituição de toda a cobertura que, neste momento, já está a
ser executada e para segurança e preservação do património desta Igreja, que comemorou, o
ano passado, 400 anos da sua última reconstrução e que tem referências ao Século XIII, é
um dos ícones turísticos do Concelho, devemos ter aqui uma preocupação como tivemos
com o património que se tem estado a recuperar na Freguesia de Tapéus, à semelhança do
que foi feito noutras paróquias em mandatos anteriores. Este é o mais relevante, sendo que
o segundo mais relevante é a continuação do restauro, intervenções complementares, da
Freguesia de Tapéus, que não fizeram parte da primeira intervenção e, portanto, os
documentos que sustentam estas propostas em termos de avaliação, estão nos nossos
serviços técnicos. Aqueles mais ligeiros, tratados de uma forma mais simples, num regime
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mais simplificado. Aqueles que têm uma forma mais pesada, obrigam-nos a ter um cuidado
e tem sido cumpridas, por parte destas entidades, também as ações conducentes com os
códigos de conduta da contratação pública e, portanto, não damos subsídio à vista.”---------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “mostro aqui a minha satisfação
pelo facto de todos estes apoios ao investimento virem destacados.
Gostaria que ficasse registado que concordamos com a atribuição de apoios, por parte da
autarquia, às entidades culturais do Concelho pelo papel relevante que têm na cultura
concelhia. Podemos aceitar que a autarquia atribua apoios pontuais à recuperação de algum
património, propriedade da entidade igreja, desde que tenham interesse cultural relevante
nesta recuperação à semelhança do que aconteceu com a Capela do Casal do Barril ou Igreja
de Tapéus. No entanto, não podemos concordar que num estado laico se atribua apoios que
assumem já um carácter de regularidade à mesma entidade, ao edificado religioso, e muito
menos que nesta proposta de apoio à cultura, 82% desta verba seja para recuperação deste
edificado. Se existe disponibilidade financeira, como parece que existe, para recuperar
património, então que se comece pela recuperação deste edifício, sala de visitas do Município,
dotando-o de melhores condições a quem cá trabalha mas também a quem nos visita.”--------O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “não sei como
fez esta contabilização relativamente à questão igreja, de facto, uma das nossas maiores
riquezas nacionais tem a ver com a nossa História e também, a nível do Concelho, com o
património religioso. Quando falamos em promoção do turismo lá temos que associar o
turismo religioso, veja-se o Santuário de Fátima, que atrai as diversas multidões de fé.
Aqui trata-se de património e também me parece, estando aqui em causa a Fábrica da Igreja
Paroquial da Freguesia de Samuel e a sua obra, reclamada há imenso tempo e que agora está
em execução, que não podemos deixar de considerar que, porventura à semelhança de
outras Igrejas Matriz, por exemplo a de Figueiró do Campo, também a grande intervenção
que teve há cerca de 10 anos atrás e que foi objeto de idênticos valores a este, à época, e que
está uma excelente obra. Aqui a importância do estado municipal é apoiar a realização destes
eventos. Felizmente que com esta circunstância e pelo conhecimento que temos das
Freguesias, o ano passado também demos algum apoio à Freguesia da Granja do Ulmeiro
que, com pequenos apoios regulares ao longo dos anos, vai mantendo em bom estado de
conservação a sua Igreja Matriz, o mesmo se passa com a Freguesia de Alfarelos, embora
esteja identificada a situação de, a curto prazo, haver uma intervenção, o mesmo se passa
com inúmeras capelas.
Não me restam dúvidas de que devemos, avaliando caso a caso, independentemente das
circunstâncias globais poderem ter essa dimensão, de olhar para a igreja.
Relativamente a este edifício e à observação que a Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos
fez, estamos a aguardar contributos, dentro daquilo que é a área de regeneração urbana, para
chegarmos a este edifício.
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Está lançado o desafio aos técnicos do Município, para virem a esta sala, e lançarem
propostas e o facto de a mantermos assim, para chocar, para provocar, é para que os
criativos tragam soluções porque estou convencido que será encontrada uma solução.
Agora, de facto, este edifício precisa de alguma intervenção e temos que olhar para ela a
curto prazo porque se não haverá contaminações e infiltrações que podem, a todo o tempo,
provocar danos maiores.”---------------------------------------------------------------------------------11.1. Associação da Granja do Ulmeiro - Cultura, Desporto e Recreio - TEAM - Teatro do
Meio
- Aquisição de Material Técnico

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio no valor de
1.060,00 euros, conforme a proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.------------11.2. Filarmónica 15 de Agosto Alfarelense
- Obras de Melhoria da Sede

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio no valor de
14.140,00 euros, conforme a proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.-----------11.3. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia Tapéus
- Reabilitação e Restauro da Igreja Matriz – Intervenções Complementares

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio no valor de
19.600,00 euros, conforme a proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares .----------11.4. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Degracias – Capela de Casais de S. Jorge
- Obras de Reparação, Conservação e Beneficiação da Capela

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio no valor de
3.150,00 euros, conforme a proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.------------11.5. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Alfarelos – Capela de Casal do
Redinho
- Obras de Reabilitação

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio no valor de
3.000,00 euros, conforme a proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.------------28
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11.6. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Samuel
- Obras de Conservação e Restauro

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio no valor de
56.520,00 euros, conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.-------------11.7. Centro Cultural e Recreativo do Povo de Brunhós
- Pintura Exterior do Edifício

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio no valor de
1.180,00 euros, conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.---------------Ponto 12. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. APOIO AO INVESTIMENTO

. Xadrez
- Casa do Povo de Vila Nova de Anços

Foi presente a seguinte Proposta:

PROPOSTA
ASSUNTO: DESPORTO E TEMPOS LIVRES
A POIO AO INVESTIMENTO
X ADREZ
- CASA DO POVO DE VILA NOVA DE ANÇOS
A secção de xadrez da Casa do Povo de Vila Nova de Anços participa regularmente em provas
organizadas pela Federação Portuguesa de Xadrez e pela Associação de Xadrez de Coimbra,
destacando-se nas camadas mais jovens com a obtenção de alguns lugares honrosos quer coletiva
quer individualmente.
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.
Com este apoio, foi possível aumentar o número de praticantes da modalidade, sendo manifestado,
por parte da secção de xadrez, a necessidade de aquisição de algum equipamento no valor total de
€1.170,00, para fazer face ao crescimento exponencial da sua atividade, designadamente tabuleiros e
relógios digitais.
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Assim, é manifesto o interesse municipal no apoio a esta prática desportiva, indo ao encontro de um
eixo da nossa estratégia desportiva para o setor, a diversificação da oferta desportiva aos jovens do
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 das alíneas 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 2018, a Câmara Municipal aprove um apoio de 470,00€ à Casa do Povo
de Vila Nova de Anços, o que representa sensivelmente 40% do investimento proposto, em linha
com o grau de grandeza que a Câmara Municipal vem apoiando pedidos análogos.
O Vereador
(Gil Soares, Dr.)
10/07/2018
PROPOSTAS DE APOIO A INVESTIMENTOS

Anexo - Desporto

1

Entidade

Designação projeto

Total
Investimento

Casa do Povo de Vila Nova de Anços

Aquisição Material Xadrez

1 170,00 €

470,00 €

470,00 €

Total:

470,00 €

470,00 €

Apoio Proposto

2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio no valor de
470,00 euros à Casa do Povo de Vila Nova de Anços, o que representa sensivelmente
40% do investimento proposto, conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.-----------------------------------------------------------------------------------------Ponto 13. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
- Corrida 4 Estações
Foi presente a seguinte informação/balanço:
ASSUNTO: DESPORTO E TEMPOS LIVRES
C ORRIDA 4 ESTAÇÕES
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No âmbito da importância da adoção de estilos de vida saudáveis, a Autarquia tem procurado promover
iniciativas que proporcionem maior qualidade de vida à sua população. Para tal, tem investido na dinamização
de atividades, designadamente ao nível desportivo, afirmando-se como um concelho inspirador de hábitos
salutares nas áreas da saúde, educação, desporto e lazer.
Por outro lado, este evento enquadra-se no âmbito de uma política desportiva municipal que, além de apostar na
formação e no apoio aos nossos clubes/coletividades, pretende potenciar a diversificação e promoção da oferta
desportiva concelhia, em termos recreativos e prática de atividade física, bem como na realização de várias
competições de cariz regional, nacional e internacional, que começam a ser referências do nosso Concelho e
pólos de dinamização da economia local.
Neste sentido, no passado dia 07 de julho, a Vila de Soure recebeu a etapa de Verão do Circuito de Corrida 4
Estações Portugal, promovida pela Associação Desportiva 4 Estações e coorganizada pelo Município de Soure,
decorrendo as outras etapas em Coimbra, Condeixa e Venda da Luísa.
A iniciativa englobou uma corrida de 10 kms e uma caminha de 5kms, que ascenderam os 700 participantes.
Este ano, a prova inseriu-se na Liga Allianz Running Record, o que permitiu dar maior visibilidade ao evento e
ao Concelho, dado que houve cobertura noticiosa antes e durante a competição, com notícias diárias em órgãos
de Comunicação Social nacionais (jornal Record e CM TV), para além do habitual acompanhamento da
imprensa regional.
De salientar a participação do clube “SoureMov”, que disputou o lugar de “equipa mais numerosa a terminar a
corrida dos 10 kms”, tendo vencido com um total de 42 elementos.
Em termos da despesa realizada, a mesma estava prevista nas Grandes Opções do Plano PPI e AMR para o ano
de 2018, e foi a constante no quadro abaixo descriminado.
Designação
Aquisição de medalhas
Aquisição de camisolas
Policiamento
Seguro
Total:

Valor
1.439,10€
1.850,00€
578,96€
252,00€
4.120,06€
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Com um número elevado de participantes, este circuito consolida-se como um dos maiores desafios da
Região Centro e do País para os amantes da corrida. O percurso, logística e organização foram
amplamente elogiados pelos atletas das duas provas, que a consideraram “uma das melhores já
realizadas”.
Assim, é nosso entendimento que, face ao balanço amplamente positivo desta edição, o Município de
Soure continue a contemplar esta parceria com a Associação Desportiva 4 Estações no seu Plano de
Atividades.
O Vereador
(Gil Soares, Dr.)
10/07/2018

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “tivemos uma melhoria qualitativa da edição
anterior para este ano, com mais atletas inscritos e depois, ao aderirmos, o que não
aconteceu nas outras Corridas 4 Estações nos outros Concelhos, com exceção de Coimbra,
ao aderirmos à Liga Allianz Running Record trouxe, durante as duas semanas que
antecederam a prova, visibilidade ao Concelho de Soure todos os dias, no jornal Record, de
expansão nacional e também pela CMTV, com o investimento que estava previsto, e aqui
também explanado no quadro, que o retorno associado a este investimento justifica
plenamente a decisão que aqui tomámos e a candidatura para que no próximo ano esta
corrida se realize novamente em Soure.”---------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “tomei devida
nota de algumas reclamações informais, de alguns munícipes de Soure, que não contestam
os eventos que o Município realiza, mas que devemos ter mais cuidado com a sua
divulgação e com o acautelar os constrangimentos de trânsito a que somos sujeitos.
Obviamente que é essa a intenção dos munícipes e também achamos que o investimento é
de manter esta parceria com estas ações, à semelhança do que estamos a fazer com outras
Federações, para que este tipo de eventos seja cada vez maior e tenha maior projeção
nacional.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------Ponto 14. AÇÃO SOCIAL ESCOLAR//SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA
. PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
. PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS
DO 1.º CEB

- Prestação de Serviços de Confeção, Transporte e Distribuição das Refeições
Escolares nos Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar e 1.º CEB
. Ano Letivo 2018/2019
Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: AÇÃO

SOCIAL ESCOLAR / SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA

 PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
 PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1.º CEB
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES
ESCOLARES NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CEB
- ANO LETIVO 2018/2019
Relativamente ao assunto em epígrafe, informe-se que:
De acordo com o regime jurídico aplicável à atribuição e ao funcionamento dos apoios no âmbito da ação
social escolar enquanto modalidade dos apoios e complementos educativos (artigos 27º e seguintes da Lei de
Bases do Sistema Educativo e Decreto Lei n.º 55/2009, de 2 de Março), o apoio a prestar em matéria de
alimentação compreende a distribuição diária e gratuita de leite e o fornecimento de refeições gratuitas ou a
preços comparticipados e a promoção de ações no âmbito da educação e higiene alimentar (art.º 13 da Lei
n.º 55/2009).
Encontra-se em curso a preparação do ano letivo 2018/2019, no que se refere às competências do Município,
nomeadamente no que respeita ao Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré Escolar e Programa
de Generalização do Fornecimento de Refeições aos Alunos do 1.º CEB (enquadramento legal no Despacho n.º
22251/2005, de 30 de Setembro, publicado no Diário da República n.º 205, 2ª série, de 25 de Outubro e no
Despacho n.º 18987/2009, de 6 de Agosto, publicado no Diário da República, n.º158, 2ª série, de 17 de Agosto).
Para o ano letivo de 2018/2019 estima-se o seguinte número de refeições diárias:
- Jardim Infância Alfarelos – 7
- Jardim Infância Degracias – 8
- Jardim Infância Figueiró do Campo – 11
- Jardim Infância Granja do Ulmeiro – 25
- Jardim Infância Marco – 7
- Jardim Infância Sobral – 16
- Jardim Infância Soure - 40
- Jardim Infância Tapéus – 11
- Jardim Infância Vila Nova Anços – 13
- Jardim Infância Vinha Rainha – 17
- EB1 Alfarelos – 31
- EB1 Degracias – 26
- EB1 Figueiró do Campo – 26
- EB1 Gesteira – 5
- EB1 Granja Ulmeiro – 80
- EB1 Marco – 13
- EB1 Sobral – 35
- EB1 Soure - 150
- EB1 Tapéus – 18
- EB1 Vila Nova Anços – 43
- EB 1 Vinha da Rainha - 21
Estima-se ainda que o número previsto de pessoal a afetar para servir refeições seja:
- Jardim de Infância Granja do Ulmeiro e EB1 Granja do Ulmeiro – 3
- Jardim de Infância de Tapéus e EB1 de Tapéus – 1
- Jardim de Infância Vila Nova Anços e EB1 Vila Nova Anços – 2
- Jardim de Infância da Vinha da Rainha e EB1 da Vinha da Rainha – 2
Para que o Município continue a assegurar a prestação das refeições escolares, no âmbito do Programa de
Generalização do Fornecimento de Refeições ao 1.º CEB, o Município de Soure deverá proceder de acordo com a
ambiência legal aplicável, pelo que se sugere que se proceda em conformidade, nomeadamente:
1. À semelhança do ano letivo anterior, desencadear um procedimento de contratação pública, de acordo com o
previsto no Código dos Contratos Públicos, especificando o serviço pretendido e os estabelecimentos de ensino

33

13ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 16 de julho de 2018, pelas 11,00 horas
abrangidos, sendo os valores dos serviços previstos os que constam no quadro em anexo, nomeadamente para os
seguintes estabelecimentos educativos: Jardim de Infância e EB1 Figueiró do Campo, Jardim de Infância e EB1
Degracias/ Pombalinho, Jardim de Infância e EB1 Sobral, EB1 Gesteira e Jardim de Infância e EB1 Vila Nova de
Anços.
2. Nos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências celebrados com as Juntas de Freguesia,
em vigor até final do mandato autárquico, para a prestação do serviço de refeições escolares, alterar os valores
existentes de acordo o levantamento de necessidades efetuado. Estão abrangidos por estes contratos os seguintes
estabelecimentos: Jardim De Infância e EB1 Alfarelos (Freguesia de Alfarelos), Jardim De Infância e EB1 Granja do
Ulmeiro (Freguesia de Granja do Ulmeiro), Jardim De Infância e EB1 Samuel (Freguesia de Samuel), Jardim de
Infância e EB1 de Tapéus (Freguesia de Tapéus) e Jardim de Infância e EB1 Vinha da Rainha (Freguesia da Vinha da
Rainha).
3. Manter o Protocolo de Fornecimento de Refeições Escolares a Crianças da Educação Pré-Escolar/ alunos do
1.º Ciclo do Ensino Básico assinado entre a DGESTE e o Município de Soure (Deliberação de Câmara de
06.11.2017), para o pagamento das refeições servidas nos refeitórios adjudicados pela DGESTE, a saber Refeições
servidas ao JI Soure e EB1 Soure, com o valor de 1,47€ + 13% IVA.
À consideração superior,
A Coordenadora dos Serviços Educativos
(Sofia Valente, Dra.)
03-07-2018

