17ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 10 de setembro de 2018, pelas 10,00 horas
,
0

ATA

--- No dia dez de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas dez 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 sétima 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.º
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; Eng.º Guilherme
José Pessoa Castanheira, em substituição da Dra. Maria Manuela Lucas de Oliveira Santos,
eleito 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. Aprovação do Auto de Vistoria e Determinação do Procedimento
. Proc. N.º 26/2016/10641
. Proprietário do Imóvel: José Manuel de Castelão Costa
Ponto 5. Apreciação de Propostas de Ata
5.1. - 14.05.2018
5.2. - 28.05.2018
Ponto 6. EDUCAÇÃO/ENSINO BÁSICO

. PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1.º CEB - ANO LETIVO

2018/2019
6.1. Acordos de Cooperação
6.2. Abertura de Procedimento Concursal para o Recrutamento Excecional por Tempo
Determinado - Área de Atividade Física e Desportiva
Ponto 7. EDUCAÇÃO
. AÇÃO SOCIAL ESCOLAR//SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA
. PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
. Atividades de Animação e de Apoio à Família

- Protocolo
. Casa do Povo de Vila Nova de Anços
- Ano Letivo 2018/2019
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Ponto 8. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – JUVENTUDE
. PANGEIA - FESTIVAL MUNICIPAL DA JUVENTUDE
. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS
- FEIRA DE S. MATEUS/FATACIS

8.1. Espetáculos: Produção, Logística, Locação de Equipamentos e Segurança
- Escolha do Procedimento Prévio - Para Conhecimento
8.2. Aluguer de Stands
- Escolha do Procedimento Prévio - Para Conhecimento
Ponto 9. CULTURA
- APOIO AO INVESTIMENTO
9.1. Banda do Cercal
- Implementação de Medidas Regulamentares de Segurança Contra Incêndios na
Sede
9.2. Filarmónica 15 de Agosto Alfarelense
- Implementação de Medidas Regulamentares de Segurança Contra Incêndios na
Sede
9.3. Paróquia de S. Tiago - Capela de Mogadouro
- Obras de Pintura da Capela
9.4. Centro Social e Cultural Sampedrense
- Implementação de Medidas Regulamentares Contra Incêndios e Obras de
Beneficiação
9.5. Comissão Fabriqueira da Igreja de Brunhós
- Recuperação de Imagens: Santa Luzia, São Sebastião e Virgem Maria
9.6. Associação Cultural e Recreativa de Lousões
- Obra de Requalificação do Recinto das Festas – 1.ª Fase
9.7. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Gesteira - Capela da Carregosa
- Obras de Conservação e Beneficiação da Capela da Carregosa
Ponto 10. DESPORTO
. APOIO AO INVESTIMENTO
- Grupo Desportivo de Figueiró do Campo
. Restauração dos Balneários do Campo de Futebol 11 de Figueiró do Campo
Ponto 11. AÇÃO SOCIAL//APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
. HABITAÇÃO SOCIAL//APOIO AO ARRENDAMENTO
- PRORROGAÇÃO DOS APOIOS

- N.º Processo: 23/2017 – APA
- N.º Processo: 24/2017 – APA
- N.º Processo: 25/2017 – APA
- N.º Processo: 26/2017 – APA
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Ponto 12. AÇÃO SOCIAL//REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL
. HABITAÇÃO SOCIAL//REABILITAÇÃO DE HABITAÇÕES DEGRADADAS/APOIO

- José Alberto de Oliveira Sousa

Ponto 13. SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE
. USF - Unidade de Saúde Familiar de Alfarelos/Granja do Ulmeiro/Figueiró do Campo
- 2.ª Prorrogação de Prazo
Ponto 14. SAÚDE
. Protocolo de Colaboração com a Administração Regional de Saúde do Centro, IP
- Implementação de Consultas de Saúde Oral
Ponto 15. SAÚDE
- Propostas para Funcionamento dos Cuidados de Saúde Primários no Concelho
de Soure
Ponto 16. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS

. Execução de Passeios em Figueiró do Campo na EN entre os km 25+950 e
26+ 840 LD
- Escolha do Procedimento Prévio
Ponto 17. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA
. LARGO DA IGREJA DE FIGUEIRÓ DO CAMPO
. Freguesia de Figueiró do Campo

. Remodelação do Sistema de IP
- Homologação do Auto de Receção Provisória

Ponto 18. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – RESÍDUOS
. “RECICLA SOURE”

- Aquisição de Sinalética
. Adjudicação - Conhecimento

Ponto 19. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – HIGIENE PÚBLICA
. RECICLA SOURE
. Construções Diversas
. Centros Ecológicos

- Homologação do Auto de Receção Provisória
Ponto 20. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – RESÍDUOS
. RECICLA SOURE – Construção de Centros Ecológicos
- 1.ª Prorrogação de Prazo - Ratificação
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Ponto 21. SANEAMENTO E SALUBRIDADE –CEMITÉRIOS
. CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO – DAS FREGUESIAS
. Cemitério da Gesteira – Reparação de Muros

- Homologação do Auto de Receção Provisória

Ponto 22. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDE DE ESGOTOS
. PROLONGAMENTO DE COLETORES

. Estrada das Termas da Azenha e Bicanho

- Homologação do Auto de Receção Provisória
Ponto 23. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – RESÍDUOS
. RESÍDUOS SÓLIDOS
. REDE COMPLEMENTAR

- Limpeza dos Locais de Localização dos 21 Contentores

- Escolha do Procedimento Prévio
Ponto 24. ÁGUA E TERMALISMO
. ÁGUA - CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

. Substituição de Ramais na Rua do Terreiro no Pedrógão do Pranto
- Escolha do Procedimento Prévio
Ponto 25. PROTEÇÃO CIVIL
. Protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do
Concelho de Soure
- Constituição de EIP – Equipa de Intervenção Permanente
Ponto 26. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. ESTRADA DAS TERMAS DA AZENHA E BICANHO

. Remodelação das Redes de Eletricidade e de Telecomunicações
- Homologação do Auto de Receção Provisória
Ponto 27. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. PROJETOS

. Elaboração de Projeto de Execução para Supressão da PN Existente no Ramal de
Alfarelos ao PK 219+597
. Rede Viária e Arranjos Exteriores
. Obras de Arte (Passagem Inferior Rodoviária Sob a Linha do Norte e Passagem
Superior Rodoviária Sobre o Ramal de Alfarelos)
- Escolha do Procedimento Prévio
Ponto 28. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS
. FEIRA DE S. MATEUS /FATACIS //2018
. Espetáculos: Artistas nos Dias 20 a 22 e 24 de setembro
- Adjudicação - Ratificação
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Ponto 29. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS
. FEIRA DE S. MATEUS /FATACIS //2018
. Aluguer de Tenda
- Escolha do Procedimento Prévio - Conhecimento
Ponto 30. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS
. FESTAS E FEIRA DE SÃO MATEUS//2018

- Proposta de Programa

Ponto 31. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS
. FESTAS E FEIRA DE SÃO MATEUS //2018

- Espetáculos/Cobrança de Entradas
Ponto 32. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS
. FESTAS E FEIRA DE SÃO MATEUS//2018
.

Associação de Escoteiros de Portugal - Grupo 245 Soure
- Protocolo

Ponto 33. DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO
.