PROPOSTA
ASSUNTO: EDUCAÇÃO
A ÇÃO SOCIAL ESCOLAR / SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA
P ROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES
ESCOLARES
Considerando:
– O regime jurídico aplicável ao fornecimento de refeições escolares aos alunos do pré-escolar e do 1.º
CEB;
– As atribuições e competências do Município neste domínio;
– A preparação do próximo ano letivo, em curso;
– As informações técnicas dos Serviços Educativos, Jurídicos e Setor Financeiro municipais.
Proponho:
1 – A abertura de procedimento de contratação pública, na modalidade de consulta prévia, por lotes, para
a prestação de serviços de confeção, transporte e distribuição de refeições escolares nos estabelecimentos
de ensino pré-escolar e 1.º CEB do Concelho de Soure, durante o ano letivo 2018/2019, concretamente:
Lote 1
Lote 2
Lote 3
Lote 4
Lote 5

Jardim de Infância e 1.º CEB de Figueiró do Campo
1.º CEB de Gesteira
Jardim de Infância e 1.º CEB de Degracias/Pombalinho
Jardim de Infância e 1.º CEB de Sobral
Jardim de Infância e 1.º CEB de Vila Nova de Anços

2 – Manter o Protocolo de Fornecimento de Refeições Escolares a Crianças da Educação Pré-Escolar e
do 1.º CEB assinado entre a DGESTE e o Município de Soure em 02.08.2017, referente ao pagamento
das refeições servidas nos refeitórios adjudicados pela DGESTE – refeições servidas ao Jardim de
Infância e EB1 de Soure – que serão pagas pelo Município diretamente à DGESTE, passando a ter o
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valor de 1,47€ + 13% IVA (anteriormente 1,40€ + 13% IVA), nos termos da informação técnica
apresentada pelos Serviços Educativos municipais.
O Vereador
(Gil Soares, Dr.)
11/07/2018

14.1. Escolha do Procedimento Prévio
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR / SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA
. PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
. PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1.º CEB
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DAS

REFEIÇÕES
ESCOLARES NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CEB – ANO LETIVO 2018/19
. PROCEDIMENTO PRÉVIO

Com vista ao fornecimento em epígrafe, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA DO P ROCEDIMENTO P RÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, por lotes, uma vez que o preço base é de 51.760,80
euros, inferior ao limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta
prévia, cf. alínea c) do n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo DecretoLei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto, e cf artigo 46.º-A, igualmente do mesmo diploma.
A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos
da presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do
Presidente deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf.
alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.
O presente encargo está previsto no Orçamento pela rubrica 02.03.02.01.05 e trata-se de ação inscrita nas
Grandes Opções do Plano com as classificações 01.001 2018/14-3 e 01.002 2018/40-3.
2. P ROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3. C ONSULTAR AS S EGUINTES E NTIDADES
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes empresas:

-

APPACDM de Soure;
Casa do Povo de Vila Nova de Anços;
Centro Social das Malhadas;
Centro Social de Alfarelos;
Fundação Maria Luísa Ruas.

4. J ÚRI
Aprovar o seguinte júri, de acordo com o n.º 1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para
apreciação das propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:

- Mário Monteiro, Eng. (Presidente do Júri);
- Mauro Alegre, Eng.;
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- Sofia Valente, Dra.;
- Vitor Miranda, Eng..;
- Fernando Cavacas, Dr. (Suplente).
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
10.07.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de consulta prévia,
por lotes, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-----------------------14.2. Protocolo com a DGeste

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo com a Dgeste para o Ano Letivo
2018/2019.------------------------------------------------------------------------------------14.3. Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências
- Manutenção da Vigência com as Freguesias de Alfarelos, Granja do Ulmeiro,
Samuel, Tapéus e Vinha da Rainha
Foi presente a seguinte Proposta:
Proposta
Contratos Interadministrativos – Fornecimento de Refeições Escolares
Considerando:
- Que a mudança dos titulares dos órgãos do Município e das Freguesias, nos termos do n.º 3 do art. 123.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, não determina a caducidade dos contratos interadministrativos;
- O histórico existente, verifica-se que, a solução mais adequada, eficiente e eficaz é a de que as competências
discriminadas nos Contratos Interadministrativos continuem a ser exercidas pelas Juntas de Freguesia do Concelho
que os subscreveram, assegurando-se, por essa via, a continuidade da prestação do serviço público.
Considerando ainda:
As informações dos Serviços Educativos e dos Serviços Jurídicos, que sugerem a manutenção dos referidos
contratos.
Proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de sugerir à Assembleia Municipal para que esta aprove:
A manutenção da vigência dos Contratos Interadministrativos, de fornecimento das refeições escolares com as
Freguesias de Alfarelos; Granja do Ulmeiro; Samuel; Tapéus e Vinha da Rainha, para o período remanescente do
mandato da Assembleia Municipal (2018-2021).
Soure, 09 de julho de 2018
O Vereador,
(Gil Soares, Dr.)
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e
Assunto: ® Ação Social Escolar / Serviços de Apoio à Família
Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares
- Contratos Interadministrativos
- Enquadramento Jurídico
Relativamente ao assunto em epígrafe cumpre-nos informar:
A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, veio introduzir um novo regime normativo de enquadramento da delegação de
competências, através da sua contratualização, possibilitando que os órgãos dos municípios deleguem competências
nos órgãos das freguesias, em todos os domínios dos interesses próprios das populações destas, em especial no âmbito
dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais.
Deste novo regime ganha especial destaque a figura do contrato interadministrativo prevista no art. 120.º da referida
Lei, a que deve obedecer a delegação de competências, sob pena de nulidade.
A par da aplicação desta Lei aos referidos contratos, o legislador optou, ainda, pela aplicação expressa, a título
subsidiário, do Código dos Contratos Públicos e do Código o Procedimento Administrativo.
O Município de Soure celebrou contratos interadministrativos, em matéria do Serviço de Apoio à Família – serviço de
confeção, transporte e distribuição de refeições escolares nos estabelecimentos de ensino pré-escolar e 1.º CEB, com as
Freguesias de Alfarelos, Granja do Ulmeiro, Samuel, Tapéus e Vinha da Raínha.
Os contratos interadministrativos podem cessar nos termos do art. 123.º n.º 1 da Lei n.º 75/2013,12 de setembro,
nomeadamente por caducidade, revogação ou resolução.
De acordo com o n.º 3 do art. 123.º do referido diploma, a mudança dos titulares dos órgãos do Município e das
Freguesias não determina a caducidade do contrato.
No caso de os contraentes pretenderem revogar o contrato por mútuo acordo, poderão fazê-lo nos termos do n.º 4 do
art. 123.º da Lei n.º 75/2013, devendo, a câmara municipal de acordo com a al n) do n.º 1 do art. 33.º da Lei 75/2013,
submeter à assembleia municipal para autorização da referida revogação, segundo a al l) do n.º 1 do art. 25.º do
diploma mencionado.
Se o Município e as Freguesias em causa, entenderem que se verifica a necessidade de serem efetuadas modificações
em algumas das suas cláusulas poderão efetuá-las através de deliberação dos respetivos órgãos deliberativos.
Paços do Município de Soure, 09 de julho de 2018
A Técnica Superior,
(Susana Ramos, Dra.)

Deliberado, por unanimidade, deliberar no sentido de sugerir à Assembleia
Municipal para aprovar a Manutenção da Vigência dos Contratos
Interadministrativos, de Fornecimentos das Refeições Escolares com as Freguesias de
Alfarelos, Granja do Ulmeiro, Samuel, Tapéus e Vinha da Rainha, para o período
remanescente do Mandato da Assembleia Municipal (2018/2021), conforme decorre
da Proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares e da informação jurídica dos
serviços.---------------------------------------------------------------------------------------37
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Ponto 15. AÇÃO SOCIAL – REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL
. GABINETE DE AÇÃO SOCIAL
. REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO PARA SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL

. Aquisição de Serviços de Arquitetura e Especialidades
- Escolha do Procedimento Prévio

Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: AÇÃO SOCIAL – REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL
GABINETE DE AÇÃO SOCIAL
- REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO PARA SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL
- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista à prestação do serviço em epigrafe, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA DO P ROCEDIMENTO P RÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 15.400,00 euros, inferior ao limite máximo
de 20.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste direto – cf. alínea d) do n.º 1 do ar tigo 20º do
Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto –.
A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente
informação, insere-se dentro do âmbito da competência quer 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 está contemplado na proposta de alteração orçamental n.º 9, do exercício de 2018, pela rubric a 02.03.07.01.03.07
e trata-se de ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 05.001 2018/117-1.
2. V ERIFICAÇÃO DO A RTIGO 61.º DA L EI N .º 114/2017, DE 29 DE D EZEMBRO (LOE 2018)
N.º 1 e 2 – Uma vez que o presente serviço se destina à execução de projeto que será objeto de financiamento comunitário, é
dispensada a aplicação do presente normativo.
N.º 4 – Uma vez que o presente serviço se enquadra num projeto, de acordo com a informação técnica, não existem recursos
suficientes para a elaboração do presente serviço.
3. P ROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
4. C ONSULTAR A S EGUINTE E NTIDADE
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1, do art. 114º do CCP, à seguinte entidade:
- Ricardo Conde & Marco Cravo, Lda.;
5. JÚRI
Uma vez que será convidada apenas uma entidade a apresentar proposta, está dispensada a criação de Jurí nos termos do n.º
1 do art.º 67.º do CCP.
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
11.07.2018
DESPACHO:
Aprovo o procedimento prévio por ajuste direto.
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À Reunião de Câmara para conhecimento.
Soure 12/07/2018
O Presidente da Câmara Municipal,
(Mário Jorge Nunes)

e
Assunto: AÇÃO SOCIAL
- Rede Social e Ação Social
- Reabilitação de Edifício para Serviços de Ação Social
O Município de Soure adquiriu um imóvel da Rua da Igreja, numa parcela contígua a outros equipamentos municipais
(Biblioteca Municipal e Piscina Municipal), com o objetivo de prosseguir o seu programa de reforço funcional de atividades no
Centro Histórico da Vila; em linha com a estratégia concretizada pela aprovação do PERU – Plano Estratégico de Reabilitação
Urbana.
A 28 de junho, foi publicado o Despacho 6274/2018 do Gabinete do Ministro Adjunto e dos Secretários de Estado do
Orçamento e das Autarquias Locais que cria o programa BEM – Beneficiação de Equipamentos Locais, que apoia projetos de
diferentes tipologias, incluindo “equipamentos para prestação de serviços de apoio à população”, até ao limite de 300.000€ e
com uma taxa máxima de cofinanciamento de 60%.
Considerando que a reabilitação do referido imóvel cabe na tipologia de investimentos elegíveis, e que o grau de maturidade
do projeto é condição relevante para a fórmula de avaliação do mérito, torna-se especialmente pertinente desenvolver o Projeto
de Arquitetura e Especialidades, em tempo útil para a data limite de submissão da candidatura: 29 de julho.
Considerando os recursos próprios do Gabinete Municipal, e a calendarização de trabalhos a efetuar neste período, consultouse os gabinetes com reconhecida experiência nesta tipologia de intervenções, e disponibilidade para desenvolver os projetos
de imediato.
Estima-se que os honorários para a execução do Projeto de Arquitetura e Especialidades (incluindo: Projeto Base, Projeto de
Execução, Caderno de Encargos e Medições) importe em 15.400,00€.
Assim, sugere-se a adjudicação à empresa RC+MC, nos termos da proposta recebida.
À Consideração Superior,
(Rui Fernandes, Arq.)
11.07.2018

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “dar-vos
conhecimento que no âmbito das ações de consulta prévia ao mercado, pelos diversos
projetistas que têm sido convidados e foi dada nota pública daquilo que são as intervenções
em edifícios municipais ou em espaço público, tendo também o gabinete presente na
informação manifestado interesse e tendo nós necessidade urgente, porque foi aberta uma
candidatura para podermos intervir no espaço municipal que tivesse interesse público, a
nossa candidatura vai versar sobre o edifício que adquirimos junto à Biblioteca Municipal,
Antiga Casa de Seiça Neves. A proposta da candidatura é passar para esse edifício toda a
vertente da Ação Social, Cultura e Desporto, juntando a CPCJ. Portanto, o edifício tem 3
pisos, tem possibilidade de ter um balcão único integrado de atendimento para estas
valências, ter salas de reuniões comuns, ter salas de reuniões específicas para alguma dessas
valências e gabinetes específicos. Irá funcionar junto de um espaço cultural de excelência,
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como é a Biblioteca Municipal de Soure, que também tem um pequeno auditório que leva
60 pessoas e que tem servido para muitas das necessidades do Município nestas valências.
Irá funcionar perto do CLDS que funciona em instalações anexas. Funcionará perto da
Segurança Social. Trata-se de levarmos os serviços para a baixa de Soure, para a Zona
Histórica de Soure, para dar mais vida e mais dinâmica. Portanto, até à próxima reunião de
Cãmara, termos pronto o projeto e o conteúdo funcional de intervenção neste equipamento.
A candidatura é até 300.000,00 euros, com financiamento a 60%, embora só tenha uma
dotação de 2.500.000,00 euros, a nível nacional, nós estamos confiantes que podemos
conseguir a aprovação e se não conseguirmos, ficamos com o projeto em carteira para
overbooking, ainda neste quadro comunitário de apoio.”-------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “acaba de informar que aquele
mesmo edifício vai levar áreas como a Ação Social, a Cultura, Desporto e meteu aqui a
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Certamente que será acautelada, não é um
serviço do Município, tem a sua autonomia funcional e também estará acautelada alguma
privacidade no funcionamento deste gabinete, garantindo privacidade às famílias e às
crianças e jovens acompanhados por esta comissão. Portanto sei que o Senhor Presidente é
sensível, e porque já passou por esta comissão, saberá salvaguardar, e o Senhor Vereador
também, estas características do trabalho da Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens.”------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “obviamente que
o projeto será aprovado em reunião de Câmara. Na próxima reunião de Câmara conto ter o
projeto para apresentar aqui, com o seu conteúdo funcional, estando eu convencido de que
todas as partes interessadas e que a qualidade do serviço prestado aos munícipes ficará
bastante melhor do que nas atuais instalações que estão destinadas à CPCJ e na altura
própria, obviamente, a mudança da CPCJ para este equipamento, quando ele estiver pronto,
se for aprovado o projeto nesses termos, terá que obedecer à concordância das diversas
comissões que integram a CPCJ, quer a alargada, quer a restrita.
Para já, a expetativa é que os técnicos analisem a questão e que sejam salvaguardadas todas
as questões que a Senhora Vereadora evidenciou. Apostando eu, como responsável por este
projeto, que este conceito de balcão único municipal para as áreas do assuntos sociais, de
acordo com a nossa orgânica, seja um contexto e um contributo para fazermos aqui a
diferenciação da candidatura e poder com isso conseguir alguns pontos para o seu mérito e
o seu financiamento. Estamos ainda disponíveis, durante esta semana e a próxima,
juntarmos todos os contributos que algum dos Senhores Vereadores queira dar, aos técnicos
já foi lançado esse desafio, para ajudar a construir um modelo que seja, por um lado
consensual e, por outro lado, que seja um modelo de mérito porque se for aqui aprovado
com unanimidade, certamente que reforça a posição do mérito da própria candidatura, por
isso é que senti necessidade de, rapidamente, tomar estas ações e também assim que tiver
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elementos disponíveis concretos, irei fazê-los chegar aos Senhores Vereadores para que
depois possam aqui, com maior informação possível, poder dar o vosso contributo à
aprovação ou não.”------------------------------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------Ponto 16. AÇÃO SOCIAL – REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL
- VI Encontro Intergeracional de Soure – 26 de julho de 2018
Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL//REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL
. VI Encontro Intergeracional de Soure – 26 de julho de 2018
No âmbito do Plano de Ação da Rede Social do Concelho de Soure, aprovado em 14 de fevereiro de 2018, em reunião do
Plenário do Conselho Local de Ação Social (CLAS), irá decorrer o VI Encontro Intergeracional de Soure, no dia 26 de julho
de 2018, pelas 10h, no Parque da Várzea em Soure.
Esta atividade pretende ser um encontro/ convívio intergeracional entre os participantes provenientes das várias Instituições
da Rede Social do Concelho de Soure, desenvolvendo várias atividades lúdicas, designadamente, ginástica, jogos
tradicionais, dança, pintura de mural, animação musical e almoço convívio, fomentando assim, a socialização e a partilha de
experiências.
A realização deste Encontro tem como objetivos:
- Fomentar o contacto intergeracional, mas também assinalar o Dia dos Avós;
- Proporcionar à população adulta e jovem, utentes das IPSS e da comunidade em geral, o acesso a um convívio sociocultural
e recreativo;
- Promover a comunicação intergeracional;
- Promover o bem-estar e o aumento da qualidade de vida dos participantes através da realização de atividades saudáveis de
socialização;
- Promover a troca de experiências entre os participantes;
- Refletir e implementar sobre as práticas do exercício físico e da mobilidade;
- Contribuir para uma maior articulação e cooperação entre as várias áreas de intervenção social, ao nível dos estratos mais
vulneráveis da população.
A Câmara Municipal de Soure foi a entidade promotora dos I, II, III, IV e V Encontros que decorreram em 2013, 2014, 2015,
2016 e 2017, envolvendo um número significativo de participantes das várias Instituições da Rede Social do Concelho de
Soure, idosos e crianças. Esta atividade será desenvolvida em articulação com o Soure-3G CLDS-3G.
A avaliação destas iniciativas foi bastante positiva, quer pela adesão dos participantes nas atividades desenvolvidas (394 em
2017), quer pelo dinamismo, sinergia e envolvimento de todos os Parceiros da Rede Social do Concelho de Soure.
No dia 05 de julho de 2018 o Núcleo Executivo do CLAS reuniu, conjuntamente com Soure-3G CLDS-3G e o Município de
Soure para a elaboração de uma proposta de Programa para a realização do Encontro - ANEXO - .
Neste quadro, sugere-se que a Câmara Municipal aprecie:
A proposta de Programa para a realização do VI Encontro Intergeracional de Soure a decorrer no próximo dia 26 de Julho de 2018;
O valor estimado referente ao apoio logístico a esta atividade é de €1.600,00.
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À consideração superior,
A Coordenadora dos Serviços de Ação Social e Saúde
(Cristina Marta, Dra.)
2018.07.05

O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “Acrescentar, porque acho que
fica bem, que foram afetas 8 viaturas do Município ao transporte dos idosos e das crianças
para a realização desta iniciativa.”-----------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de Programa para a realização
do VI Encontro Intergeracional de Soure a decorrer no próximo dia 26 de julho de
2018 e o valor estimado referente ao apoio logístico de €1.600,00, conforme decorre
da informação técnica dos serviços.---------------------------------------------------------Ponto 17. AÇÃO SOCIAL – APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
. PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO ÀS PESSOAS MAIS CARENCIADAS – PO APMC
- Aquisição de Três Frigoríficos
Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL// APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
. PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO ÀS PESSOAS MAIS CARENCIADAS – PO APMC
- AQUISIÇÃO DE TRÊS FRIGORÍFICOS
Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:
O objetivo deste Programa consiste em incrementar operações que visem apoiar a distribuição de géneros
alimentares às pessoas mais carenciadas, por organizações parceiras, públicas ou privadas, bem como o
desenvolvimento de medidas de acompanhamento com vista à inclusão social dos destinatários.
Os destinatários finais são os indivíduos e/ou famílias que se encontrem em situação de carência económica sendo
que, neste âmbito, o conceito de pessoa mais carenciada aferido, de acordo com os critérios de carência em vigor,
pelo técnico de acompanhamento e atendimento social das famílias, o qual pode pertencer a um organismo público
ou a uma organização habilitada para o efeito.
As Entidades Beneficiárias são responsáveis pela identificação das pessoas em situação de carência económica
que permita atingir o número de destinatários finais definido para cada território de intervenção.
O Município de Soure integra o Território de Intervenção conjuntamente com os Município de Condeixa-a-Nova
e Penela, assumindo a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova o Polo Recetor, com um número total de 242
Destinatários, com a seguinte distribuição: foram atribuídos 96 destinatários para Condeixa-a-Nova, 47 para
Penela e 99 para Soure.
As Entidades Mediadoras do Concelho de Soure foram definidas pela Rede Social Concelhia, designadamente,
Centro Social de Alfarelos, com 32 destinatários, Santa Casa da Misericórdia de Soure com 41 destinatários e a
Associação Cultural, Desportiva e de Solidariedade da Freguesia da Vinha da Rainha com 26 destinatários.
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O Programa tem um período de execução com a duração máxima de 27 meses, decorrendo entre novembro de
2017 e dezembro de 2019, com um total de 24 entregas de produtos.
No âmbito da distribuição efetuada pelas Entidades Mediadoras, as Técnicas responsáveis pelo Programa verificaram, até ao momento, a existência de três Agregados Familiares que não tem capacidade de armazenamento para
os produtos frios e congelados, que lhe são entregues.
Os três Agregados Familiares, identificados pelas Técnicas (informação no processo), residem em Soure, S. José
do Pinheiro e Granja do Ulmeiro.
Assim, para a boa execução do Programa, Torna-se necessário dotar estes Agregados Familiares de equipamento
adequado para a conservação dos produtos frios, designadamente peixe e legumes pré-congelados, pelo que se
sugere a aquisição de três frigoríficos combinados, para serem cedidos às IPSS e, através delas aos agregados,
em regime de comodato.
O Município de Soure efetuou uma consulta ao mercado local, de comercialização de eletrodomésticos, de acordo
com as condições específicas de armazenagem e consoante as caraterísticas dos produtos, exigidas pelo referido
Programa. A Empresa Rodrigo da Costa Carvalho apresentou um orçamento para três frigoríficos combinados no
valor de €1.110,00, com IVA Incluído.
Compete à Câmara Municipal participar na prestação de serviços a pessoas em situação de vulnerabilidade social
em parceria com as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), no âmbito da Rede Social Concelhia,
bem como deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente,
com vista à execução de obras com interesse para o Município – conf. Alíneas o), u) e v) do n.º 1 do artigo 33.º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. Ora, é por demais evidente que estes Agregados se enquadram numa situação
de fragilidade económica e social, desde logo porque fazem parte do Programa, foram sinalizados pelas Técnicas
das IPSS (Entidade Mediadora) e também estão a ser acompanhados por estes Serviços de Ação Social, e um deles pela CPCJ de Soure e dois são beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI).
Proposta:
Face ao atrás exposto, sugere-se:
1 – A adjudicação de três frigoríficos combinados à Empresa Rodrigo da Costa Carvalho, no valor de €1.110,00,
com IVA Incluído, para serem entregues aos três Agregados Familiares sinalizados no âmbito deste Programa.
2 – A cedência, em regime de comodato, destes equipamentos às Entidades Mediadoras que por sua vez cederão
aos agregados sinalizados, para os fins exclusivos do Programa.
À consideração superior,
A Coordenadora dos Serviços de Ação Social e Saúde,

(Cristina Marta, Dra.)
19.06.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação de três frigoríficos combinados
à empresa Rodrigo da Costa Carvalho, no valor de €1.110,00, com IVA incluído,
para serem entregues aos três Agregados Familiares sinalizados no âmbito deste
Programa e a cedência, em Regime de Comodato, destes equipamentos às Entidades
Mediadoras que por sua vez cederão aos agregados sinalizados, para os fins
exclusivos do Programa, conforme decorre da informação técnica dos serviços.--------43
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Ponto 18. AÇÃO SOCIAL – APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
. APOIOS AO INVESTIMENTO
Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL // APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
A POIO AO INVESTIMENTO
A Fundação Maria Luísa Ruas e a Associação Cultural, Desportiva e de Solidariedade da Freguesia
de Vinha da Rainha vêm solicitar um apoio ao investimento por parte desta Câmara Municipal.
Os serviços de Ação Social e Saúde elaboraram informações técnicas que enquadram e descrevem os
investimentos objeto dos pedidos e fundamentam o investimento social de cada projeto.
O Município de Soure tem atribuições no âmbito da Ação Social, designadamente competindo-lhe
apoiar atividades de natureza social, participar na prestação de serviços e de auxílio a pessoas em
situações de vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da Administração Central e
com as IPSS, bem como deliberar formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes,
nomeadamente com vista à execução de obras e ações de interesse concelhio, nos termos da alínea f)
do n.º1 do artigo 7.º e alíneas o), u) e v) do n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro.
As entidades requerentes são IPSS do Concelho de Soure, com inegável contributo, ao longo da sua
existência, na promoção da integração social e na prestação do serviço de apoio à infância, proteção
na saúde e velhice, qualificação dos ativos e dinamização de iniciativas de índole cultural, recreativa
e desportiva.
Os projetos e investimentos feitos por cada uma delas, melhor descritos nos documentos em anexo,
pretendem dar resposta, todos eles, a necessidades de natureza social, sejam elas na
remodelação/construção de instalações ou na remodelação/construção de espaços de lazer.
Esta Autarquia tem vindo a apoiar este tipo de investimento em cerca de 40% da despesa, sendo que,
em investimentos comparticipados por outras entidades, o seu valor é de cerca de 15%.
PROPOSTA
Assim, justificando-se o apoio deste Município para as entidades acima descritas e para os respetivos
investimentos, proponho a aprovação desta Câmara Municipal para cada um dos apoios constantes da
relação em anexo, num total de 14.068,80€.
O Vereador
( Gil Soares, Dr. )
10/07/2018
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PROPOSTAS DE APOIO A INVESTIMENTOS

Anexo - Ação Social
Entidade

Designação projeto

Total
Investimento

Apoio Proposto

2018

2019

1

Fundação Maria Luísa Ruas

PARES II - Construção de Creche, Jardim
Infantil e Estrutura Residencial para Idosos Elaboração do Projeto de Arquitetura,
Especialidades e Fiscalização da obra

80 854,00 €

12 150,00 €

2 150,00 €

10 000,00 €

2

Associação Cultural, Desportiva e de
Solidariedade da Vinha da Rainha

Construção de Parque Infantil Equipamento de Proteção a Viaturas

4 797,00 €

1 918,80 €

1 918,80 €

Total:

14 068,80 €

4 068,80 €

10 000,00 €

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “só foi atribuído
apoio à Fundação Maria Luísa Ruas no fim de estar adjudicado, por concurso público, a
obra e os 15% do financiamento incidiram apenas sobre o valor da adjudicação da obra e
não sobre o valor global da candidatura ao PARES, que incluía esta componente de
80.854,00 euros da obra. O projeto fazia parte da candidatura e, como tal, é dar os 15% para
o valor do projeto.
O segundo apoio é para a Associação Cultural Desportiva e de Solidariedade da Freguesia
da Vinha da Rainha, um investimento mais pequeno. Trata-se de um parque infantil e
equipamento de proteção de viaturas, onde se propõe dar 1.918,80 euros, que é os 40% para
obras não financiadas.”------------------------------------------------------------------------------------18.1. Fundação Maria Luísa Ruas
- Pares II – Construção de Creche, Jardim Infantil e Estrutura Residencial
para Idosos - Elaboração do projeto de Arquitetura, Especialidades e
Fiscalização da Obra
Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL// APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
. APOIO AO INVESTIMENTO
. FUNDAÇÃO MARIA LUÍSA RUAS
. «Reconversão do ATL em Creche e ERPI»
. ADITAMENTO (PROJETO ARQUITETURA)
Na sequência do Despacho do Senhor Vereador da Câmara Municipal do dia 29.06.2018, relativamente ao assunto
em epígrafe, informamos Vossa Ex.ª do seguinte:
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Na reunião de Câmara Municipal de 12 de dezembro de 2017, foi deliberado aprovar um apoio ao Investimento em
15% sobre o valor elegível da Candidatura (€ 1.880.910,43), ou seja €282.150,00.
A Fundação Maria Luísa Ruas, através do ofício n.º/ref. 3132/CA de 19 de dezembro de 2017, vem solicitar uma
alteração ao apoio concedido, em virtude de, por lapso, desta Instituição, não ter incluído o valor da adjudicação do
projeto de arquitetura, especialidades e fiscalização da obra, no montante de €80.854,00.
A despesa aqui apresentada – em anexo -, poderá ser considerada elegível dada que é inerente à construção do
equipamento para Reconversão do ATL em Creche e ERPI.
O Município de Soure tem atribuições no âmbito da Ação Social e Educação, designadamente competindo à
Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social e educativa, participar na prestação de serviços e prestar
apoio a pessoas em situações de vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da administração
central e com IPSS, bem como deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes,
nomeadamente com vista á execução de obras com interesse para o município – cfr. Alíneas o), u) e v) do nº 1 do
artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.
À consideração superior,
A Coordenadora dos Serviços de Ação Social e Saúde,
(Cristina Marta, Dra.)
2018-07-02

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio no valor de
12.150,00 euros, conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.--------------18.2. Associação Cultural, Desportiva e de Solidariedade da Freguesia da Vinha da
Rainha
- Construção de Parque Infantil – Equipamento de Proteção e Viaturas
Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL // APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
. APOIO AO INVESTIMENTO
. ASSOCIAÇÃO CULTURAL, DESPORTIVA E DE SOLIDARIEDADE DA FREGUESIA DA VINHA DA RAINHA
– CONSTRUÇÃO DE UM JARDIM E PARQUE INFANTIL
. ADITAMENTO (Estruturas para Proteção de Viaturas)
Na sequência do despacho do Senhor Vereador da Câmara do dia 05 de julho de 2018, relativamente ao assunto
em epígrafe, informamos Vossa Ex.ª do seguinte:
Na reunião de Câmara Municipal de 13 de março de 2017, foi deliberado aprovar um apoio ao investimento no valor
de €7.260,00, para a construção, num espaço que já possuía, de um Jardim e Parque Infantil.
A Associação Cultural, Desportiva e de Solidariedade da Freguesia da Vinha da Rainha vem solicitar um
aditamento ao apoio concedido, em virtude de não ter incluído o valor para a construção da estrutura para proteção
das viaturas, no montante de €4.797,00.
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O investimento constante deste pedido de aditamento poderá ser considerado elegível dado que se enquadra no
âmbito da construção do Jardim e Parque Infantil.
O Município de Soure tem atribuições no âmbito da Ação Social e Educação, designadamente competindo à
Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social e educativa, participar na prestação de serviços e prestar
apoio a pessoas em situações de vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da administração
central e com IPSS, bem como deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes,
nomeadamente com vista à execução de obras com interesse para o município – cfr. Alíneas o), u) e v) do nº 1 do
artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.
À consideração superior,
A Coordenadora dos Serviços de Ação Social e Saúde,
(Cristina Marta, Dra.)
2018-07-05

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio no valor de
1.918,80 euros, conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.---------------Ponto 19. AÇÃO SOCIAL – REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL
- Autarquias mais Familiarmente Responsáveis – 10.ª Edição
Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL// REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL
. AUTARQUIAS MAIS FAMILIARMENTE RESPONSÁVEIS – 10.º EDIÇÃO
Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:
O Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR) foi criado pela Associação Portuguesa
das Famílias Numerosas (APFN) em maio de 2008.
Observatório de Autarquias Familiarmente Responsáveis tem como principais objetivos:
- Dar visibilidade às Autarquias que se destaquem nesta matéria de responsabilidade familiar;
- Acompanhar, galardoar e divulgar as melhores práticas;
- Potenciar a experiência obtida por uns Municípios em benefício dos outros;
- Colocar ao dispor das Autarquias uma Equipa Técnica Pluridisciplinar constituída essencialmente por pessoas das
áreas da sociologia, psicologia, ação social e familiar e economia que, com experiência nos âmbitos da família e
das Autarquias possam contribuir positivamente para ajudar a avaliar e construir políticas públicas nesta área.
O OAFR visa contribuir para que todas as Autarquias de Portugal desenvolvam políticas transversais capazes de
acolher e valorizar a Família, garantindo-lhes o pleno exercício das suas responsabilidades e competências, e
prevenindo as situações de risco e de vulnerabilidade.
No conceito «AFR – Autarquias Familiarmente Responsáveis», estão presentes em duas vertentes:
Autarquia enquanto Entidade Empregadora, isto é, que adota medidas facilitadoras de conciliação da vida
familiar e laboral para com os seus trabalhadores, tornando-se, assim, laboratório e modelo destas práticas para as
empresas do seu Município;
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Autarquia enquanto Responsável de Políticas Públicas Locais, são neste campo propostas dez áreas de
atuação: apoio à maternidade e paternidade; apoio às famílias com necessidades especiais; serviços básicos,
educação e formação, habitação e urbanismo; transportes; saúde; cultura; desporto; lazer e tempo livre;
cooperação; relações institucionais e participação social e outras iniciativas.
O Município de Soure tem vindo a aderir a este Projeto desde 2016, com o objetivo de dar visibilidade às suas boas
práticas municipais no âmbito da política familiar.
No ano de 2017 foram premiadas e distinguidas 62 Autarquias, das quais 41 receberam Bandeira com Palma, por
terem obtido o prémio por três ou mais anos consecutivos. A nossa Autarquia recebeu a Bandeira Verde.
Assim, a exemplo dos dois anos anteriores o Município de Soure submeteu via online o Inquérito 2018, onde
constam as nossas Políticas Municipais neste domínio, tendo como objetivo continuar a ser reconhecida como uma
Autarquia Familiarmente Responsável.
A Coordenadora dos Serviços de Ação Social e Saúde,
(Cristina Marta, Dra.)
2018.07.05