Antiga “Casa da Criança”
- Homologação do Auto de Receção Provisória

Ponto 34. SERVIÇOS MUNICIPAIS
. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

- Medidas de Serviços e Higiene no Trabalho
. Adjudicação - Conhecimento

Ponto 35. RECURSOS HUMANOS
. Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho em
Funções Públicas por Tempo Indeterminado para Preenchimento de Dois
Postos de Trabalho na Carreira e Categoria de Assistente Operacional (Auxiliar
de Ação Educativa)
- Acionamento da Reserva de Recrutamento - Conhecimento
Ponto 36. RECURSOS HUMANOS
. Procedimento Concursal Comum para a Constituição de Vínculos de Emprego Público na
Modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado
Restrito a Candidatos Abrangidos pelo Programa de Regularização Extraordinária de
Vínculos Precários (PREVAP) - Assistente Técnico
- Término do Procedimento - Conhecimento
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Ponto 37. RECURSOS HUMANOS
- Mobilidade Interna Intercarreiras ou Categorias - Conhecimento
Ponto 38. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
- Licenciamento de Instalação de Recinto Improvisado
38.1. Festa em Honra de S. Gabriel – Granja do Ulmeiro
- Dia 28 e 29 de setembro de 2018
38.2. Festa em Honra de Nossa Senhora da Conceição - Vila Nova de Anços
- Dia 30 de agosto a 03 de setembro de 2018 - Ratificação
38.3. Festejos em Honra de Nossa Senhora do Bonsucesso - Casalinhos
- Dia 07 a 10 de setembro de 2018 - Ratificação
38.4. Festejos em Honra de Nossa Senhora da Nazaré - Mocifas da Nazaré
- Dia 08 e 09 de setembro de 2018 – Ratificação
Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações
O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “gostaria de dar aqui um conjunto de
informações relativamente a este período que mediou entre a última reunião e a de hoje. Ao
nível da Cultura destacar a realização de mais de dois Festivais de Folclore: a 20.ª edição do
Festival do Grupo de Pauliteiros de Vila Nova de Anços e a 29.ª edição do Festival do
Rancho Folclórico do Casal do Cimeiro, ambos no dia 01 de setembro
Ao nível do Desporto e Tempos Livres, decorreu ontem a 4.ª edição do Raid BTT Saurium,
uma realização conjunta do Clube de Tração Total Aventuras de Soure e do BTT da Vinha
da Rainha, também com a colaboração as Soure MOV, estiveram presentes cerca de 150
atletas.
Queria destacar também que, no passado dia 07 de setembro, reunimos com as cinco
Bandas Filarmónicas do Concelho de Soure, onde estivemos a preparar a realização do
Encontro de Bandas que irá decorrer no próximo dia 11 de novembro, no Cercal, portanto,
adotámos um método de estes encontros serem rotativos nas sedes das Bandas
Filarmónicas. Estivemos a preparar o programa e num segundo ponto a realização do
Filarmonias 2019, fazendo um balanço do que decorreu no presente ano e a preparar o
próximo, sendo que introduzimos uma novidade em termos de calendarização. As
Filarmonias de 2018 iniciaram-se este ano a 11 de março e terminaram a 05 de maio, foi
entendido que devemos antecipar e centralizar a realização dos concertos na época baixa, a
nossa proposta para 2019 será para que se inicie o primeiro concerto no dia 26 de janeiro e
o último irá decorrer no dia 03 de março, portanto há aqui um esforço para centralizarmos
os concertos na época baixa com predominância no mês de fevereiro em que teremos os
fins de semana cheios com concertos. Depois abordámos outros assuntos ligados à
atividade das Bandas e à Política Cultural do Município, o que, oportunamente, iremos
transmitir.
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Também no mesmo dia tivemos uma reunião com os cinco Grupos de Teatro do Concelho
de Soure, preparando o Ciclo de Teatro de Soure que este ano se irá realizar. O primeiro
espetáculo irá decorrer no dia 06 de outubro e terminará no dia 24 de novembro. O espírito
é o mesmo das Filarmonias, levar este tipo de eventos culturais a Associações onde,
normalmente, não têm este tipo de manifestação, portanto, é também uma parceria com as
Juntas de Freguesia que irão ser parceiros importantes na realização deste Ciclo de Teatro.
Informar que ao nível da Educação e na preparação do próximo ano letivo tivemos a
semana passada ações de formação por parte da empresa que gere a plataforma SIGA com
todas as auxiliares de educação que irão ter contacto com a mesma e alargámos esta
formação também aos técnicos das IPSS que irão fornecer as refeições escolares e que irão
interagir na plataforma. Concluímos a instalação de todo o equipamento informático que
adquirimos para os Jardins de Infância e Escolas Básicas do 1.º Ciclo, portanto está tudo
instalado e a funcionar, para além de termos garantido a colocação e todos os recursos
humanos necessários para que o ano letivo se inicie com normalidade.
Em termos também ainda de Educação Pré-Escolar, iniciei na sexta-feira, a convite do
Agrupamento de Escolas de Soure, reuniões com os pais dos alunos dos Jardins de Infância,
no âmbito da preparação do ano letivo. Estive no dia 07 de setembro, quinta-feira, na
Granja do Ulmeiro e em Vila Nova de Anços, hoje haverá reuniões em Alfarelos e Soure,
portanto, durante esta semana irão-se concluir as reuniões com os pais dos alunos que
frequentam os Jardins de Infância.
Para terminar, no âmbito da Saúde, especialmente no âmbito da Saúde Mental, no
seguimento da sugestão e da proposta da CPCJ de Soure, irá realizar-se, no dia 16 de
outubro, um colóquio sobre Saúde Mental, enquadrado na Constituição do Observatório de
Saúde Mental. Será uma iniciativa conjunta do Município de Soure com a CPCJ de Soure,
esperando contribuir para dar a conhecer e debater com pessoas mais que habilitadas nesta
matéria, um problema que é comum e é transversal para todo o país.”---------------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “saudar as iniciativas culturais e
desportivas já aqui referidas que se realizaram no Concelho. Informar que, esta semana,
foram entregues treze ecopontos pela ERSUC e distribuídos da seguinte forma: quatro na
Freguesia de Soure e um em cada uma das restantes Freguesias. Espero que tenham uma
boa utilização por parte dos Munícipes do nosso Concelho.”--------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “dar a informação que no
próximo fim de semana decorrerá, de 14 a 16 de setembro, o Festival Pangeia. O Festival
Municipal da Juventude terá subjacente a temática do ambiente, com especial incidência
para a problemática dos nossos rios e o lançamento do Recicla Soure, cujos equipamentos
estarão em exposição no próprio festival. Contamos com as organizações juvenis inscritas
no Registo nacional de Associações Juvenis existentes no Concelho, também com a
Associação de Defesa do Património Cultural e Natural de Soure e de duas organizações
não Governamentais - ONG dedicadas à área do ambiente, a Associação Zero e a Quercus.
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Portanto, além de uma componente muito virada para a juventude do Concelho e por isso,
decorrerá no último fim de semana de férias, contamos com cerca de mil jovens ao longo
dos três dias, incluindo acampamentos, expressões musicais, artísticas, animação e os tais
eventos ligados à temática do ambiente, quer do rio, quer dos resíduos sólidos urbanos.
Na sexta-feira, dia 14 de setembro, entregaremos um esboço, que está a ser dado
conhecimento à Administração Regional Hidrográfica do Mondego, Agência em Coimbra
da APA, daquilo que é uma proposta de intervenção nos rios, no espaço urbano de Soure,
que implicará a construção de alguns diques, que terão como principal efeito fazer com que
haja no verão maior movimentação da água, para evitar a paragem destas e o seu
sobreaquecimento, no espaço urbano da vila, o que melhorará o seu aspeto e também a sua
qualidade.
Os Senhores Vereadores, como é óbvio, estão convidados desde logo para a abertura do
Festival, que será simbólica, para nós é muito imprevisível qual a dimensão do mesmo,
porque ele é feito de uma forma aberta… O almoço será partilhado e oferecido pelo
Município aos jovens, para o qual os Senhores Vereadores podem e devem estar
presentes.”----------------------------------------------------------------------------------------------------