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------Ponto 20. AÇÃO SOCIAL
. REDE SOCIAL DO CONCELHO DE SOURE
- Reunião do Plenário do CLAS
. Informações
Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL
REDE SOCIAL DO CONCELHO DE SOURE
Reunião do Plenário do CLAS
. Informações
No passado dia 04 de julho de 2018, realizou-se uma reunião do Plenário do CLAS de Soure. Da Ordem
de Trabalhos, entre outros de carácter informativo e formal, foram abordados os seguintes pontos:
1. Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) Soure-3 G CLDS - 3G
- Pedido de alteração à decisão de aprovação da candidatura – 2018
Neste ponto, foi aprovado por unanimidade um parecer favorável, emitido pelo Núcleo Executivo do
CLAS, a um pedido de alteração ao projeto, formulado pelo Soure – 3G CLDS – 3G, que será
formalizado no sistema Integrado do Fundo Social Europeu (SIIFSE) – em ANEXO-.
2. Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) Soure-3 G CLDS – 3 G
Substituição do Coordenador Técnico do Soure-3 G CLDS – 3G
Em virtude de baixa médica da Coordenadora Técnica do Programa, Dra. Rosália Mendes, foi aprovado,
por unanimidade, a sua substituição pela Dra. Ana Isabel de Barros Quitério. Refira-se que esta situação
já se tinha verificado anteriormente, no período compreendido entre 23/03/2017 e 24/11/2017.
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3. Avaliação da Execução do Plano de Ação – 2018
Foi apreciada a execução do Plano de Ação da Rede Social nos vários Eixos de Intervenção, avaliando-se
as ações/projetos que tem vindo a ser desenvolvidos por todos os parceiros da Rede Social.
Em ANEXO, seguem documentos que foram objeto de apreciação na reunião do CLAS.
Sugiro que se dê conhecimento à reunião de Câmara Municipal.
Paços do Concelho de Soure, 07 de julho de 2018
O Vereador
(Gil Soares, Dr. )

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------Ponto 21. SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE
. USF - Unidade de Saúde Familiar de Alfarelos/Granja do
Ulmeiro/Figueiró do Campo
. Remodelação - Conclusão
- Escolha do Procedimento Prévio
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE
USF – UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE ALFARELOS/GRANJA DO ULMEIRO/FIGUEIRÓ DO CAMPO
REMODELAÇÃO - CONCLUSÃO
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista à execução da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA DO P ROCEDIMENTO P RÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de concurso público, uma vez que o preço base é de 323.002,93 euros, cf. alínea b) do
artigo 19º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto –.
A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente
informação, pertence à Câmara Municipal, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada superior a 149.639,36 euros –
cf. alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho –.
O encargo previsto para a presente empreitada tem dotação no orçamento, para o presente ano de 2018 e nos anos seguintes,
pela rubrica 02.03.07.01.03.07 e trata-se de ação inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 06 001
2013/81.
A distribuir pelos anos de 2018 e 2019, estima-se a seguinte repartição de despesa para cada um dos anos:
- Ano de 2018 – 100.000,00 Euros;
- Ano de 2019 – 223.002,93 Euros
2. P ROCESSO DE C ONCURSO
Do programa de procedimento.
3. NOMEAÇÃO DE JÚRI
Nomeação dos membros a integrar o júri:
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1. Presidente: Mário Monteiro, Engº, (Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais);
2. Vogal: Mauro Alegre, Engº (Técnico Superior);
3. Vogal: Vítor Miranda, Engº. (Técnico Superior).
4. Suplente: Ivo Costa, Dr. Técnico Superior;
5. Suplentes: Fernando Cavacas, Dr., Técnico Superior
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
12.07.2018

e
Assunto: SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE
- USF – Unidade de Saúde Familiar de Alfarelos/Granja do Ulmeiro/Figueiró do Campo
- Remodelação - Conclusão
Na sequência da nossa anterior informação datada de 25-06-2018, presente à Reunião do Executivo de 29/06/2018,
considerando:
1. Que foi já assinado o acordo de revogação do contrato da empreitada, celebrado entre o Município e o
empreiteiro responsável pela sua execução (GARFIVE UNIPESSOAL, Lda.);
2. Que foi efetuado o levantamento dos trabalhos a executar com vista à conclusão da empreitada;
Entendemos estarem reunidas as condições para promover a conclusão dos trabalhos previstos no projeto da obra.
O valor estimado para a sua conclusão, conforme orçamento atualizado, em anexo, totaliza 323.002,93€.
Propomos a abertura de novo procedimento com vista à conclusão da empreitada.
À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eng.º
Chefe de D.O.P.M.)
2018-07-12