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 28-08-2018 a 10-09-2018
10-09-2018
Class.: 26
Ano: 2018
Número: 10641
Dt. Entrada Reqt.: 23-07-2018
Processo: 26/2018/10641/0
Requerente: União das Freguesias de Gesteira e Brunhós
Tp. Pedido: Queixa
Tp. Construção: Outros
Tp. Utilização: Outros
Tipo Informação: Para a Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 29-08-2018
Local Obra: Cercal
Informação: À Reunião de Câmara.
Freguesia: Gesteira e Brunhós
Total: 1

Foi tomado conhecimento, divulgue-se e afixe-se no átrio dos Paços do Concelho.-----9
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Ponto 3. Informação Financeira
3.1. Resumo Diário de Tesouraria

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

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------Ponto 4. Aprovação do Auto de Vistoria e Determinação do Procedimento
. Proc. N.º 26/2016/10641
. Proprietário do Imóvel: José Manuel de Castelão Costa
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Aprovação do auto de vistoria e determinação do procedimento
Processo: 26 / 2016/ 10641
Proprietário do imóvel: José Manuel de Castelão Costa
Em 29 de agosto de 2018 foi realizada vistoria, determinada por despacho de 22 de agosto de 2018 do Sr Vice
Presidente da Câmara, tendo sido lavrado auto que se dá aqui integralmente por reproduzido.
Em face do teor do auto, ao abrigo do nº 3 do artº 89º do DL 555/89, de 16/12, com as alterações do DL 136/2014,
de 09/09, a Câmara Municipal pode ordenar a demolição total ou parcial das construções que ameacem ruína ou
ofereçam perigo para a saúde pública e para a segurança das pessoas.
Para o efeito poderá conceder-se um prazo de 30 dias.
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.
Contudo, face ao avançado estado de ruína e falta de solidez de algumas partes do edifício e falta de segurança
do prédio, com a agravante de se situar junto a uma via pública, pondo em risco a segurança das pessoas que ali
circulam, sugere-se que se dispense a audiência prévia.
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, demolição do imóvel e remoção dos escombros, ou em alternativa consolidação da edificação de forma a
corrigir as más condições de salubridade, solidez e segurança, por forma a evitar os perigos de ruína e ofensa à
saúde pública;
2 - Se dispense a audiência prévia com os fundamentos apresentados;
3 - Após aprovação do auto de vistoria, se notifique o proprietário, para dar cumprimento ao mesmo no prazo
máximo de 30 dias.
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Maria José O. Carvalhão – Eng.ª
Divisão de G.U.P.D.

29 de agosto de 2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar o teor do auto de vistoria e determinar a
execução das obras nele preconizadas, ou seja, demolição do imóvel e remoção dos
escombros, ou em alternativa consolidação da edificação de forma a corrigir as más
condições de salubridade, solidez e segurança, por forma a evitar os perigos de ruína
e ofensa à saúde pública; se dispense a audiência prévia com os fundamentos
apresentados; após aprovação do auto de vistoria, se notifique o proprietário, para
dar cumprimento ao mesmo no prazo máximo de 30 dias, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------------Ponto 5. Apreciação de Propostas de Ata
5.1. - 14.05.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.-------------------O Senhor Vereador em Substituição Eng. Guilherme Castanheira não participou na
votação.----------------------------------------------------------------------------------------5.2. - 28.05.2018

Deliberado, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos.------Ponto 6. EDUCAÇÃO/ENSINO BÁSICO
. PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1.º CEB - ANO

LETIVO 2018/2019

6.1. Acordos de Cooperação

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO/ENSINO BÁSICO
. PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1.º CEB
. ACORDOS DE COOPERAÇÃO
- ANO LETIVO 2018/2019
Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:
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A Portaria n.º 644-A/2015 de 24 de agosto, veio regulamentar e introduzir algumas alterações às regras de
organização e funcionamento do Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1.º Ciclo do
Ensino Básico, para o ano letivo de 2015/2016, mantendo-se essas alterações em vigor para o ano letivo de
2018/2019.
A partir do Ano Letivo 2006/2007, este Programa foi implementado, em todas as Escolas do Município de Soure,
pela Câmara Municipal em parceria com o Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure.
Em reunião de Câmara de 27 de agosto de 2018, foi deliberado aprovar a subscrição do Acordo de Colaboração
entre a Autarquia, o Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure e as IPSS envolvidas (em baixo
mencionadas), que visa a implementação das AEC no Ano Letivo 2018/2019 e o acesso ao correspondente Apoio
Financeiro.
Para o bom funcionamento das AEC o Município de Soure tem de recrutar o número de profissionais necessários,
docentes e não docentes, utilizando o mesmo mecanismo dos anos anteriores, nos termos do D.L. 212/2009, de 03
de Setembro.
Segundo informação jurídica, em anexo, podem ser tidos em consideração os recursos existentes na comunidade,
nomeadamente, através das Autarquias Locais, IPSS, Associações Culturais e outros (n.º4 do art. 18.º da Portaria
n.º 644-A/2015, de 24 de agosto), pelo que se sugere que:
- A Câmara Municipal delibere aprovar a subscrição dos Acordos de Cooperação em anexo, relativos ao
Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico, com várias IPSS e Juntas
de Freguesia para que estas disponibilizem recursos humanos docentes e não docentes, nomeadamente:
-Centro Social de Alfarelos: disponibilização de dois (2) recursos humanos que assegurem o Acompanhamento dos
Alunos no período das AEC;
-Centro Ass. Paroquial Granja Ulmeiro: disponibilização de dois (2) recursos humanos que assegurem o
Acompanhamento dos Alunos no período das AEC;
-Centro Social Figueiró do Campo: disponibilização de um (1) recurso humano que assegure o Acompanhamento
dos Alunos no período das AEC;
- Fundação Maria Luísa Ruas: disponibilização de um (1) professor de Atividade Física;
- Ass. Cult. Recr. e Social de Samuel: disponibilização de dois (2) recursos humanos que assegurem o
Acompanhamento dos Alunos no período das AEC e um (1) professor de Atividade Física;
-Santa Casa da Misericórdia de Soure: disponibilização de quatro (4) professores de Inglês, três (3) professores de
Música e um (1) de professor de Atividade Física;
-Associação Cult. Desp. e de Sol. da Freg. da Vinha da Rainha: disponibilização de um (1) recurso humano que
assegure o Acompanhamento dos Alunos no período das AEC;
-Casa do Povo de Vila Nova Anços: disponibilização de um (1) recurso humano que assegure o Acompanhamento
dos Alunos no período das AEC e quatro (4) professores de Música;
-Junta de Freguesia de Tapéus: um (1) recurso humano que assegure o Acompanhamento dos Alunos no período das
AEC.
As AEC terão o seu início e o seu fim de acordo com o calendário escolar do ano letivo em questão, ou seja,
iniciam a 17 de setembro de 2018 e finalizam a 21 de junho de 2018.
Dirigente Intermédia do Setor em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
04-09-2018

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “trata-se de aprovar os Acordos de
Cooperação que iremos celebrar com as IPSS e também com a Junta de Freguesia de
Tapéus. Relativamente à implementação das AEC para o ano letivo 2018/2019, só a título
informativo, temos uma redução, estamos a falar não só de professores mas também de
alguns assistentes operacionais ou com essas funções, só uma redução no âmbito da
atividade física, iremos ter dez professores, à partida três em termos de Protocolo e sete no
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âmbito do concurso que irá decorrer. No ano letivo anterior tivemos dezasseis professores,
este ano iremos ter dez e isso resulta apenas e só da redução da carga horária que este ano
irá acontecer.”------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar os Acordos de Cooperação, relativos ao
Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino
Básico, com várias IPSS e Juntas de Freguesia para que estas disponibilizem recursos
docentes e não docentes, para o Ano Letivo 2018/2019, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------------6.2. Abertura de Procedimento Concursal para o Recrutamento Excecional por
Tempo Determinado - Área de Atividade Física e Desportiva

Despacho
Considerando:
- Que o ano letivo tem o seu início no Município de Soure a 17 de setembro de 2018.
- A deliberação de Câmara de 27/08/2018, que aprovou por unanimidade a subscrição do protocolo de colaboração com o
Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure e várias IPSS do Concelho de Soure, para implementação do Programa das
AEC’S no ano letivo 2018/2019, nos termos do art. 15.º da Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de Agosto.

- Determino:
A abertura de Procedimento Concursal, para o Recrutamento Excecional Por Tempo Determinado de Técnicos Necessários,
para a implementação das Atividades de Enriquecimento Curricular nas Escolas do 1.º CEB, do Município de Soure na área de
Atividades Física e Desportiva.

Determino ainda que, o presente despacho seja submetido a ratificação do Executivo Municipal, em conformidade com o
n.º 3 do art. 35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro.
Paços do Município de Soure, 05 de setembro de 2018
O Presidente de Câmara,
(Mário Jorge Nunes)

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de ratificarmos o
despacho de abertura do procedimento concursal por tempo determinado aos técnicos
necessários, porque o concurso já está a decorrer.”---------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Presidente da
Câmara Municipal Mário Jorge Nunes.---------------------------------------------------13
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Ponto 7. EDUCAÇÃO
. AÇÃO SOCIAL ESCOLAR//SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA
. PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
. Atividades de Animação e de Apoio à Família

- Protocolo
. Casa do Povo de Vila Nova de Anços
- Ano Letivo 2018/2019
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: AÇÃO SOCIAL ESCOLAR / SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA
 PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
- ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA
- PROTOCOLO
. CASA DO POVO DE VILA NOVA ANÇOS
- ANO LETIVO 2018/2019
Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:
Os Municípios dispõem de atribuições, designadamente nos domínios da Educação, Ensino e Ação
Social, competindo aos mesmos a gestão de pessoal não docente do Ensino Pré-Escolar e do 1.º CEB.
No âmbito do Serviço de Apoio à Família prestado aos alunos do Jardim de Infância de Vila Nova de
Anços incluem-se as Atividades de Animação e de Apoio à Família (doravante designadas de AAAF).
Segundo o artigo 3.º, da Secção II, da Portaria n.º 644-A/2015 de 24 de agosto de 2015, as “AAAF são
atividades que se destinam a assegurar o acompanhamento das crianças na educação pré-escolar antes
e ou depois do período diário das atividades educativas e durante os períodos de interrupção destas
(…) decorrendo preferencialmente, em espaços especificamente concebidos para estas atividades, sem
prejuízo do recurso a outros espaços escolares, sendo obrigatória a sua oferta pelos estabelecimentos
de educação pré-escolar e (…) implementadas, preferencialmente, pelos municípios no âmbito do
protocolo de cooperação, de 28 de julho de 1998, celebrado entre o Ministério da Educação, o
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, no
âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, sem prejuízo da
possibilidade de virem a ser desenvolvidas por associações de pais, instituições particulares de
solidariedade social ou outras entidades que promovam este tipo de resposta social”.
Para o funcionamento dos serviços atrás aludidos o Município de Soure disponibiliza, nos Centros
Escolares do Concelho, Recursos Humanos próprios ou através do estabelecimento de parcerias com
IPSS locais.
Considerando que este serviço já tem vindo a ser desenvolvido em parceria com a Casa do Povo de Vila
Nova de Anços, e de forma a dar continuidade ao mesmo, sugerimos que seja celebrado novamente um
Protocolo com a Casa do Povo de Vila Nova de Anços (IPSS local), para a disponibilização de um
Recurso Humano e de uma sala em espaço próprio, com a finalidade de prestar aqueles serviços, até
ao final do ano letivo de 2018/2019, ou seja, 21 de junho de 2019.
À consideração superior,

Dirigente Intermédia de 4.º grau do Setor Educação e Juventude
(Sofia Valente, Dra.)
03-09-2018

14

17ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 10 de setembro de 2018, pelas 10,00 horas
O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “trata-se de um acordo que temos com a
Casa do Povo de Vila Nova de Anços que já vem há alguns anos e é no âmbito das
atividades de animação e apoio à família, portanto, o que estamos a protocolar é a cedência
de uma funcionária da Casa do Povo e também de uma sala nas suas instalações.”-------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo com a Casa do Povo de Vila
Nova de Anços (IPSS local), para a disponibilização de um Recurso Humano e de
uma Sala em espaço próprio, com a finalidade de prestar aqueles serviços, até ao
final do ano letivo de 2018/2019, ou seja, 21 de junho de 2019, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------------Ponto 8. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – JUVENTUDE
. PANGEIA - FESTIVAL MUNICIPAL DA JUVENTUDE
. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS
- FEIRA DE S. MATEUS/FATACIS

8.1. Espetáculos: Produção, Logística, Locação de Equipamentos e Segurança
- Escolha do Procedimento Prévio - Para Conhecimento
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – JUVENTUDE
- PANGEIA - FESTIVAL MUNICIPAL DA JUVENTUDE
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS
- FEIRA DE S. MATEUS / FATACIS

* E SPETÁCULOS : P RODUÇÃO , LOGÍSTICA , L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SEGURANÇA
- ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista ao fornecimento em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA DO P ROCEDIMENTO P RÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade da consulta prévia, por lotes, uma vez que o preço base é de 41.700,00 euros,
inferior ao limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para esta figura, cf. alínea c) do n.º 1 do artigo 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 de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. alínea a) do nº1
do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.
O encargo previsto tem dotação no orçamento para o presente ano de 2018 pelas rubricas 02.03.06.02.03.05 e
03.01.11.02.99 e trata-se de acção inscrita nas Grandes Opções do Plano com as classificações 01.006 2018/49 e
12.002 2018/271.
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 N.º 2 – O presente serviço, de 41.700,00 €, juntamente com as adjudicações de 2018, é superior a
contratos celebrados em 2017 com o mesmo objeto – 77.200,00 € -, pelo que se anexa autorização excecional
do Sr. Presidente da Câmara.
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N.º 4 - O presente serviço não se enquadra na elaboração de estudos, projetos, e serviços de consultoria, bem
como quaisquer trabalhos especializados.

3. P ROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
4. 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:
- Malpconsulting, Lda.;
- 100 mais delonga, Lda.;
- Senhores do Ar II – Produções, Lda;
- Sons do Marquês, Lda.
5. J ÚRI
Aprovar o seguinte júri, de acordo com o nº1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação das
propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:
- Mário Monteiro, Eng. (Presidente do Júri);
- Mauro Alegre, Eng.;
- Vítor Miranda, Eng.;
- Ivo Costa, Dr. (Suplente);
- Fernando Cavacas, Dr. (Suplente).
À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
04.09.2018
DESPACHO:
Determino a escolha do procedimento prévio pela
modalidade nos termos do C.C.P. - Consulta Prévia -.
Soure 04/09/2018
O Presidente da Câmara Municipal
(Mário Jorge Nunes)