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de concurso público,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-----------------------------------Ponto 22. SAÚDE, NO CONCELHO DE SOURE
O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “dar-vos
conhecimento dos documentos que foram enviados à Assembleia Municipal para que na
sessão extraordinária desta tarde possam, os Deputados Municipais, ter informação, que foi
aquela que conseguimos recolher, para fazerem uma análise de acordo com deliberação da
Assembleia, dos Cuidados de Saúde Primários no Concelho de Soure e, portanto, uma
caracterização possível sobre as unidades funcionais que funcionam no Concelho de Soure,
estão aqui identificadas - USF Vitasaurium, Unidade de Cuidados Personalizados, Unidade
de Saúde Pública -, quais as Freguesias abrangidas…
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Nós, membros do Executivo, só falamos na Assembleia Municipal se tal nos for solicitado,
é o que diz a lei, é o que diz o Regimento da Assembleia Municipal, têm os Senhores
Vereadores, aqui, como membros eleitos democraticamente e como representantes
democráticos do Concelho, embora sejamos um órgão executivo deliberativo, podem-se
pronunciar e manifestar alguma consideração.”-------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “Soure tem hoje um problema grave
na prestação de cuidados básicos de saúde, às suas populações, que assenta na existência de
pessoas que não têm médico de família, no afastamento destes cuidados às pessoas com o
encerramento de Extensões de Saúde, realidade que é agravada pela solução que lhes é
apontada para obterem, ou manterem estes cuidados básicos. Há 10 anos, o poder político
local que assumiu ter médicos e serviços de enfermagem em cada Freguesia, era um direito
das pessoas e sinónimo de melhoria dos indicadores de saúde primária no Concelho e, por
isso, investiu consideravelmente na construção de Extensões de Saúde, que funcionaram
com regularidade diferenciada e foram uma realidade.
Em 11 de agosto de 2011 foi aprovado, por unanimidade, com uma única intervenção nessa
reunião, do então Presidente de Câmara, um documento intitulado Carta da Saúde de Soure,
remetido pelo ACES Baixo Mondego. O ponto forte desse documento, e talvez o seu único
objetivo, porque é o mais referido, era a criação de uma nova Unidade de Saúde Familiar na
Granja do Ulmeiro, devendo, para isso, proceder-se, e passo a citar “transferência gradativa das
Extensões de Saúde com menos de 1500 utentes para locais de atendimento otimizados”, está na página 9
da Carta da Saúde. Este documento foi aprovado por unanimidade, ou seja, em 2011
procedeu-se a uma morte anunciada das Extensões de Saúde de Alfarelos, Figueiró do
Campo e Vila Nova de Anços.
No Plano de Ação da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Soure, de 2017, é
dito, e passo a citar “terminar a construção da nova unidade na Granja do Ulmeiro, por forma a
encerrar as Extensões de Alfarelos e Vila Nova de Anços”, Figueiró do Campo já foi. Apesar do
Senhor Presidente de Câmara, à época, dizer, na sua intervenção de apresentação do
documento, que a criação da nova USF complementaria - e eu refiro porque está escrito e é
fácil de consultar - a resposta dada pelas Extensões de Saúde, no entanto o documento que
apresentou à votação afirmava precisamente o contrário e apesar do que estava escrito, a
Carta de Saúde foi aprovada por unanimidade, sem qualquer outra intervenção. Sete anos de
implementação deste documento, qual é a realidade que temos?! Extensões de Saúde
encerradas! Anúncio de mais encerramentos! Utentes sem médico de família!
Obrigatoriedade de deslocação de utentes de Soure, onde já existe uma USF, mas também
de utentes das Degracias/Pombalinho para a Granja do Ulmeiro, ou seja, um convite para
uma viagem de ida e volta de 60 quilómetros. Certamente que esta situação não contribui
para a atratividade do nosso território e será sempre um fator de agravamento na fixação de
pessoas mas quem desenhou esta história não contou que uma parte significativa destes
utentes fugissem para Extensões de Saúde de Concelhos vizinhos, como aconteceu nas
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Freguesias de Figueiró do Campo e de Degracias e Pombalinho e é por isso que é necessário
obter mais inscrições de utentes, venham eles da Freguesia de Soure ou da longínqua
Freguesia de Degracias/Pombalinho. Na nossa opinião, a gravidade desta situação justifica
plenamente a exigência, e volto a referir, a exigência, junto do Governo, da criação de
condições que permitam: um - que as Extensões de Saúde funcionem com regularidade e
dois - que todas as pessoas tenham o direito a Médico de Família na sua Extensão de
Saúde.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “é um problema que temos que
lidar com ele e a Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos tem razão, numa das reuniões de
Câmara de agosto de 2011, foi aprovada a Carta de Saúde e eu digo mais do que o que a
Senhora Vereadora, a intenção é Soure ficar com dois sítios tipo Centro de Saúde: um em
Soure, onde já funciona, que ia prestar cuidados a toda a Zona Sul - Soure,
Degracias/Pombalinho, Vinha da Rainha, Gesteira/Brunhós -, Samuel ficou em “banho
maria” e outra Unidade de Saúde na Granja do Ulmeiro - Granja do Ulmeiro, Figueiró do
Campo, Vila Nova de Anços, Alfarelos -, eventualmente Samuel. O estudo apontava para
isso a médio/longo prazo e também tem razão, votaram por unanimidade. Se essa solução
foi votada na Câmara, a Câmara tinha que desenvolver os trabalhos, todas as diligências para
implementar esse processo. É claro que isso iria causar, e causou, o encerramento de várias
Extensões de Saúde. O problema agora é saber se o modelo está certo, se é para continuar
ou teremos que desenvolver esforços para arrepiar caminho para manter algumas Extensões
de Saúde?! Esse é o nosso problema e é por aí que temos que ir, temos que falar verdade
para que toda a gente perceba as situações, além de que, como se viu agora, houve uma
situação de uma reclamação que deu origem a esta situação e à Assembleia Extraordinária
que vai acontecer, mas o que me parece a mim é que foi tomada essa decisão mas pouco
explicada à população e a população sabe pouco e como é um assunto sensível, tudo o que
diga respeito à saúde fica em situação de alarme, portanto, para mim houve uma
precipitação na aprovação da Carta de Saúde de Soure, uma certa negligência dos eleitos
durante esses anos todos e faltou uma explicação cabal para toda a população, para saberem
o que é que têm e o que os eleitos votaram sobre o assunto.” -------------------------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “no documento que nos foi
distribuído, a Reforma dos Cuidados de Saúde Primários do Concelho de Soure, Carta de
Saúde, proposta - julho 2011, aparece o horário de funcionamento em Degracias e em
Figueiró do Campo. Entretanto, na caracterização que nos foi distribuída, já aparece “área
de abrangência é composta, atualmente, por 5 Extensões de Saúde: Granja do Ulmeiro,
Alfarelos, Vila Nova de Anços, Samuel e Vinha da Rainha”, o que quer dizer que Figueiró
do Campo e Degracias/Pombalinho não existe, mas se formos aos recursos humanos,
verificamos que no número de médicos, eram sete e passou para seis. A minha pergunta é,
neste documento que caracteriza atualmente a saúde no Concelho de Soure. É o primeiro
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documento oficial de que tenho conhecimento em termos de executivo, nunca foi dado
conhecimento oficial de mais nenhum, nem do encerramento das Extensões de Saúde de
Figueiró do Campo e Degracias/Pombalinho, para todos os efeitos elas continuam
abertas, sem médico.”-----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “para este ponto,
e estes documentos foram entregues à Assembleia Municipal, estão todos os elementos que
conseguimos recolher sobre o funcionamento da saúde no Concelho de Soure.
Paralelamente a isto, quer no mandato anterior, quer neste, temos tido várias reuniões, com
os diversos agentes, para tentar perceber como é que funciona a saúde no Concelho de
Soure. A verdade conta-se em poucos parágrafos, independentemente do que está aqui
escrito. O que está aqui escrito é o que foi possível recolher. Aquilo que podemos
acrescentar é que Soure tem duas Unidades Funcionais em termos de Cuidados de Saúde
Primários, uma chama-se USF Vitasaurium, tem, neste momento, 6 médicos efetivos, mais 4
internos, a prestar serviço para os 10.500 utentes. Num protocolo, que tomámos
conhecimento e que também o Município, no mandato anterior se pronunciou, de que a
área geográfica de Degracias/Pombalinho, à semelhança do que acontecia com Tapéus,
passavam a ser cobertos pela Vitasaurium, sendo o Município, generosamente, para além
das suas competências e responsabilidades, propondo-se a fornecer viatura, motorista e
assistente operacional e toda a manutenção da Extensão de Saúde de
Degracias/Pombalinho.
Sobre o encerramento ou não funcionamento da Extensão de Saúde de
Degracias/Pombalinho, recentemente, visitei-a com o Senhor Diretor do ACES e com
outro técnico superior do ACES, a mesma está pronta a funcionar, está encerrada faz agora
2 anos, encerrou por esta altura do ano, por motivo de férias do médico, o certo é que não
voltou a abrir. Formalmente, quero com isto dizer, está aberta, ninguém deliberou o seu
encerramento, inclusive nessa visita, luz a funcionar, água a funcionar, os bastidores a
funcionar, os computadores, estão lá ainda processos, até pode ser que segunda-feira haja
para lá médico e não sei se os serviços estão a ser requisitados para fazer esse transporte. O
mesmo se passou, nesse contexto, no ano anterior, com a Extensão de Saúde de Figueiró do
Campo, também nunca foi assumido, pela Administração Pública responsável, que tivesse
encerrado a Extensão de Saúde. Aquilo que sabemos é que as duas médicas, Dra. Graça
Balhau e Dra. Teresa Loureiro, estavam a prestar serviço dois dias por semana, um dia cada
uma, para os seus utentes em Figueiró do Campo e que a partir de determinada altura,
passou a ser público que os seus utentes tiveram que ir ao respetivo local de trabalho
normal, uns para Alfarelos, outros para Vila Nova de Anços. Formalmente, penso eu, que se
fizermos uma visita às instalações da Extensão de Saúde de Figueiró do Campo, poderá
estar, porventura, o mesmo cenário da de Degracias/Pombalinho. Isto é o que sabemos.
Quanto ao resto, temos um compromisso político, que foi assumido no mandato anterior,
na estratégia da melhoria dos equipamentos de saúde de proximidade, que vemos a
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desenvolver no Concelho há largos anos e mandatos, de manter a rede de proximidade.
Tem sido feito com todos os outros equipamentos, já disse isto em reuniões de Câmara e na
Assembleia Municipal, porventura no fim desta intervenção na Granja do Ulmeiro, já dei
essa indicação à tutela, que as nossas intenções se devem virar para o edifício conhecido
como Centro de Saúde de Soure, onde funciona a USF Vitasaurium, que precisa, sem uma
avaliação técnica rigorosa às suas condições de financiamento, mas é um edifício que está a
aproximar-se dos seus 30 anos e, portanto, precisa de uma remodelação profunda, quer em
termos de eficiência energética, em termos de condições de higiene, em termos de uma série
de condições e, portanto, têm sido essas as competências do Município e eu já dei
indicações, quer à CCDRC que é quem gere os fundos comunitários, quer na Comunidade
Intermunicipal do Baixo Mondego, que o Município de Soure quer continuar a investir e
quer continuar a inscrever, ainda para este quadro se possível, mas para o próximo quadro,
que já está em discussão Portugal 2030, que a intenção de continuar a investir em
proximidade, num serviço de saúde onde funciona uma das unidades funcionais do
Concelho de Soure que, por agora, é USF mas pode deixar de ser porque os contratos das
USF são de revisão e aquilo que sabemos é que a própria Administração Regional de Saúde
do Centro se encontra em negociações com a USF Vitasaurium para a renovação do seu
contrato de funcionamento.
Objetivamente, aqui estão os documentos que nós conseguimos reunir. Os factos dizemnos que, na Vinha da Rainha está colocada uma médica há vários anos, portanto não é de
agora, que presta a sua atividade. Eu próprio sou utente na Freguesia da Vinha da Rainha
por questões pessoais, e no último ano e meio tenho sido sujeito a diversos atos médicos e
tenho tido necessidade de procurar a minha médica de família e tenho encontrado um
funcionamento regular da Extensão de Saúde, sou testemunha pessoal do grau de satisfação
dos utentes da Vinha da Rainha no funcionamento da sua Extensão de Saúde. Por exemplo,
no verão de 2016, na minha primeira crise de saúde, estando a médica da Vinha da Rainha
de férias, desloquei-me à Extensão de Saúde mais próxima, na Freguesia de Samuel, onde
fui, eu e outros utentes da Vinha da Rainha, bem atendido, o que me pareceu correto.
Sabendo que está subjacente outro tipo de situações que levam, e tendo plena consciência
do grau de insatisfação que paira sobre o Concelho de Soure a nível do funcionamento
destas duas Unidades de Saúde Familiar, eu como utente, pareceu-me que está a funcionar
tudo bem. Sabemos que não é assim e temos a prova que foi, até hoje, aquela reclamação
que traduz por escrito, e que tivemos conhecimento dos despachos que confirmam o teor
da reclamação, que juntámos ao processo.
A minha avaliação sobre o que se passa no Concelho de Soure em termos de Cuidados de
Saúde Primários no Concelho de Soure, e eu já o disse e di-lo-ei onde for necessário, tem a
ver com o próprio exercício do estado sobre as suas entidades responsáveis, sobre as suas
unidades funcionais e o exercício do trabalho que as diversas unidades funcionais têm que
fazer, portanto, isto deve ser interpretado como cada um quiser, mas a verdade é esta. Não
há razão nenhuma para, com os meios disponíveis no Concelho de Soure, quer sejam da
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responsabilidade da Câmara ou não, que são a parte operacional, a parte instrumental, a que
o Município se tem disponibilizado e tem substituído à Administração Central para fazer,
quer com os meios de recursos humanos existentes no Concelho de Soure, estamos
vergonhosamente no topo da tabela dos Municípios acima do topo, com mais meios
disponíveis. Portanto, nada justifica o que se passa no Concelho de Soure.”--------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “tem razão naquilo que disse, o
que está escrito é uma coisa, a realidade é outra mas o que me preocupa é a tendência
porque a tendência mostra-nos que tende a ir para aquela solução de dois pólos unicamente,
portanto essas tendências é que nós devemos tentar estar atentos e prevenir essa situação.
Não é preciso ser inteligente para perceber que a tendência é dois pólos, um em Soure e
outro na Granja do Ulmeiro, e o resto é para fechar.
Nós temos que estar atentos aos sinais e agir com todas as possibilidades que temos, na
parte política, na parte de argumentação.”-------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “na sua profecia,
será a tendência. Não contrario aquilo que diz, não me atrevo a fazer especulação sobre o
futuro das tendências, até porque as tendências valem o que valem, mas factos e
levantamentos e estudos indicam o seguinte: os utentes dos Cuidados de Saúde Primários
cobertos por Unidades de Saúde Familiar estão muito mais bem protegidos e com melhores
cuidados de saúde, isso são factos. Os profissionais de saúde que trabalham, quer sejam
técnicos, médicos, enfermeiros, nas Unidades de Saúde Familiar estão mais satisfeitos, com
carreiras, com perspetivas de futuro do que os que estão em Extensões de Saúde isoladas e,
portanto, também tenho uma opinião pessoal sobre isso. Eu que não sou utente de uma
Unidade de Saúde Familiar, tenho ouvido muita vez que começa a haver utentes de primeira
e de segunda. Os de primeira são utentes das USF, os de segunda são utentes das Extensões
de Saúde e aquilo que quero para os munícipes, enquanto Presidente da Câmara, e não vim
a correr usando algum privilégio que pudesse ter de mobilidade ou de capacidade pessoal,
inscrever-me numa USF, mas aquilo que desejo para os munícipes, perante estas
circunstâncias, já que os de primeira são da USF, quero que os munícipes sejam, nisto e em
tudo, utentes de primeira.
O desenho que fui assistindo desde 2011 para cá, o Concelho de Soure a ser coberto por
duas USF, que os utentes ficariam melhor e todos os estudos provam isso, que quem tem
um contrato de trabalho de equipa e de inter-substituição de equipa, todos os estudos
provam isso, por exemplo a Extensão de Saúde de Vila Nova de Anços é muito importante
para Vila Nova de Anços, as pessoas podem-se deslocar a pé, mas se a médica adoecer
ficam sem médica, se a médica for de férias ficam sem médica. Estando constituídos numa
equipa numa USF, o princípio não é da médica direta com o seu posto de trabalho e com os
seus utentes, é da inter-substituição e trabalho de equipa, inclusive algumas valências de
saúde, alguma especialização é tida em conta entre os próprios operacionais. No caso da
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divisão do Concelho em dois, aquilo que foi dito é que havendo uma divisão geográfica do
Concelho em dois haveria um Concelho do Norte e um Concelho do Sul, sendo que a
agregação que foi feita no centro de Soure, podemos recuar no tempo e perceber, perguntar
às pessoas de Tapéus se estão mais satisfeitas agora que têm sempre uma equipa em Soure e
pertencem a Soure ou se quando tinham médico de família uma vez por semana; perguntar
às pessoas da Gesteira, que em 2006, quando foi criada a USF Vitasaurium deixou de ir
médico à Gesteira e a USF foi obrigada a ir à Gesteira, mas rapidamente as pessoas
deixaram de usar o serviço e vieram para Soure e o grau de satisfação é maior agora do que
era na altura, com esta Extensão de Saúde aberta um dia por semana. O modelo de poder
haver pólos, como há noutros Municípios, pólos das USF nas Extensões de Saúde que o
justifiquem, a existir, confesso que num ponto de vista estratégico era uma questão que
estava em cima da mesa e que deve ser bem ponderada e estudada se não é uma mais valia
poder haver pólos das USF, porque aqui a questão, e está aí um documento que também
merece discussão, quer dizer, faz sentido mobilizar 4500 utentes para Soure, para centralizar
tudo em Soure, ou faz sentido fazer o estudo onde é que é a segunda centralidade, portanto,
estas questões também devem ser ponderadas, portanto, usar sempre com grande
ponderação e cautela para podermos contribuir.
A minha análise pessoal, no fim de ter esgotado tantas formas de diálogo e, às vezes, tantas
formas de não diálogo, eu coloco na responsabilidade da Administração Central o
funcionamento, com os meios que estão disponíveis, com a disponibilidade que o Município
tem dado para contribuir para a solução e que se ela não for encontrada temo que os efeitos
colaterais, os efeitos secundários imediatos de uma solução mais radical seja acabar com a
USF Vitasaurium, é disso que estamos a falar, é voltar à estaca zero das extensões todas e
dispersar os médicos, que pode ter consequências piores até se repor a normalidade, mas
esse repor poderá demorar 2/3/4 anos porque não há nada pior do que fazer as coisas
contra a vontade dos agentes que as querem implementar. Portanto, são as tais
consequências políticas que devem ser assumidas ou pela Administração Central ou até por
posição política dos órgãos do Município. Nós temos aqui uma função política, o Executivo
Municipal; a Assembleia Municipal é o órgão político de excelência do Município, portanto,
é o órgão que define as estratégias e as grandes medidas de fundo. Ficaremos a aguardar o
contributo dos Senhores Deputados Municipais nesta matéria, são 31, têm um
conhecimento muito mais próximo da realidade do que nós os 7 e, portanto, vamos
aguardar e ver o que é que isto dá.”---------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “depois da explicação do Senhor
Presidente, concordo plenamente com ela. Sou utente da Extensão de Saúde da Granja do
Ulmeiro, sou residente na Freguesia de Figueiró do Campo. Falo todos os dias com pessoas
da minha Freguesia e das Freguesias vizinhas e é claro que o grau de satisfação das pessoas é
muito melhor porque têm atendimento médico diário e permanente, a qualquer hora.
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Queria aqui também realçar o excelente serviço médico que, quer o Dr. Balhau, quer o Dr.
Ivo, estão a implementar na USF da Granja do Ulmeiro. Hoje é visível também que, mesmo
de Concelhos limítrofes, há pessoas que estão a tentar inscrever-se na USF da Granja, o
caso de Formoselha e Santo Varão e até de Belide porque o serviço prestado é um serviço
de excelência. Eu próprio, que utilizo o serviço, posso garantir que não há filas de espera, há
conhecimento de horários e os atendimentos rigorosamente nada, os atendimentos são
rigorosos, quer parte médica, quer parte de enfermagem.
Também falo com muitos utentes da Freguesia de Degracias/Pombalinho, onde garantimos
o transporte, e também é evidente que o grau de satisfação das pessoas dessas Freguesias.
Eles ficam sempre muito melhor porque o atendimento é diferente e não só por isso. Se nós
quisermos avaliar o grau de satisfação dos utentes e até quisermos fazer uma sondagem,
claramente as pessoas defendem os dois pólos. Politicamente, não devemos defender o
encerramento das Extensões de Saúde mas também sabemos que a questão da saúde não é
uma questão do executivo, é uma questão que nós não dominamos. Cumprimos aquilo que
nos é imposto pela ARS de Coimbra. De qualquer das formas, penso que na questão de
Figueiró do Campo e Degracias, a ARS deveria dialogar mais com o Município no sentido
de dar uma maior informação. Não bastam estes documentos, é importante que haja diálogo
de maneira a que as pessoas fiquem com o entendimento de que o Município tudo faz para
que não haja encerramento de Extensões de Saúde. O que queremos é melhorar a saúde no
Concelho de Soure.”----------------------------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------Ponto 23. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
. CEMITÉRIOS

. Construção de WC e Reabilitação
- Escolha do Procedimento Prévio

Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE
CEMITÉRIOS - CEMITÉRIO DE SOURE
CONSTRUÇÃO DE WC E REABILITAÇÃO
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA DO P ROCEDIMENTO P RÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 37.455,57 euros, inferior ao limite
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º,
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto –.
A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente
informação, insere-se dentro do âmbito da competência quer do Presidente da Câmara Municipal, quer da Câmara Municipal,
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uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros – cf. alínea a) do nº1 do artigo 18º do DecretoLei 197/99, de 08 de Junho –.
O encargo previsto para a presente empreitada tem dotação no orçamento para o presente ano de 2018 pela rubrica
03.02.07.01.04.12 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 08 004 2018/204 5.
2. P ROCESSO
Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3. C ONSULTAR AS S EGUINTES E NTIDADES
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1, do art. 114º do D.L.111-B/2017, às seguintes entidades:
 Gadanha construções, Lda.;
 Rosete Construções, Lda.;
 António José P.C. Pedroso, Lda.;
 Sociedade de Construções Elimur, Lda.;

A.M. Cacho & Brás, Lda.;
 Aresta Garrida, Lda.;
 Marques e Panão, Lda.;
 Construções Cova do Ouro de Justino Fernandes Lda.;
 Pisoteixeira – Construções e Aluguer de Equipamentos, Lda.;
 Construtora Guardado & Oliveira, Lda.;
 Isidovias – Investimentos, Lda.;
 Relvinha Constroi, Lda.;
 Redeconstruções, Lda.
4. DISPENSA DE CONSTITUIÇÃO DE JÚRI
Propõe-se a dispensa da constituição de júri para o presente procedimento, ao abrigo do n.º 3 do artigo 67º do Código dos
Contratos Públicos, pois tratando-se de um procedimento de consulta prévia, pode o órgão competente para a decisão de
contratar, decidir que o mesmo seja conduzido pelos serviços da entidade adjudicante, não havendo lugar a constituição de
júri.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
12.07.2018
e
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE
Cemitérios
Cemitérios de Soure – Construção de WC e Reabilitação
De acordo com indicações superiores, foi solicitado a elaboração de um projeto para a realização de um módulo de
WC/Apoios para o Cemitério de Soure.
O projeto agora apresentado concretiza as opções e valências programáticas exigidas, nomeadamente:
1. 2 módulos de casas de banho (feminina e masculina) com acesso e funcionamento adaptado a pessoas com
mobilidade condicionada;
2. 1 módulo de apoio, com pontos de água, para permitir a realização de atividades próprias deste espaço (limpezas,
arranjos florais…)
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3. refuncionalização do acesso ao cemitério a partir da cota baixa e estacionamento.
Após execução do projeto, foi elaborado um orçamento/medições, dos trabalhos a realizar, o qual se encontra em
anexo. Sendo o valor total dos trabalhos de 37.455,57€ + IVA.
Sugere-se, assim, o recurso à Consulta Prévia, para a realização dos referidos trabalhos, com convite às seguintes
empresas:
1. GADANHA 2 - Construções, Lda.;
2. Rosete - Construções, Lda.;
3. António José P. C. Pedroso, Lda.;
4. Sociedade de Construções Elimur, Lda.;
5. A. M. Cacho & Brás, Lda.;
6. Aresta Garrida, Lda.;
7. Marques e Panão, Lda.;
8. Construções Cova do Ouro;
9. Pisoteixeira – Construções e Aluguer de Equipamentos, Lda.;
10. Construtora Guardado e Oliveira, Lda.;
11. Isidovias – Investimentos, Lda.;
12. Relvinha Constroi Lda.;
13. RedeConstruções, Lda.
À consideração superior,
O Técnico
(Mauro Alegre, Eng.º)
12-07-2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de consulta prévia,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.----------------------------------Ponto 24. PROTEÇÃO CIVIL
. Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas
- Aprovação de Candidatura pelo IPDJ, I.P.
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: PROTEÇÃO CIVIL
Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas
Aprovação de candidatura pelo IPDJ, I.P.
O Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas é um programa de voluntariado juvenil, no âmbito da
preservação da natureza, florestas e respetivos ecossistemas. O Objetivo é sensibilizar as populações,
prevenir contra os incêndios florestais e outras catástrofes com impacto ambiental, monitorizar e
recuperar territórios.
Neste âmbito, foi aprovada uma candidatura submetida ao Instituto Português do Desporto e Juventude
(IPDJ, I.P.), que pretende envolver 5 jovens, com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos,
durante 15 dias (27 de agosto a 14 de setembro de 2018), para desenvolver as seguintes atividades:
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· Sensibilização das populações em geral para a preservação da natureza, florestas e respetivos
ecossistemas
· Vigilância móvel, a pé ou em bicicleta, nas áreas definidas pelas entidades locais de coordenação
Salienta-se ainda, que o IPDJ, I.P. garante às entidades promotoras um apoio financeiro atribuído para a
execução do projeto, nomeadamente valores de ressarcimento de despesas dos voluntários e despesas
decorrentes da implementação e gestão do projeto, que, neste caso, será o seguinte:
· Valor previsto, pelo IPDJ I.P., para gestão da atividade: 100,00 euros
· Ressarcimento previsto aos jovens, atribuído pelo IPDJ, I.P.: 750,00 euros
Cabe ao Município de Soure garantir transporte e aquisição de equipamento e material para a gestão
das atividades.
À Consideração Superior,
Gabinete Técnico Florestal
A Técnica
(Cremilde Pimentel, Eng.ª)
11.07.2018