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “dar-vos conhecimento que
determinei a escolha do procedimento prévio para a produção da parte da animação.”-------O Senhor Vereador Eng.º Guilherme Castanheira referiu que: “relativamente a este ponto
gostaria de saudar o Município pela realização desta grande iniciativa que será, com certeza,
uma mais valia para o alavancamento da figura juventude no Concelho de Soure. Estudada a
riqueza do programa, publicitada em diversos meios, mereceu a minha melhor atenção e
apreço. Desejo, sinceramente, que este evento seja um sucesso. Ainda assim, queria tecer
algumas considerações que considero relevantes. Constatei que entre publicidade e
documentação publica alusiva ao evento distribuídas e publicadas inicialmente através da
distribuição de flyers em espaços públicos, havia uma pequena grande diferença,
nomeadamente a referência a um órgão consultivo municipal que, supostamente, funciona
na Câmara Municipal, denominado Conselho Municipal da Juventude. Dado o
enquadramento regulamentar e social deste órgão, penso que, na minha opinião, devia ser o
principal parceiro do Município na organização deste evento, não obstante as parcerias
estabelecidas com outras Associações, essas sim bem explicitas nos cartazes e outdoors
desde o início. Apesar de não estar presente na reunião de 14 de maio, tive o cuidado, na
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preparação da reunião de Câmara, de ler a ata e vi que o Senhor Presidente, no âmbito das
suas competências avançou nessa altura que pretendia convocar, de imediato, o Conselho
Municipal da Juventude, no sentido de o mesmo poder dar contributos para a realização
deste Festival. Nesse sentido, gostaria de perguntar ao Senhor Presidente se realmente
avançou com essa convocatória e se avançou, se foi proveitosa e se esses contributos que o
Conselho Municipal da Juventude deu para o Festival foram proveitosos? Se caso não o
tenha feito, gostaria que esclarece o porquê de não o fazer e o estado em que este órgão
municipal se encontra?
Ainda, no âmbito deste Festival, relativamente ao 4.º Concurso de Bandas de Garagem e
relativamente à alteração da final para o fim de semana do Festival Municipal da Juventude,
sendo que a realização do mesmo estava previsto entre os dias 25 e 26 de setembro,
conforme o ponto 2 do artigo 9º do Regulamento do Concurso. Espero que, também
enquanto elemento do júri em todas as edições deste concurso, esta alteração tinha sido
devidamente fundamentada e comprovadamente aceite pelas Bandas intervenientes, de
forma a não corrermos qualquer risco de impugnação do concurso, o que, na minha
opinião, seria muito comprometedor para o nome e sucesso deste concurso. Em apenas
quatro anos, este concurso já é dos mais conceituados na região, quer pela qualidade técnica
e logística disponibilizada às Bandas, quer pelos atrativos prémios monetários a concurso.
Embora não concorde com a antecipação do final do concurso por considerar que a mesma,
como se diz na gíria, muda as regras a meio do jogo, nada tenho contra a sua realização
durante um Festival como o da Juventude. Ainda assim, não posso deixar em vão esta
oportunidade de lhe transmitir que discordo totalmente do planeamento estabelecido,
porque tenho alguns conhecimentos desta matéria, não acho coerente, nem tenho
conhecimento de episódios semelhantes na região, até mesmo no país, em que se reparta
uma final desta natureza por dois dias, tendo uma banda a concorrer solitariamente num dia
e três bandas no outro dia. Desconheço os constrangimentos que possam ter estado na
origem desta solução, mas, ainda que não houvesse outro solução, pergunto se não havia a
hipótese de repartir equitativamente quatro bandas por dois dias?”-------------------------------O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “em relação a este ponto, nós
sabemos que é necessário toda esta logística e estive a ler, no ponto 2, que diz assim:
“verificação do artigo 61.º da Lei n.º 114/2017, o n.º 1 e n.º 2 o presente serviço é de 41.700,00 euros, é
superior aos contratos realizados em 2017, como o mesmo objeto 77.200,00 euros, pelo que se anexa
autorização excecional do Senhor Presidente da Câmara”, não sei se isso é pró-forma, se é mesmo
assim?”-------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “devia estar aí, vou pedir
aos serviços para juntar ao processo, o despacho onde explica o porquê da alteração do
procedimento. Este procedimento abrange, para a mesma logística, dois eventos. O
procedimento está dividido em dois lotes. Obviamente que foi necessário um ajuste muito
concertado e critérios de rentabilização dos próprios meios, só assim é que fazia sentido ter
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dois eventos em conexão, podendo ainda assim haver concorrentes a fazer uma parte do
evento e concorrentes a outra parte. De qualquer das maneiras torna-se mais competitiva
esta hipótese, por isso a necessidade e o risco de se tentar articular estes dois eventos para
minimizar custos.
Relativamente às questões levantadas pelo Senhor Vereador Eng. Guilherme Castanheira,
começava pelo funcionamento do Conselho Municipal da Juventude, de facto, o órgão
enquanto tal, neste mandato ainda não reuniu. Não reuniu porque está amputado de alguns
dos seus elementos. Irei fazer um esforço em articulação com o Senhor Presidente da
Assembleia Municipal, nomeadamente para que os representantes da Assembleia Municipal
possam ser eleitos ainda na Assembleia Municipal deste mês, uma vez que não houve
oportunidade de o terem sido em sessões anteriores, para que o órgão se possa completar.
Depois falta ainda a comunicação, também das organizações de juventude ligadas aos
partidos políticos, para este mandato, de quais seriam os seus representantes. Iremos
também questioná-los. De resto, todos os outros membros ainda que de forma informal das
outras organizações, ou seja, das associações RNAJ e da Associação de Defesa do
Património Cultural e Natural de Soure, participaram em reuniões preparatórias ou de
estratégia para este evento. Portanto, sendo uma competência do Presidente da Câmara
também esta área da Juventude, ainda que o órgão consultivo principal da Juventude seja
consultivo, ainda consultivo para o Plano de Atividades do Município, como sabem, ele não
está ainda em funcionamento.
Relativamente ao Concurso das Bandas de Garagem, houve de facto necessidade de alterar a
data da sua final, foram contactadas as Bandas intervenientes, por mim próprio. Dessa nota
fui dando reporte à organização, inclusive, pedi ao júri que fosse consultado. Não tenho essa
evidência por escrito, tenho que acreditar na palavra das pessoas que tiveram essa tarefa,
não se opondo o júri à sua alteração. Quanto à não possibilidade, que era o nosso desejo, de
efetuar a final toda num dia, ou pelo menos dividir os quatro finalistas dois por cada dia,
não foi de todo possível. Como tal, tivemos que ir para o problema menor, uma das bandas
faz a atuação na sexta-feira, que era o único dia que tinha disponível, e as outras três bandas
fazem a atuação no sábado. Como o Senhor Vereador bem disse, vai para a 4.ª Edição que é
membro deste júri, também com a experiência dos outros membros, estamos em crer que
este fator, não sendo o ideal, mas, considerando a vossa experiência, será sanável. O erro
não está na mudança, a meu ver, do calendário, o erro está numa deficiente análise quando
aprovámos o Regulamento de atirar a final do concurso para as Festas de S. Mateus, quando
de facto, verificou-se depois pelas contingências do S. Mateus, que não era de todo
exequível. Assim voltamos à fórmula anterior que é a banda vencedora, essa sim, aturará nas
Festas de S. Mateus. Haverá o prémio pela presença na final, de acordo com o Regulamento,
e quem vencer virá às festas de S. Mateus cobrar o seu devido e justo cachê pela sua
presença. Portanto, isto foi explicado às bandas que aceitaram esta discrepância, porque
assim têm hipótese até para o concurso, tem uma atuação de cerca de 15 a 20 minutos,
depois virão com um espetáculo completo com o seu reportório. A solução foi boa? Não,
não foi, admitimos que não. A contingência de organizar o concurso integrado nas Festas de
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S. Mateus não foi uma boa ideia e depois quando a Comissão do S. Mateus começa a
executar e a programar as Festas de S. Mateus é confrontada com esta dificuldade, portanto,
a deficiência aqui foi na elaboração do regulamento e na programação do concurso. Para o
ano, esperando eu que se continue a assumir a realização deste concurso, que se mantenha
os pressupostos da sua existência e que ele seja mais bem programado.”-------------------------

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------8.2. Aluguer de Stands
- Escolha do Procedimento Prévio - Para Conhecimento
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – JUVENTUDE
- PANGEIA - FESTIVAL MUNICIPAL DA JUVENTUDE