Foi tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------Ponto 25. PROTEÇÃO CIVIL
. PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS

- Candidatura ao PDR2020
. Operação - 8.1.3. - Prevenção da Floresta Contra Agentes Bióticos e Abióticos
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: PROTEÇÃO CIVIL
Programa Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
Candidatura ao PDR2020
Operação – 8.1.3. - Prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticos
Relativamente à candidatura efetuada ao Programa PDR2020, Operação - 8.1.3 - Prevenção da floresta
contra agentes bióticos e abióticos, com o objetivo de beneficiação / manutenção das faixas de gestão
de combustíveis, dos 10 metros junto da rede viária municipal, que integra a rede secundária de faixas
de gestão de combustíveis, vimos informar que, a Autoridade de Gestão do PDR 2020, esclareceu o
seguinte:
"A candidatura apresentada por V. Exa. não cumpre os critérios de seleção e não atinge a pontuação
mínima para seleção prevista no Anúncio em conjugação com o n.o 7 do art. 17o do Decreto-Lei no
159/2014 de 27 de outubro. A presente avaliação dos critérios de seleção resulta da análise efetuada
nos termos da regulamentação e do Anúncio aplicáveis."
Este indeferimento resulta do facto de não existir rede primária no Concelho de Soure, e pelo facto da
percentagem de área a beneficiar em Zona de Intervenção Florestal e Rede Natura 2000 não ser
suficiente para obter pontuação para ser selecionada.
À Consideração Superior,
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Gabinete Técnico Florestal
A Técnica
(Cremilde Pimentel, Eng.ª)
13.06.2018

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “dar
conhecimento de uma candidatura ao PDR2020, para a prevenção da floresta contra agentes
bióticos e abióticos, que não apresentou critérios de seleção, já suspeitávamos que isto
acontecesse mas determinei que a candidatura fosse feita porque não se compreende que
haja uma linguagem de grande cobertura e eficácia para o controle da massa combustível e
depois, quando fazemos candidaturas, ficamos afastados. Portanto, dar nota que este ano,
em termos de Proteção Civil, a mais do que o ano passado, estamos a investir cerca de
200.000,00 euros, quer na gestão das faixas de combustível, quer a empreitada de aceiros,
quer na compra de algum equipamento e esta candidatura não foi aprovada, tínhamos essa
consciência.”-------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------Ponto 26. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS

. Beneficiação da Rua da Ladeira - Lousões
- Escolha do Procedimento Prévio
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
BENEFICIAÇÃO DA RUA DA LADEIRA - LOUSÕES
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA DO P ROCEDIMENTO P RÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 31.260,00 euros, inferior ao limite
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º,
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto –.
A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente
informação, insere-se dentro do âmbito da competência quer do Presidente da Câmara Municipal, quer da Câmara Municipal, uma
vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros – cf. alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei
197/99, de 08 de Junho –.
O encargo previsto para a presente empreitada tem dotação no orçamento para o presente ano de 2018 pela rubrica
03.03.07.03.03.01 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 11 001 2018/253 2.
2. P ROCESSO
Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
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3. C ONSULTAR AS S EGUINTES E NTIDADES
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1, do art. 114º do D.L.111-B/2017, às seguintes entidades:
 Construções Pragosa, S.A.;
 Contec – Construção e Engenharia, S.A.;
 Diamantino Jorge & Filho, S.A.
4. DISPENSA DE CONSTITUIÇÃO DE JÚRI
Propõe-se a dispensa da constituição de júri para o presente procedimento, ao abrigo do n.º 3 do artigo 67º do Código dos
Contratos Públicos, pois tratando-se de um procedimento de consulta prévia, pode o órgão competente para a decisão de
contratar, decidir que o mesmo seja conduzido pelos serviços da entidade adjudicante, não havendo lugar a constituição de
júri.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
12.07.2018
e
Assunto: - Comunicações e Transportes – Rede Viária e Sinalização
- Conservação/Reparação da Rede Existente - Em Zonas Urbanas
- Beneficiação da Rua da Ladeira – Lousões
A via pública em assunto, em consequência das suas características de traçado, com declive acentuado, bem como
dos recentes trabalhos relativos à execução/implementação do saneamento básico, encontra-se a necessitar de
beneficiação.
Com esse propósito, na sequência de indicação superior, foi elaborada uma proposta de intervenção, que consiste
resumidamente nos trabalhos seguintes:
a. Drenagem – com execução de valetas de betão, serventias e coletores de encaminhamento das águas recolhidas,
a uma linha de água adjacente;
b. Pavimentação – com execução de saneamento de pavimentos, pavimentação da via, enchimento de bermas e
subida de tampas de saneamento para cotas finais;
c. Diversos – montagem e desmontagem de estaleiro, implementação do plano de segurança e saúde em obra,
implementação do plano de prevenção e gestão dos resíduos de construção e demolição e sinalização dos
trabalhos.
A quantificação dos trabalhos necessários, a preços médios de mercado, junta-se em anexo à presente informação e
totaliza 31.260,00 €.
Assim, propomos:
i. A aprovação da intervenção proposta;
ii. A sua execução por empreitada, com recurso à figura da Consulta Prévia, e convite, nomeadamente às seguintes
entidades:
- Construções Pragosa, S.A.;
- Contec – Construção e Engenharia, S.A.;
- Diamantino Jorge & Filho, S.A.
À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eng.º
Chefe da D.I.O.P.M.)
2018-07-11

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de consulta prévia,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.----------------------------------62
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Ponto 27. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS

. EN 342 em Queitide - 2.ª Fase
- Não Apresentação de Propostas
Foi presente a seguinte informação:

Assunto: Comunicações e Transportes/Rede Viária – Conservação/Reparação da Rede Existente
– Em Zonas Urbanas
. EN 342 em Queitide – 2.ª Fase
- Não apresentação de propostas
- Abertura de novo procedimento
Com vista à realização da empreitada em assunto, foi, por unanimidade, em reunião de câmara de
11/06/2018, deliberada a abertura do componente procedimento concursal.
Decorrido o prazo para apresentação das propostas, que terminou em 25/06/2018 17:00:00, e abertas
as mesmas, verificamos que nenhum dos convidados apresenta proposta válida para análise.
De facto, dos cinco convidados, somente três respondem ao convite, informando que o valor obtido para
a sua proposta é superior ao valor base estimado pelos serviços.
Nestas condições, propõe-se o cancelamento do procedimento em assunto, deixando à consideração
superior a abertura de novo, após reanálise da estimativa para os trabalhos projetados.
À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eng.º
Chefe de D.O.P.M.)
2018-06-26

Foi tomado conhecimento.-----------------------------------------------------------------Ponto 28. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. MERCADOS E FEIRAS
. PARU - PLANO AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

. Reabilitação do Mercado Municipal - 2.ª Fase
- Esclarecimentos e Erros e Omissões

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MERCADOS E FEIRAS
PARU – PLANO AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA
REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL – 2.ª FASE
- Esclarecimentos e Erros e Omissões
No âmbito do procedimento concursal referido em assunto, na sequência de pedido de retificações apresentado pelo
interessado Lado Renovado – Construções, Lda,. em 26/06/2018 11:09:40, cuja análise mereceu dos responsáveis pelo projeto
a resposta que se junta em anexo, considerando:
i. Que o pedido apresentado surge na sequência de anteriores esclarecimentos enviados aos interessados;
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ii. Que, de acordo com a resposta dos responsáveis pelo projeto, será necessário proceder a correções do mapa de trabalhos;
iii. Que o limite para retificações e esclarecimentos era o dia 22/06/2018;
Propomos:
1. A aprovação das retificações aceites pelos responsáveis pelo projeto;
2. A sua comunicação, a todos os interessados, bem como a prorrogação do prazo de entrega das propostas até ao dia
06/07/2018 16:45:00, em cumprimento do previsto no n.º 1 do artigo 64.º do CCP;
3. A publicação, em Diário da República, da prorrogação de prazo para apresentação das propostas;
O Órgão competente para a decisão de contratar é a Câmara, tendo o Sr. Presidente competências delegadas.
À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eng.º
Chefe de D.O.P.M)
2018-06-27
Despacho:
Concordo. Proceda-se de acordo com a proposta.
À Reunião de Câmara para conhecimento.
Soure 28/06/2018
O Presidente da Câmara Municipal
(Mário Jorge Nunes)

Foi tomado conhecimento.-----------------------------------------------------------------Ponto 29. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – TURISMO
. RLCTM - Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais
. Mega Esplanada - Roteiro Comercial e Gastronómico de Soure//2017
- Associação Empresarial de Soure
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: “Mega Esplanada – Roteiro Comercial e Gastronómico de Soure” – 2018
* Autorização para ocupação do espaço público
* Isenção do pagamento da taxa
A Associação Empresarial de Soure, solicitou autorização para ocupar várias ruas na Vila de Soure, com expositores
e esplanadas para promover o centro urbano de Soure com a realização do evento de gastronomia e outras ações de
20 a 22 de julho de 2018.
Sugere-se que seja deferido o pedido de ocupação das vias públicas com palcos, esplanadas, exposições e
artesanato.
Solicita também a isenção do pagamento das respetivas taxas.
O valor da taxa a cobrar seria de 3637,50 €.
Ao abrigo do artigo 26º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, poderá ser concedida a
isenção de taxas devidas pela ocupação do espaço público, através de deliberação fundamentada da Câmara.
Assim, sugere-se ainda que, face ao interesse em apoiar o investimento, e dado tratar-se de uma iniciativa de
impacto cultural, económico e social, se possa equacionar a aprovação da isenção solicitada.
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À Consideração Superior
Maria José Carvalhão – Engª Civil
Chefe de Divisão G.U.P.
02 de julho de 2018

29.1. Ocupação de Espaço Público

Deliberado, por unanimidade, aprovar a autorização para Ocupação de Espaço
Público.----------------------------------------------------------------------------------------29.2. Isenção do Pagamento de Taxas

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Isenção do Pagamento das Taxas.---------Ponto 30. DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. CONSERVAÇÃO, REABILITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO

. Parque Polivalente dos Bonitos
- Escolha do Procedimento Prévio
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: DEFESA DO MEIO AMBIENTE
CONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO
PARQUE POLIVALENTE DOS BONITOS
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA DO P ROCEDIMENTO P RÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 16.896,65 euros, inferior ao limite
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º,
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto –.
A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente
informação, insere-se dentro do âmbito da competência quer do Presidente da Câmara Municipal, quer da Câmara Municipal,
uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros – cf. alínea a) do nº1 do artigo 18º do DecretoLei 197/99, de 08 de Junho –.
O encargo previsto para a presente empreitada tem dotação no orçamento para o presente ano de 2018 pela rubrica
03.01.07.01.04.13 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 12 004 2018/277.
2. P ROCESSO
Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3. E NTIDADES A C ONSULTAR
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1, do art. 114º do D.L.111-B/2017, às seguintes entidades:
 Gadanha 2 - Construções, Ld.ª;
 Rosete - Construções, Ld.ª;
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António José P. C. Pedroso, Ld.ª;
Sociedade de Construções Elimur, Ld.ª;
A. M. Cacho & Brás, Ld.ª;
Marques e Panão, Ld.ª;
Construções Cova do Ouro de Justino Fernandes Ld.ª;
Pisoteixeira – Construções e Aluguer de Equipamentos, Ld.ª;
Construtora Guardado & Oliveira, Lda.;
Redeconstruções, Lda.

4. DISPENSA DE CONSTITUIÇÃO DE JÚRI
Propõe-se a dispensa da constituição de júri para o presente procedimento, ao abrigo do n.º 3 do artigo 67º do Código dos
Contratos Públicos, pois tratando-se de um procedimento de consulta prévia, pode o órgão competente para a decisão de
contratar, decidir que o mesmo seja conduzido pelos serviços da entidade adjudicante, não havendo lugar a constituição de
júri.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
12.07.2018

e
Assunto: DEFESA DO MEIO AMBIENTE
Construção, Reabilitação e Requalificação
Parque Polivalente dos Bonitos
Por determinação superior foi elaborada uma proposta de reabilitação de um espaço de propriedade municipal nos
Bonitos, para a instalação de um Parque Polivalente.
O projeto contempla a reabilitação dos muros de vedação existentes, e a instalação de lancis e pavimentos nas áreas
destinadas a receber os equipamentos de lazer e desporto.
Após execução do projeto, foi elaborado um orçamento/medições, dos trabalhos a realizar, o qual se encontra em
anexo. Sendo o valor total dos trabalhos de 16.896,65€ + IVA.
Sugere-se, assim, o recurso à Consulta Prévia, para a realização dos referidos trabalhos, com convite às seguintes
empresas:
1. Gadanha 2 - Construções, Lda.;
2. Rosete - Construções, Lda.;
3. António José P. C. Pedroso, Lda.;
4. Sociedade de Construções Elimur, Lda.;
5. A. M. Cacho & Brás, Lda.;
6. Aresta Garrida, Lda.;
7. Marques e Panão, Lda.;
8. Construções Cova do Ouro;
9. Pisoteixeira – Construções e Aluguer de Equipamentos, Lda.;
10. Construtora Guardado & Oliveira, Lda.;
11. Redeconstruções, Lda.
À consideração superior,
O Técnico
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de consulta prévia,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.----------------------------------Ponto 31. SERVIÇOS MUNICIPAIS
. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
. Sistema Centralizado de Cópia, Impressão, Digitalização e FAX
- Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: SERVIÇOS MUNICIPAIS
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
- SISTEMA E SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E FAX
- ADJUDICAÇÃO
Por deliberação da Câmara Municipal, de 24.04.2018, foi decidido recorrer à figura da consulta prévia, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.
O Relatório Final propõe a seguinte ordenação:
EMPRESA
Konica Minolta, Unipessoal, lda.