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS
- FEIRA DE S. MATEUS / FATACIS
* A LUGUER DE STANDS
- ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista à prestação do serviço em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA DO P ROCEDIMENTO P RÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 16.950,00 euros, inferior ao
limite máximo de 20.000,00 euros estabelecido para esta figura, cf. alínea d) do n.º 1 do artigo 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 de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. alínea a) do nº1
do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.
O encargo previsto tem dotação no orçamento para o presente ano de 2018 pela rubrica 03.01.11.02.99 e trata-se de
ação inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 12.002 2018/271.
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 N.º 2 – O presente serviço, de 16.950,00 € tem um objeto diferente daquele que foi contratualizado no
ano de 2017, pelo que não se aplica o presente normativo.
 N.º 4 - O presente serviço não se enquadra na elaboração de estudos, projetos, e serviços de consultoria, bem
como quaisquer trabalhos especializados.
3. P ROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
4. C ONSULTAR AS S EGUINTES E NTIDADES
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, à seguinte empresa:
- Spormex – Sociedade Portuguesa de Montagens e Exposições, Lda.
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5. J ÚRI
Uma vez que será apresentada apenas uma proposta, está dispensada a criação de júri, nos termos do n.º 1 do art.
67º do CCP.
À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
06.09.2018
DESPACHO:
Proceda-se à abertura do procedimento.
À Reunião de Câmara para conhecimento.
Soure 06/09/2018
O Vereador
(Gil Soares, Dr.)

Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------Ponto 9. 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.
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.
Revela-se, também, de primordial importância, a necessidade de apoiar o movimento associativo na realização
de obras de implementação das medidas regulamentares de segurança contra incêndios nos seus edifícios,
salvaguardando, assim, a segurança das pessoas e bens.
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 não 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.
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Deste modo, a ser aprovada esta proposta, a disponibilização dos apoios deverá ser efetuada de acordo com o
grau de execução da obra.
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 €79.290,00.
O Vereador
( Gil Soares, Dr. )
05/09/2018
PROPOSTAS DE APOIO A INVESTIMENTOS

Anexo - Cultura
Entidade

Designação projeto

Total
Investimento

Apoio Proposto

2018

2019

1

Banda do Cercal

Implementação de Medidas Regulamentares
de Segurança Contra Incêndios na Sede

10 505,44 €

4 200,00 €

2 000,00 €

2 200,00 €

2

Filarmónica 15 de Agosto Alfarelense

Implementação de Medidas Regulamentares
de Segurança Contra Incêndios na Sede

4 624,31 €

1 850,00 €

1 850,00 €

3

Paroquia de S. Tiago - Capela de
Mogadouro

Obras de pintura da Capela

7 453,80 €

2 980,00 €

1 980,00 €

4

Centro Social e Cultural Sampedrense

Implementação de Medidas Contra
Incêndios e Obras de Benefciação

3 643,88 €

1 460,00 €

1 460,00 €

5

Comissão Fabriqueira da Igreja de
Brunhós

Recuperação de Imagens: Santa Luzia, São
Sebastião e Virgem Maria

3 530,10 €

1 410,00 €

6

Associação Cultural e Recreativa de
Lousões

Obra de Requalifcação do Recinto das
Festas - 1.ª Fase

146 330,00 €

58 530,00 €

2 000,00 €

56 530,00 €

7

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia
de Gesteira - Capela da Carregosa

Obras de Conservação e Benefciação da
Capela da Carregosa

22 158,47 €

8 860,00 €

2 000,00 €

6 860,00 €

Total:

79 290,00 €

11 290,00 €

68 000,00 €

- €

1 000,00 €

1 410,00 €

Assunto: Cultura / Ações no Âmbito da Cultura
Apoios ao Investimento
De acordo com indicações superiores, verificaram-se os orçamentos, anexos aos pedidos de apoio apresentados
por diversas entidades, para a realização de obras constantes no quadro anexo.
DESIGNAÇÃO DA OBRA A
TOTAL DO
ENTIDADE
EXECUTAR
INVESTIMENTO
Obras de pintura na Capela do
Comissão da Capela de Mogadouro
6.060,00 € + IVA
Mogadouro
Obras de conservação e beneficiação da
Comissão da Capela da Carregosa
20.979,40 € + IVA
Capela da Carregosa
Associação Cultural e Recreativa de
Obra de requalificação do recinto das
118.967,48 € + IVA
Lousões
festas - 1.ª fase
Comissão Fabriqueira da Igreja de
Obras de conservação e restauro de três
2.870,00 € + IVA
Brunhós
esculturas
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Após análise de todos os orçamentos, conclui-se que os valores apresentados pelas diversas entidades, estão em
linha com os praticados no mercado atual.
À consideração superior,
O Diretor Intermédio do Setor, em r/s
(Mauro Alegre, Eng.)
05.09.2018