VALOR
41.137,40 €

Durante a fase de audiência prévia, efetuada nos termos do artigo 123.º do Código dos Contratos Públicos (CCP),
os concorrentes apresentaram as objeções que constam nos relatórios em anexo, tendo o Júri proposto no seu
relatório final, de 03.07.2018, a a adjudicação à empresa Konica Minolta, Lda.
De acordo com o n.º 3 do artigo 148.º do CCP, junta-se este relatório final, bem como os documentos que
compõem o processo – relatório preliminar de 21.05.2018 e relatório final de 13.06.2018
O Contrato deverá ser reduzido a escrito nos termos do n.º 1 do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2018, de 29 de janeiro.
Nos termos do artigo 290.º-A do CCP a Câmara Municipal deve designar um gestor do contrato com a função de
acompanhar permanentemente a execução deste. Desta forma, sugere-se que seja designado o técnico Vitor
Miranda.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A homologação do Relatório Preliminar de 21.05.2018, do Relatório Final de 13.06.2018 e do Relatório
Final de 03.07.2018;
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2. A aprovação da minuta do contrato;
3. A adjudicação do presente serviço à empresa “Konica Minolta, Uniepssoal, Lda.”;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 41.137,40 euros, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor;
5. A designação para gestor do contrato o técnico Vítor Miranda.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
04.07.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do Relatório Preliminar de
21.05.2018, do relatório Final de 13.06.2018 e do relatório Final de 03.07.2018, a
aprovação da minuta do contrato, a adjudicação do presente serviço à empresa
“Konica Minolta Unipessoal, Lda”, a autorização para a realização da despesa no
valor de 41.137,40 euros, acrescido de IVA, à taxa legal em vigor, e a designação
como gestor de contrato, o Técnico Eng. Vitor Miranda, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------------Ponto 32. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
- Licenciamento de Instalação de Recinto Improvisado
. Festa em Honra de Nossa Senhora das Graças - Pouca Pena
- Dia 13 a 16 de julho de 2018

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Presidente da
Câmara Mário Jorge Nunes.----------------------------------------------------------------Ponto 33. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
- Licenciamento de Instalação de Recinto Improvisado
. Festas em Honra de São José - São José do Pinheiro
- Dia 27 a 30 de julho de 2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido da Licença Especial de Ruído, de
dia 27 a 30 de julho 2018, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----68
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Ponto 34. RECURSOS HUMANOS
. Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho em
Funções Públicas por Tempo Indeterminado para Preenchimento de Um Posto
de Trabalho na Carreira e Categoria de Assistente Operacional (Nadador
Salvador)
- Recurso à Reserva de Recrutamento
Foi presente a seguinte Proposta:
PROPOSTA
Acionamento da Reserva de Recrutamento
Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por
Tempo Indeterminado para o Preenchimento de um Posto de Trabalho na Carreira e Categoria de
Assistente Operacional (Nadador Salvador)
Considerando que:
- O Município de Soure tem ao dispor dos seus Munícipes duas piscinas, uma coberta e aquecida e
outra ao Ar-Livre;
- É da responsabilidade das Câmaras Municipais acautelar a segurança destes complexos desportivos,
vigiando atentamente os utentes, para garantir a sua integridade física;
- A este pessoal compete zelar pela segurança e direção das atividades aquáticas, desenvolvendo as
ações que se revelarem ajustadas, nomeadamente, prevenir, salvar, resgatar e prestar suporte básico
de vida;
- A vigilância destes espaços públicos deve ser assegurada por pessoal de salvamento – nadadoressalvadores, devidamente certificados com cédula emitida pelo Instituto de Socorros a Náufragos –
Ministério da Defesa Nacional – Marinha;
Considerando ainda que:
- Na Reunião de Câmara de 13/03/2017, foi deliberado proceder-se à abertura do Procedimento
Concursal atrás mencionado, ficando estabelecido a possibilidade de se recorrer à reserva de
recrutamento;
- Deste procedimento foram aprovados dois candidatos, tendo sido já admitido o primeiro.
- O responsável pelas Piscinas Municipais tem solicitado a admissão de mais um Nadador, para fazer
face às necessidades e ao cumprimento da legislação.
Proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de acionar a Reserva de Recrutamento, prevista
do n.º 1 do art. 40.º da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06
de Abril, para admissão do segundo candidato para assegurar a vigilância dos utentes, com efeitos a 16
de julho de 2018.
Soure, 10 de julho de 2018
O Vereador
(Gil Soares, Dr. )

e
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Assunto: ♦ Reserva de Recrutamento (Portaria n.º 82-A/2009, de 22 de Janeiro, alterada e republicada pela Portaria nº 83-A/2009, de 22 de Janeiro)
- Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas
por Tempo Indeterminado para Preenchimento de Um Posto de Trabalho na Carreira e
Categoria de Assistente Operacional (Nadador Salvador)
Relativamente ao assunto em epígrafe, e na sequência do solicitado por V. Exa, referente ao acionamento da
Reserva de Recrutamento existente, informamos:
Em Reunião de Câmara de 13/03/2017, foi deliberado proceder-se à abertura de um Procedimento Concursal
com vista à constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado para a carreira/categoria
de Assistente Operacional - nadador salvador, onde ficou mencionado a possibilidade de se recorrer à
reserva de recrutamento.
A Reserva de Recrutamento encontra regulamentação no art. 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro,
alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de Abril, estabelecendo no seu n.º 1 que, “sempre que,
em resultado de procedimento concursal comum, publicitado por um órgão ou serviço, a lista de ordenação final,
devidamente homologada, contenha um número de candidatos aprovados superior ao dos postos de trabalho a
ocupar, é sempre constituída reserva de recrutamento interna”.
Nos termos do n.º 2, “a reserva de recrutamento é utilizada sempre que, no prazo máximo de 18 meses contados
da data da homologação da lista de ordenação final, haja necessidade de ocupação de idênticos postos de
trabalho”.
Da leitura daquele preceito, concluímos, que a reserva de recrutamento interna é constituída a partir dos candidatos
aprovados em número superior ao fixado no procedimento concursal, situação que se aplica ao caso em concreto,
e poderá ser utilizada no prazo máximo de 18 meses contados da data da homologação da lista de ordenação final.
CONCLUSÃO:
Deste modo, verificando-se a existência de carência de pessoal na área funcional de nadador salvador, a
Câmara Municipal, pode autorizar o acionamento da Reserva de Recrutamento constituída, para ocupar um
lugar de nadador salvador.
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, 09 de Julho de 2018
A Técnica Superior,
(Susana Ramos, Dra.)

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “houve um
concurso, concorreram duas pessoas e foram aprovadas duas pessoas, apenas tínhamos
colocado a concurso uma vaga. Constatamos que dois, se calhar, era o essencial e,
porventura, ainda é pouco tendo em conta que temos dois estabelecimentos e um horário
diversificado e também tendo em conta que, neste momento, já temos dois, mas também a
pretensão de um dos operacionais que exerce essas funções, em mudar de área profissional,
em vez de estarmos, precariamente, a contratar em prestação de serviços um nadador
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salvador, tendo em conta que foram aprovados estes dois, na categoria de assistente
operacional, já tiveram relações com o Município, são professores, são técnicos superiores,
têm desenvolvido esta atividade, a proposta é que se alargue o âmbito de aproveitar a
reserva de recrutamento e que se chame, de imediato, a pessoa que ficou em segundo lugar,
a integrar o nosso quadro de assistente operacional como nadador salvador e, assim,
ficarmos mais bem dotados desta categoria.”----------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “saúdo esta proposta, já faz tempo
que é uma necessidade e eu diria que mais que a necessidade é a obrigatoriedade da lei em
termos de nadador salvador em todo o tempo de abertura e de funcionamento dos nossos
equipamentos. Só uma questão: diz aqui, nos considerandos, que “o responsável pelas Piscinas
Municipais tem solicitado a admissão de mais um nadador”. Quem é atualmente o responsável das
piscinas municipais?!”--------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “o responsável
das piscinas municipais, neste momento, é o nosso assistente técnico José Galvão.”----------

Deliberado, por unanimidade, aprovar no sentido de acionar a Reserva de
Recrutamento, prevista do n.º 1 do art. 40.º da Portaria 83-A/2009, de 22 de
janeiro alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril, para
admissão do segundo candidato para assegurar a vigilância dos utentes, com efeitos
a 16 de julho de 2018, conforme decorre da proposta do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.-----------------------------------------------------------------------------------------Ponto 35. EMPRESA INTERMUNICIPAL DE ÁGUAS, SANEAMENTO E OUTROS SERVIÇOS
. Constituição de Empresa Intermunicipal entre o Município de Soure, o Município
de Mira e o Município de Montemor-o-Velho, de Serviços de Abastecimento de
Água Potável, Saneamento de Águas Residuais e Outros Serviços
- Aprovação da Minuta da Escritura de Constituição

Foi presente a seguinte Proposta:
Proposta
Assunto: Constituição de Empresa Intermunicipal entre o Município de Soure, o Município de
Mira e o Município de Montemor-o-Velho, de Serviços de Abastecimento de Água Potável,
Saneamento de Águas Residuais e Outros Serviços - Aprovação da Minuta da Escritura de
Constituição
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Considerando:
. A aprovação da Proposta de Constituição da Empresa Intermunicipal de Águas, Saneamento e Outros
Serviços entre os Municípios de Mira, Montemor-o-Velho e Soure na Sessão da Assembleia Municipal
Extraordinária de 15 de maio de 2018;
. Que a referida Empresa será constituída nos termos da lei comercial com a natureza de uma sociedade
anónima de capitais exclusivamente públicos, pessoa coletiva de direito privado, sob a forma de entidade
empresarial local intermunicipal, ao abrigo da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, alterada pelas Leis
números 53/2014, de 25 de agosto, 69/2015, de 16 de julho, 42/2016, de 28 de dezembro e 14/2017, de
31 de dezembro;
Considerando ainda:
. Que nos termos do Art. 23.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, alterada pelas Leis números 53/2014,
de 25 de agosto, 69/2015, de 16 de julho, 42/2016, de 28 de dezembro e 14/2017, de 31 de dezembro, a
constituição ou a participação em empresas locais pelas entidades públicas participantes está sujeita à
fiscalização prévia do Tribunal de Contas que incide sobre a minuta do contrato de constituição da
empresa local ou de aquisição de participação social;
Proponho,
• Que a Câmara aprove a Minuta da Escritura de Constituição da Empresa Intermunicipal de
Serviços de Abastecimento de Água Potável (AA) e Saneamento de Águas Residuais (SAR)
entre os Município de Mira, Montemor-o-Velho e Soure, da qual fazem parte o Contrato de
Constituição da Empresa ABMG – ÁGUAS DO BAIXO MONDEGO E GÂNDARA, E.I.M,
SA, bem como os respetivos Estatutos, em anexo;
• Que a referida Minuta seja remetida à Assembleia Municipal para apreciação.
O Presidente,
(Mário Jorge Nunes)
11/07/2018

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “a empresa está
a dar os passos na sua construção, de acordo com as deliberações das Assembleias
Municipais. Estamos numa fase dos conteúdos funcionais e aquilo que se traz a esta reunião
de Câmara, que será apresentado também à Assembleia Municipal, é a inequívoca aprovação
da minuta da constituição da sociedade depois dos diversos documentos estarem em
apreciação no Tribunal de Contas, na DGAL, na ERSAR e também pela Notária que está a
tratar da constituição da empresa. Portanto, é apresentado hoje, a este órgão executivo e
será apresentado às Assembleias Municipais, a minuta final, de acordo com as deliberações
anteriores e com os documentos que já constavam dos anexos, nomeadamente no anexo 7,
dos documentos vindos a reuniões anteriores, esta é a minuta já também com o nome final
da proposta de empresa (ABMG - Águas do Baixo Mondego e Gândaras, E.I.M, SA) e com
a proposta de estatutos em anexo.
Aquilo que solicito é, de acordo com as orientações de deliberações anteriores e com os
documentos que já constavam do documento anexo, aprovar a minuta de escritura de
constituição.”-----------------------------------------------------------------------------------------------72
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A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “o que vem aqui é a apreciação
desta proposta de texto, com todos estes pontos aqui referidos nos diversos artigos e nas
diversas alíneas. O documento pretende regular a vida da empresa intermunicipal, e no que
diz respeito ao seu tempo de duração diz que tem um carácter por tempo indeterminado e
nós aprovámos, penso que não estou enganada, uma empresa intermunicipal por 40 anos…
40 anos não é tempo indeterminado.
Por outro lado, é aqui omisso um conjunto de aspetos, e dou-lhe um exemplo, quem
constitui a Assembleia Geral? Mas para além disto tenho imensas dúvidas nos textos que
aqui estão, eu pensava que esta empresa tinha três sócios, os três Municípios. Está aberta a
entrada de outros parceiros para esta empresa? Mas mais do que isto, aquilo que me
preocupa, talvez porque votei favoravelmente, porque sempre defendi que a água deveria
continuar a ser um serviço público e prestado com as características de serviço público,
verifico um leque enorme de competências que passa pela definição dos preços, aos órgãos
desta empresa intermunicipal, podendo até praticar subidas de preço no sentido contrário
àquilo que o estudo inicial nos deu, e falo no caso de Soure, que havia uma previsão de
descida do preço da água nos primeiros momentos e não verifico isto. Também não vejo
uma única referência, nestes estatutos, à consulta de um órgão concelhio importantíssimo,
que é a Assembleia Municipal o que contraria o que nos foi dito aqui na apresentação. É
preciso ter muita cautela com isto, eu sei que os estatutos não podem ferir lei geral, mas não
posso estar a aprovar uma coisa sobre o qual tenho um nível considerável de dúvidas. Não
foi isto que aprovámos e, sob pena de me arrepender do que fiz e todos os eleitos da CDU,
não posso compreender que não haja uma única referência a um órgão tão importante
como a Assembleia Municipal, que tem a competência de definição dos preços, preços
sociais. Vejo aqui que esta empresa tem todo o poder para praticar cortes de água aos
munícipes dos três Concelhos, caso não cumpram, ou seja, a empresa intermunicipal tem
regras de mercado puro e duro, as preocupações sociais ficam de lado e nós temos
preocupações sociais. Este executivo, como todas as Câmaras Municipais devem ter
preocupações sociais.
Em suma, e porque não me quero alongar mais acho que é extremamente importante haver
esclarecimentos sobre as questões, porque não foi isto que eu aprovei para a empresa
intermunicipal, que foi criada por três Municípios, em que o Concelho de Soure faz parte.
O Senhor Presidente vai-me esclarecer e vai-me dizer que eu li mal, e eu agradeço que me
ajude.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “colocou um
conjunto de questões. Sintetizar as duas mais importantes. Até deu aí um exemplo que não
faz sentido, a empresa tem autoridade para cortar a água a quem não pagar. O Município
corta a água a pessoas que não pagam, ou seja, não é agora por causa da empresa que vamos
inverter. Se tivesse dito nos regulamentos que o Município de Soure não cortava a água a
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quem não a pagasse, toda a gente deixava de pagar já a água… esse exemplo é mesmo o
caso de não exemplo. Obviamente que a empresa tem que deixar de prestar de acordo com
a lei e com o regulamento e nós temos um regulamento, que foi lançado para a discussão
pública na última reunião de Câmara. Nós abrimos a discussão pública para o novo
regulamento para depois ser integrado, os estatutos é o funcionamento da empresa, depois
há um outro documento, que é a concessão da empresa por parte dos Municípios. Estes
estatutos são da empresa.
Fez uma pergunta adequada a esta minuta, quem é a Assembleia Geral? A Assembleia Geral
é o representante dos acionistas. Quem é o representante dos acionistas? É E.I.M., só pode
ser pública, com estes Municípios ou com mais, este é o princípio político da porta aberta,
ou seja, outros Municípios poderão vir a juntar-se a esta empresa ou esta empresa juntar-se a
outros Municípios, mas isso é no passo seguinte porque há um outro documento, que está
no anexo 7, foi um dos poucos que imprimimos e distribuímos impresso e está lá uma
proposta de estatutos e está a proposta do contrato de concessão, ou seja, nós ainda
havemos de voltar a este órgão e à Assembleia Municipal, até chegar ao ponto em que a
empresa começa a trabalhar com a nossa água. Para já, esta é a minuta, o padrão de um
pacto societário de uma sociedade comercial S.A que., por acaso, só pode E.I.M.. Portanto,
a sua resposta sobre ser uma empresa pública municipal está cá, está logo no nome, na
génese da matriz. É uma S.A. porque funciona por sociedade anónima de quotas nominais,
não há ações ao portador, para não haver dúvidas de que as ações estão em posse de quem.
Qualquer alteração ao estatutos tem que vir aos órgãos dos acionistas porque o
representante do acionista, para efeitos legais, diz a lei que é o Presidente da Câmara, que
tem competências próprias e competências delegadas. Portanto, tem que ser dentro da lei
que o exercício dessa delegação é feita, é dentro da competência que a Assembleia Municipal
lhe dá, não posso ir representar a Câmara e tomar decisões contrárias. Cada acionista tem
um representante na Assembleia Geral, o Presidente da Câmara ou quem o representa
porque não é a pessoa, é o acionista Município de Soure. Quem é a Assembleia Geral?! São
os acionistas. Quem são os acionistas?! O Município de Soure, o Município de Montemoro-Velho e o Município de Mira… se amanhã houver integração terá quer haver alteração aos
estatutos. Está previsto não ser mais mas se houver terá o processo que regressar à esfera
Assembleia Municipal, de cada Município, a alteração dos estatutos.
A questão dos 40 anos, é referido nos estudos e na proposta de concessão, não tem que
estar definida nos estatutos. Por outra, se o estivesse, daqui a 40 anos teria que
obrigatoriamente ser colocado a zero, porque era assim que estava determinado, assim o que
vem a zero é o contrato de delegação da concessão na futura empresa, esse sim acaba ao fim
dos 40 anos. Tem a ver com a amortização dos investimentos, dos equipamentos, é uma
lógica empresarial.
Hoje, estamos a propor a aprovação, em definitivo, da minuta de contrato da constituição
de uma sociedade anónima, que só pode ser intermunicipal.
Quanto ao corte das águas, isso faz parte da autoridade.”-------------------------------------------74
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A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “o artigo 23 diz, na alínea a),
claramente “deliberar sobre quaisquer alterações dos estatutos e aumentos de capital”… vão
ter esta capacidade de deliberar sobre qualquer alteração dos estatutos e aumento de capital
social?! Os três Presidentes de Câmara… onde é que entra o órgão Assembleia Municipal
neste documento?! Não tem uma única referência, a menos que eu não tenha encontrado. A
Câmara Municipal está referida inúmeras vezes.”----------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “este é mais um passo até se
fazer a concessão e ainda se vão ter que dar mais uns quantos. Eu dizia mais, acho que
vamos ter umas inaugurações no Centro Náutico… a minha posição é pública, mesmo
assim, tendo votado contra agora abstendo-me, queria dar a minha contribuição naquilo que
possa dar e diz, no artigo 2 “- objeto - exploração e gestão de sistemas de abastecimento e distribuição de
água para consumo público e saneamento, recolha de resíduos sólidos e operação e manutenção de sistemas de
águas pluviais dos municípios participantes no seu capital social”. A minha dúvida é a seguinte: para
água e saneamento e lixo, está tudo claro, é feita a gestão e exploração dos sistemas, ou seja,
se for preciso construir alguma coisa, por uma conduta nova é a empresa, mas para as águas
pluviais não diz gestão e exploração, só dia operação e manutenção. Se for preciso uma
conduta, é a empresa que paga ou é a Câmara?! Uma coisa é operação e manutenção outra
coisa é gestão e exploração. Isso pode ser um detalhe mas é um detalhe que se deve
questionar, para ficar devidamente esclarecido. Nós não temos muitas águas pluviais mas
Montemor-o-Velho tem.”--------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “o objetivo
desse articulado é deixar abertura. Não é objetivo da empresa primeiro, intervir nas águas
pluviais senão ficávamos com uma obrigação que não está estudada, não estão feitos
estudos. No entanto, esta abertura é, havendo necessidade de intervir nalguma questão já
estar aqui uma abertura nos estatutos.
Não me parece, pelos outros técnicos, que haja a convicção que se venha a ver o que é que
isto dá nas águas pluviais, mas, por exemplo, nós vamos intervir na Rua Alexandre
Herculano, no projeto já consta parte pluvial. Imagine que era um projeto só das águas da
empresa. Se calhar dizíamos “vê-se a parte pluvial” e eles já tinham autoridade…”------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “aqui não, mas em Montemor
ou Mira poderão haver valas para esgoto e pluvial e quando se for intervir num tem que se
intervir no outro. Quem é que tem a responsabilidade de intervir num e quem tem a
responsabilidade de intervir no outro?!”-----------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “mas isso é caso
a caso. Aqui foi dada a oportunidade das duas empresas ou só de uma… como o Senhor
sabe, embora a obra possa custar mais, pode ser do interesse desta ser ela a mexer…
Tentar dar aqui uma palavra de conforto à Senhor Vereadora Dra. Manuela Santos, nas
questões que colocou mas que, de facto, este ainda não é o documento, é a certidão de
nascimento mas que todo o processo de construção e operação da empresa ainda passa
muita vez pela Câmara e pela Assembleia Municipal, sendo que todos os anos, ou de cada
vez que se quiser alterar um regulamento tem que vir sempre à Assembleia Municipal, isso é
um conforto legal que lhe garanto, que está na lei e nas competências dos órgãos
Assembleia Municipal.”------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por maioria, com 5 (cinco) votos a favor dos Senhores Vereadores eleitos
pelo PS e 2 (duas) abstenções dos Senhores Vereadores eleitos pela CDU e PPD/PSD CDS/PP - PPM, aprovar a Minuta da Escritura de Constituição da Empresa de
Serviços de Abastecimento de Água Potável (AA) e Saneamento de Águas Residuais
(SAR) entre os Município de Mira, Montemor-o-Velho e Soure, da qual fazem parte
o Contrato de Constituição da Empresa ABMG - Águas do Baixo Mondego e
Gândara, E.I.M. SA bem como os respetivos Estatutos e que a referida Minuta seja
remetida à Assembleia Municipal para apreciação, conforme proposta do Senhor
Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes.------------------------------------------------Ponto 36. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

- Construção de Campos Relvados
. Campo de Futebol de Soure

Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: DESPORTO E TEMPOS LIVRES
EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS – CONSTRUÇÃO DE CAMPOS RELVADOS
CAMPO DE FUTEBOL DE SOURE
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA DO P ROCEDIMENTO P RÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 68.396,00 euros, inferior ao limite
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º,
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto –.
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A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente
informação, insere-se dentro do âmbito da competência quer do Presidente da Câmara Municipal, quer da Câmara Municipal,
uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros – cf. alínea a) do nº1 do artigo 18º do DecretoLei 197/99, de 08 de Junho –.
O encargo previsto para a presente empreitada tem dotação no orçamento para o presente ano de 2018 pela rubrica
02.02.07.01.04.06 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 03 001 2018/82.
2. P ROCESSO
Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3. E NTIDADES A C ONSULTAR
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1, do art. 114º do D.L.111-B/2017, às seguintes entidades:
 Zcampo, Ld.ª;
 Verticexemplar, Ld.ª;
 Loja do Campo, Ld.ª;
 Aquamatic, S.A.;
 Jardins do Paço – Arquitectura Paisagista, S.A.
4. DISPENSA DE CONSTITUIÇÃO DE JÚRI
Propõe-se a dispensa da constituição de júri para o presente procedimento, ao abrigo do n.º 3 do artigo 67º do Código dos
Contratos Públicos, pois tratando-se de um procedimento de consulta prévia, pode o órgão competente para a decisão de
contratar, decidir que o mesmo seja conduzido pelos serviços da entidade adjudicante, não havendo lugar a constituição de
júri.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
12.07.2018
e
Assunto: DESPORTO E TEMPOS LIVRES
Equipamentos e Infraestruturas Desportivas
Construção de Campos Relvados – Campo de futebol de Soure
Foi solicitado superiormente um levantamento da situação atual do campo relvado de futebol de Soure, com o
intuito de construir, de acordo com planta em anexo, um campo de futebol7 de relva natural.
Deste modo, propõe-se a criação de um espaço em relva natural com uma área de 3680,00m2.
Após elaboração do projeto, foi elaborado um orçamento/medições dos trabalhos a realizar, o qual se encontra em
anexo. Sendo o valor total dos trabalhos de 68.396,00€ + IVA.
Sugere-se, assim, o recurso à Consulta Prévia, para a realização do referido trabalho, com convite às seguintes
empresas:
1. Zcampo, Lda;
2. Verticexemplar, Lda.;
3. Loja do Campo, Lda.;
4. Aquamatic, S.A.;
5. Jardins do Paço – Arquitectura Paisagista, S.A.
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À consideração superior,
O Técnico
(Mauro Alegre, Eng.º)
12-07-2018

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “depois de
equacionadas várias questões e tendo esperado que o Grupo Desportivo Sourense tivesse
uma Direção, porque nós é que estamos a explorar, por um contrato que temos com o
Sourense, mas o Sourense não deixa de ser o dono da raiz do prédio e, portanto, é preciso
um investimento desta envergadura, que tem sido, amiúde, reclamado e que precisa, de, pelo
menos, este tipo de intervenção. Só dá para fazer um campo de relva natural, pode vir uma
cheia, e, tecnicamente, o aconselhado é mesmo relva natural.”--------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de consulta prévia,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.----------------------------------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
O Munícipe Prof. Jorge Joaquim Campos Ramos Rodrigues, da Freguesia de Alfarelos,
referiu que: “é a minha primeira intervenção e gostava de alertar para algumas situações na
Freguesia de Alfarelos, referentes a água e saneamento. A primeira é o que tenho aqui, não é
nenhuma garrafa de champanhe, não tenho nada para comemorar, também não é nenhuma
bomba, não sou bombista nem incendiário, mas é uma prendinha. Esta já não é a primeira,
já entreguei ao Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia de Alfarelos, mas acho que
ainda tem guardada dentro da mala do carro, não fez seguir o que lhe pedi.
Este tubo que está aqui, de fibrocimento, é tubagem da água da Rua 1.º de Maio, em
Alfarelos. Penso eu que isto já não se deveria utilizar. Não leve a mal ter trazido isto,
também não tenho nada contra os funcionários da Câmara… eu ia recolher isto onde eles
iam colocar os detritos da Câmara. Levava um sacho, escavava e isto foi antes da sétima
rotura porque, no espaço de 20 metros, tenho registado, em vídeo e em fotografias, 10
roturas. A canalização é assim, o Senhor Eng. Mário Monteiro sabe, o Senhor Américo
Nogueira esteve presente, quando a empresa Isidoro deitou abaixo a casa dos cantoneiros
este tubo estava quase à vista. Era fácil, no espaço de 20 metros, colocarem 3 barras de 6
metros mais qualquer coisa e faziam uma tubagem nova.
O Senhor Presidente, quando visitou Alfarelos, disse que se isto contivesse amianto que
substituiria a canalização. Aqui tem o tubo, faça aquilo que entender, mas é assim. Tem
escrito “cimianto”. Esta empresa foi fundada em 1942, obteve o certificado de qualidade em
1999 e a canalização de Alfarelos foi construída em 1965, por isso é a tubagem que existe na
Rua 1.º de Maio. O desperdício de água, as vezes que telefonei, e sou um colaborador da
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Presidente de Junta de Freguesia, ela sabe isso perfeitamente, com respeito, educação
mútua, impecável e eu alerto-a para estas situações. No sábado foi a décima rotura, telefonei
para a Senhora Presidente de Junta eram 14.20 horas, voltei a telefonar eram 20 horas e
pouco e nestas 10 roturas foram gastas 20 anilhas de metal, foram desperdiçados centenas
de metros cúbicos de água, deslocação de técnicos, quando isto seria fácil, quando o tubo
estava quase à vista, era só colocá-lo. Diziam que o problema era o rasgar a estrada, não é
porque a estrada estava rasgada, portanto, era esta a situação que eu gostava de ver
resolvida.
A outra, gostava de saber porque é que na Rua 1.º de Maio, desde os prédios amarelos,
junto ao apeadeiro de Montemor-o-Velho, até à passagem de nível, não há saneamento
básico. Foi colocado um tubo, que vai levar todos os esgotos para o cruzamento das
bombas de gasolina da Granja do Ulmeiro, e só há coletor geral… desde a passagem de
nível, da Linha do Norte, até ao cruzamento das bombas há dois tubos, o coletor geral e o
outro que vai levar os esgotos e da linha do caminho de ferro até aos prédios amarelos só há
um tubo. Se o rasgo já estava aberto podiam ter posto o coletor geral e, posteriormente,
fariam os esgotos. Não, abriram, taparam.
Não sei se alguém, alguma vez, fez algum estudo de quantas casas de habitação estão sem
saneamento naquela zona. Os Senhores não sabem se são 5, 10, 15, 20, são 26 habitações
sem saneamento, fora o bloco de apartamentos, que não sei se tem 6 se tem 8, que fica entre
os prédios amarelos e a minha casa… isto choca-me. Não devia dizer isto mas digo, a minha
fossa está a correr para a valeta quando enche. Não sei o que devo fazer. Isto revolta-me
mesmo porque não merecemos isto. Somos contribuintes, pagamos e não temos o
benefício. Os Senhores não imaginavam que eram 26 casas mais os apartamentos, mas é
verdade.
Ainda outra situação. Foi executado pelos técnicos da Câmara Municipal um esgoto
diretamente para o Rio dos Mouros, foi a Câmara Municipal que fez o serviço. Os esgotos
que vêm do Casal do Cimeiro entram numa caixa, junto à Capela do Marachão, há um
turbilhão de água e esgotos, entra no coletor geral, a tampa levanta, solução da Câmara… é
fácil, coloca-se um tubo diretamente para o rio. Também filmei isso… os serviços da
Câmara sabem isso, foi feito por eles, quer dizer, acho que estas situações não deviam
acontecer.
Peço desculpa porque estou nervoso, mexe comigo. Se eu me quisesse meter mais nisto
tinha entrado para a política, fui convidado mas não vou. Não quero que me batam nas
costas e digam “Jorge, isto está mal feito...”, não quero. Acho que devemos ter mais
confiança nas pessoas e mexe muito comigo, sempre mexeu e continua a mexer comigo.
Evitem isso porque são situações que nós não merecemos porque a Câmara podia muito
bem ter estudado os esgotos que vêm do Casal do Cimeiro, entravam na diagonal 10/15/20 metros -, no sentido de Figueiró do Campo e o turbilhão das águas não aparecia,
a tampa de saneamento não levantava e evitava os esgotos irem para o rio.” -------------------79
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O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “obrigada pela
sua explicação sobre o problema de águas e saneamento na Freguesia de Alfarelos e, pelos
vistos, também na Granja do Ulmeiro. Dizer que relativamente a tudo aquilo que explicou,
muito me envergonha, a ser verdade aquilo que diz, os factos que relata. Aquilo que nós,
executivo, tanto este como o que presidi no mandato anterior, tendo consciência de algumas
deficiências, entre elas esta, já no mandato anterior mandámos fazer uma empreitada, que
não está feita, está adjudicada, para intervir, espero eu que seja no troço que o Senhor está a
dizer, espero que o Senhor Chefe de Divisão tome nota daquilo que o Senhor aqui disse e as
instruções que vou dar, de imediato, é que os serviços procedam a um esclarecimento
rigoroso das situações que o Senhor aqui relatou, que o Senhor seja informado, por escrito,
de tudo o que aqui foi dito e certamente que os Senhores Vereadores quererão também
saber, tão breve quanto possível, porque é que a empreitada adjudicada no mandato
anterior, para substituição, penso eu, desse troço e pensamos nós, a candidatura não é tão
singela quanto isso, tem empreitada de um milhão de euros, que tem o concluir do fecho do
sistema de Alfarelos/Granja do Ulmeiro, que contemplava todos os consumidores. O
Senhor veio aqui dizer que não, afinal aquilo que observou é que a empreitada que estamos
a fazer na zona abrangida pela Rua 1.º de Maio, que deixa muitas habitações de fora. Isso,
para mim, é inconcebível. É um logro em que, admito, terei caído, a ser verdade aquilo que
o Senhor diz. Portanto, não vou hoje aqui ter uma resposta para o Senhor Prof. Jorge,
Munícipe da Freguesia de Alfarelos, e aquilo que farei é abrir um inquérito aos serviços no
sentido de apurar tudo aquilo que aqui foi dito.”-----------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “já algumas pessoas de
Alfarelos me tinham contactado sobre esse problema. Nestas coisas temos que confirmar as
informações e procurei junto dos serviços técnicos e no que diz respeito à parte do esgoto,
no projeto não está previsto essa parte. Portanto, a explicação não será assim clara mas
penso que serão 200/300 metros, não sei se é possível inserir em trabalhos a mais porque já
que andam lá a fazer aquilo, façam tudo o que, na minha opinião, deve ser feito. Entretanto
vamos inquirir isso e resolver essa situação, assim como a parte do fibrocimento. Hoje em
dia é inconcebível, aliás é proibido, certamente não será benéfico para a saúde. Portanto,
vamos fazer tudo para substituir e resolver o problema, assim como no Casal do Marachão,
acho que se deve inquirir e tentar resolver o problema.”--------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “gostaria, acima de tudo, saudar a
vinda do Munícipe a esta reunião, é extremamente importante para nós termos
conhecimento desta realidade, realidade que muitas vezes é mais objeto de conversas de café
e praça do que, propriamente, vir aos órgãos certos e levantar os problemas, porque são
justos, porque devem ser levantados, qualquer um deles, que afeta a vida dos Munícipes,
portanto, aguardaremos que o Senhor Presidente cumpra o que acaba de dizer e,
certamente, vai fazer isso, procurar saber o que é que aconteceu, porque é que este
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problema está nesta forma e, certamente, numa próxima reunião saberemos analisar este
assunto, mas saudar, acima de tudo, o Munícipe por ter vindo a esta reunião, levantar este
problema.”---------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “fica
determinado abrir um inquérito para apurar a real situação porque ela, descrita como foi, é
chocante, é inadmissível que os executivos municipais tenham uma ideia de como é que
funcionam e, na prática, investindo centenas de milhares de euros, os problemas fiquem
sempre por resolver “arrepio” daquilo que é a decisão política de quem tem
responsabilidades, a ser verdade aquilo que o Munícipe veio aqui dizer, não estou a dizer
que não seja mas tem que ser apurado e o inquérito é que vai decidir e será informado por
escrito, com a possibilidade de vir aqui defender-se ou juntar novos elementos.”--------------Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes deu
por encerrados os trabalhos às catorze e trinta e cinco horas.---------------------------------------
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