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “este é o pacote para o
segundo semestre, onde incluímos aqui algumas variáveis. Há apoios que são para
implementação de medidas de proteção e segurança nas instalações, uma medida que temos
que intensificar. A Senhora Chefe de Divisão, Eng.ª Maria José, tem feito um trabalho de
levantamento e de visita pedagógica à maior parte das instituições do Concelho. Não
podemos deixar de recordar o incidente que aconteceu no Concelho de Tondela, o ano
passado, que vitimou várias pessoas, portanto, temos tido aqui uma atuação pro-ativa. Há
três pedidos de apoio nesse sentido, a Banda do Cercal, a Filarmónica 15 de Agosto
Alfarelense e o Centro Social e Cultura Sampedrense, já executaram algumas medidas nesse
sentido, nomeadamente mudar o sentido de abertura das portas principais. Outras foram
mais além, que é caso da Banda do Cercal, colocando com outro tipo de equipamentos. A
ideia é motivar as instituições.
Nós estamos a apoiar com o mesmo padrão de investimento. Às vezes as pessoas
questionam porque é que é este padrão de apoio ao investimento dos 40%, é uma
percentagem que está tipificada, está sedimentada no Município por diversas razões: uma
delas, por exemplo, tem a ver com questões legais até de contratação pública, ou seja, é um
mecanismo de defesa que nós, enquanto entidade apoiante, temos que ter, uma entidade
que seja apoiada para o investimento em mais de 50% por uma entidade pública
automaticamente passa a ser entidade adjudicante nos termos do CCP, ou seja, passa a
cumprir o Código da Contratação Pública. Muitas vezes sabemos que é complicado às
instituições elaborarem esse processo. Neste quadro temos três apoios: um à Banda do
Cercal, à Filarmónica 15 de Agosto Alfarelense e ao Centro Social e Cultural Sampedrense.
Depois temos aqui pequenos apoios de conservação e reparação de equipamentos que são
importantes para aquele conjunto de localidades como é o caso da Capela do Mogadouro
que é uma capelania que abrange um conjunto muito disperso de localidades, portanto, eles
fazem aqui manutenção de um espaço social importante e inclusivo, o da antiga escola
primária, o apoio que se propõe é de 2.980,00 euros. Relativamente à Comissão Fabriqueira
da Igreja de Brunhós, propõe-se um apoio de 1.410,00 euros para a recuperação de imagens
e ajudar a preservar o seu património cultural. Relativamente à Associação Cultural e
Recreativa dos Lousões, uma grande obra, uma intervenção num espaço público que está
cedido no regime de Comodato. O processo está a decorrer, a obra será sujeita a tudo, pela
sua dimensão, a que corresponder em termos de licenciamento de obra particular. Quanto à
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Gesteira – Capela da Carregosa, trata-se da
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conservação do seu equipamento para preservar alguma arte sacra, nomeadamente a nível
do altar, um apoio no valor de 8.860,00 euros.--------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “queria falar sobre a parte da
implementação das medidas de proteção contra incêndios. Estive a ver o procedimento que
foi utilizado na Banda do Cercal, na Filarmónica 15 de Agosto Alfarelense e também no
Centro Social e Cultural Sampedrense e relativamente à Banda do Cercal, quero dar os
parabéns ao Eng.º Guilherme Castanheira que procedeu, da minha maneira de ver, da forma
correta, isto é, elaborou um projeto, aprovou-o na ANPC e vai executá-lo e, no final,
certamente irá haver uma vistoria e ficará com uma garantia se ocorrer algum acidente.
Quanto a mim, o procedimento é o correto. Queria propor que nos outros sítios se
procede-se de igual forma, porquê? Porque vamos estar lá a gastar dinheiro, nós e eles, e
depois se calhar se for lá uma vistoria chumba-o, vai ter que se voltar a gastar mais dinheiro.
Propunha, é uma proposta, que relativamente a estas duas instituições se fizesse um projeto,
que ele fosse aprovado na ANPC e depois faziam-se as coisas de uma vez e bem feitas. Nós
estamos a correr o risco de estarmos a gastar dinheiro e depois aquilo, por e simplesmente,
não servir para nada, ou se houver um acidente quem é que assume a responsabilidade? Não
é a Câmara porque formalmente não constituiu nenhuma equipa de vistoria como disse,
tudo bem, são opções, eu não faria isso, mas o Senhor Presidente assim o entende. A Bando
do Cercal tem uma situação clara, fez o projeto, a ANPC aprovou, há vistoria, há
responsabilidade...”-----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “o Senhor Vereador deu
um contributo importante, comungo inteiramente consigo, portanto, depois temos que ver a
questão de escala. Mesmo quando eu disse no início da intervenção que a própria Eng.ª
Maria José, os serviços de obras particulares e planeamento estão a fazer essa sensibilização,
nem lhe quis chamar vistoria porque se não teríamos que colocar um edital na porta e dizer
que estava proibida a utilização daqueles espaços pelas respetivas populações. De facto só
temos que saudar a Banda do Cercal e outras instituições, que felizmente há no Concelho,
por exemplo, a Associação da Vinha da Rainha, está licenciada; a Casa do Povo de Vila
Nova de Anços; a própria Banda da Gesteira que o próprio processo de obra decorreu aqui.
Depois temos um conjunto enorme de coletividades onde, infelizmente, também se
encontra a Filarmónica 15 de Agosto Alfarelense, embora seja uma sede, mas foi feita há
uns anos atrás, hoje para se iniciar o licenciamento enfrenta um processo complexo.
Sensibilizámos, mas de qualquer das maneiras o próprio apoio que iremos dar é um apoio
de esforço diferente e que altera, pelo menos, as condições mínimas de abertura de
segurança das portas principais e outras coisas complementares. Relativamente à Banda do
Cercal sofreu recentemente grandes obras com esforço da população, também com 40% de
apoio municipal e, portanto, saudamos este complemento, não foi incluído nas obras de há
dois anos atrás, incluíram agora e bem. Sempre incentivei a Banda do Cercal, sem qualquer
restrição ao plafond sobre questões financeiras, a fazer tudo o que fosse necessário e
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exequível por parte dos dois, portanto, é a mensagem que tenho passado e que nós
passamos a todas as coletividades. O ideal era hoje estarmos aqui com um conjunto ainda de
outras coletividades que têm que fazer esse esforço, sob pena de nós termos que um dia
destes encontrar uma estratégia diferente, com um esforço porventura municipal, lá irmos
nós assumir as rédeas da situação porque se não a dinâmica local não vai por aí e nós só
temos duas coisas a fazer: ou vamos lá nós fazer, impor ou fechar as portas para nos livrarnos dessa responsabilidade. Ainda assim, com este esforço pequeno da Filarmónica 15 de
Agosto Alfarelense e com o Centro Social e Cultural Sampedrense, acolhi a recomendação
do Senhor Vereador, desafio-o em conjunto ou com qualquer um de nós a aperfeiçoarmos
até esta questão e de avançarmos aqui com uma proposta que tem que ser ponderada na sua
fundamentação.”-------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “a minha proposta é que em
diálogo com as instituições as incentivamos a elaborar um projeto e aprová-lo na ANPC e
depois sim, investirmos e darmos o apoio que for necessário. Quanto a mim não devemos
investir o dinheiro enquanto não tiverem um projeto aprovado.”---------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “que fique registado em ata
a recomendação do Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves que, relativamente às
medidas de proteção e segurança, devemos aprofundar o nosso contacto com as
coletividades nesta matéria e apoiar todas aquelas que apresentem um projeto aprovado pela
ANPC sobre os investimentos que vão fazer, para depois quando aprovarmos esse apoio a
esses investimentos, eles estarem de acordo com projetos aprovados pela entidade que
tutela essa matéria.”----------------------------------------------------------------------------------------9.1. Banda do Cercal
- Implementação de Medidas Regulamentares de Segurança Contra Incêndios
na Sede
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Cultura / Ações no Âmbito da Cultura
Apoios ao Investimento
Por indicação superior, verificou-se o orçamento anexo ao pedido de apoio, apresentado pela Banda do
Cercal, para a implementação de medidas regulamentares de segurança contra incêndio em edifícios,
conforme quadro anexo.
O orçamento em questão teve por base um projeto de segurança contra incêndio aprovado pela
Autoridade Nacional de Proteção Civil, que se encontra anexo ao pedido de licenciamento a que se
refere o proc. 10/2018.
Os preços estão em consonância com os praticados no mercado.
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Entidade

Designação da obra a executar

Total do investimento

Banda do Cercal

Implementação de medidas
regulamentares de segurança contra
incêndio em edifícios

10 505.44 €, incluindo IVA

(Joaquim Oliveira – Eng. Civil)
06-09-2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio no valor de
4.200,00 euros, conforme a proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.-----------O Senhor Vereador em Substituição Eng. Guilherme Castanheira ausentou-se não
tendo participado na votação.--------------------------------------------------------------9.2. Filarmónica 15 de Agosto Alfarelense
- Implementação de Medidas Regulamentares de Segurança Contra
Incêndios na Sede

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio no valor de
1.850,00 euros, conforme a proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.-------------9.3. Paróquia de S. Tiago - Capela de Mogadouro
- Obras de Pintura da Capela

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio no valor de
2.980,00 euros, conforme a proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.------------9.4. Centro Social e Cultural Sampedrense
- Implementação de Medidas Regulamentares Contra Incêndios e Obras
de Beneficiação

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio no valor de
1.460,00 euros, conforme a proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.------------9.5. Comissão Fabriqueira da Igreja de Brunhós
- Recuperação de Imagens: Santa Luzia, São Sebastião e Virgem Maria

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio no valor de
1.410,00 euros, conforme a proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.------------25
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9.6. Associação Cultural e Recreativa de Lousões
- Obra de Requalificação do Recinto das Festas – 1.ª Fase

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio no valor de
58.530,00 euros, conforme a proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.-----------9.7. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Gesteira - Capela da Carregosa
- Obras de Conservação e Beneficiação da Capela da Carregosa

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio no valor de
8.860,00 euros, conforme a proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.------------Ponto 10. DESPORTO
. APOIO AO INVESTIMENTO
- Grupo Desportivo de Figueiró do Campo
. Restauração dos Balneários do Campo de Futebol 11 de Figueiró do Campo
Foi presente a seguinte Proposta:
Proposta
ASSUNTO: DESPORTO E TEMPOS LIVRES
APOIO AO INVESTIMENTO
- GRUPO DESPORTIVO DE FIGUEIRÓ DO CAMPO
O Grupo Desportivo de Figueiró do Campo, após largos anos de inatividade, está a reativar a prática
desportiva, designadamente na modalidade de futebol, naquela localidade, tendo iniciado com a realização de
um torneio de futsal, e pretendendo na época desportiva prestes a iniciar, inscrever uma equipa de futebol de
11 nas competições da INATEL.
Esta coletividade pretende desenvolver a sua atividade no campo de futebol situado na localidade de Figueiró
do Campo, equipamento, esse, que se encontra em muito más condições, especialmente ao nível dos
balneários, em resultado do abandono a que esteve sujeito há mais de uma década.
Assim, vêm solicitar ao Município de Soure um apoio ao investimento para obras de reabilitação de algumas
infraestruturas, para que possam restituir a este campo de futebol as condições necessárias à prática
desportiva.
Releve-se que é o único equipamento deste tipo na freguesia de Figueiró do Campo, tornando-se, pois,
premente a sua utilização para fazer face aos anseios de muitos jovens da freguesia para a prática do desporto,
do exercício físico e de estilos de vida saudáveis.
Assim, é manifesto o interesse municipal no apoio a este projeto, em parceria com aquela comunidade e com a
Junta de Freguesia, indo ao encontro de um eixo da nossa estratégia desportiva para o setor, o aumento da
oferta desportiva aos jovens do Concelho.
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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 8.750,00€ ao Grupo Desportivo de Figueiró do Campo, 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.)
05/09/2018
PROPOSTAS DE APOIO A INVESTIMENTOS

Anexo - Desporto

1

Entidade

Designação projeto

Total
Investimento

Apoio Proposto

2018

2019

Grupo Desportivo de Figueiró do
Campo

Restauração dos Balneários do Campo de
Futebol 11 de Figueiró do Campo

21 889,08 €

8 750,00 €

4 500,00 €

4 250,00 €

Total:

8 750,00 €

4 500,00 €

4 250,00 €

Assunto: Desporto / Ações no Âmbito do Desporto
Apoios ao Investimento
De acordo com indicações superiores, verificou-se o orçamento, anexo ao pedidos de apoio apresentado pelo
Grupo Desportivo de Figueiró do Campo, para a realização de obras constantes no quadro anexo.
DESIGNAÇÃO DA OBRA A
TOTAL DO
ENTIDADE
EXECUTAR
INVESTIMENTO
Grupo Desportivo de Figueiró do
Obras de restauro dos Balneários do
17.796,00 € + IVA
Campo
campo de futebol de Figueiró do Campo
Após análise do orçamento, conclui-se que o valor apresentado pela entidade, está em linha com os praticados no
mercado atual.
À consideração superior,
O Diretor Intermédio do Setor, em r/s
(Mauro Alegre, Eng.)
05.09.2018

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “está cedido um espaço à
população de Figueiró do Campo, já há várias épocas. A juventude de Figueiró do Campo
quer avançar com a reativação da sua atividade desportiva, obviamente que os balneários
estão muito para além daquilo que são as condições mínimas para qualquer ser humano poder
utilizar, não vale a pena descrevê-lo de outra forma, estão obsoletos. Todo este trabalho foi
feito com esforço dos dirigentes que é, acima de tudo, um grupo com cerca de duas dezenas
de jovens da localidade de Figueiró do Campo, portanto, o Município, ainda que não fosse
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por outra razão, deve incentivar o associativismo e a dinâmica local. A nossa proposta é que
aprovemos um apoio de 8.750,00 euros, diria que é insignificante para aquilo que são os
objetivos destes jovens, mas é o retomar da atividade desportiva do Grupo Desportivo de
Figueiró do Campo.”-----------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio de 8.750,00 euros,
ao Grupo Desportivo de Figueiró do Campo, o que representa sensivelmente 40% do
investimento proposto, conforme a proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.-----Ponto 11. AÇÃO SOCIAL//APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
. HABITAÇÃO SOCIAL//APOIO AO ARRENDAMENTO
- PRORROGAÇÃO DOS APOIOS

- N.º Processo: 23/2017 – APA
- N.º Processo: 24/2017 – APA
- N.º Processo: 25/2017 – APA
- N.º Processo: 26/2017 – APA

Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL // APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
- HABITAÇÃO SOCIAL // APOIO AO ARRENDAMENTO
. PRORROGAÇÃO DOS APOIOS
- Nº PROCESSO 23/2017-APA
- Nº PROCESSO 24/2017-APA
- Nº PROCESSO 25/2017-APA
- Nº PROCESSO 26/2017- APA
O Município de Soure tem vindo a atribuir, com caráter temporário e a título excecional, alguns apoios ao arrendamento, face a
circunstâncias de emergência social que são diagnosticadas e acompanhadas pelos Serviços de Ação Social e Saúde.
O valor do apoio que tem sido concedido a estas situações excecionais tem tido por base a relação entre o valor da renda e o
valor do Rendimento Mensal Bruto do Agregado Familiar, deduzido das despesas, sendo que o valor médio a apoiar pelo
Município se tem cifrado em sensivelmente 50% do valor da renda.
Pelas deliberações da Câmara Municipal constantes no quadro abaixo descriminadas foram aprovadas as concessões de
vários apoios ao arrendamento, pelo prazo de 12 meses.
N.º de Processo

Deliberação da Câmara

Prazo

23/2017-APA
24/2017-APA
25/2017-APA
26/2017- APA

Valor do Apoio (50% do valor
da renda)

€60,00
04.Setembro.2017

31 de agosto de 2018

€125,00
€135,00
€100,00

Após uma nova caraterização socio-económica aos Agregados Familiares em causa, conclui-se que os mesmos continuam
numa situação de grave carência económica, mantendo-se, por isso, os pressupostos de emergência social que justificaram o
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apoio atribuído no ano passado, e que, no nosso entendimento, deverão ser prorrogados, com caráter de excecionalidade, por
mais 12 meses.
Os Municípios dispõem de atribuições nos domínios da saúde, ação social e habitação, conforme o previsto nas alíneas g), h) e
i) do nº 2 do artigo 23º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro.
Em concretização dessas atribuições, compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, incluindo aquelas que
contribuam para a promoção da saúde e prevenção de doenças, bem como participar na prestação de serviços e prestar apoio a
pessoas em situação de vulnerabilidade, nos termos das alíneas u) e v) do nº 1 do artigo 33º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro.
Face ao atrás exposto, sugere-se:
- A prorrogação do Apoio Mensal ao Arrendamento, pelo prazo de 12 meses com efeitos a 01.09.2018, no valor de €60,00
correspondente a 50% do valor da renda, ao Agregado Familiar com o número de processo 23/2017 – APA.
- A prorrogação do Apoio Mensal ao Arrendamento, pelo prazo de 12 meses com efeitos a 01.09.2018, no valor de €125,00
correspondente a 50% do valor da renda, ao Agregado Familiar com o número de processo 24/2017 – APA.
- A prorrogação do Apoio Mensal ao Arrendamento, pelo prazo de 12 meses com efeitos a 01.09.2018, no valor de €135,00
correspondente a 50% do valor da renda, ao Agregado Familiar com o número de processo 25/2016 – APA.
- A prorrogação do Apoio Mensal ao Arrendamento, pelo prazo de 12 meses com efeitos a 01.09.2018, no valor de €100,00
correspondente a 50% do valor da renda, ao Agregado Familiar com o número de processo 26/2016 – APA.
À consideração superior,
A Dirigente dos Serviços de Ação Social e Saúde
(Cristina Marta, Dra.)
2018/08/30

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Prorrogação do Apoio Mensal ao
Arrendamento, pelo prazo de 12 meses, correspondente a 50% do valor da renda, aos 4
(quatro) Agregados Familiares, conforme decorre da informação técnica dos serviços.---Ponto 12. AÇÃO SOCIAL//REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL
. HABITAÇÃO SOCIAL//REABILITAÇÃO DE HABITAÇÕES DEGRADADAS/APOIO

- José Alberto de Oliveira Sousa

Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL// REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL
. HABITAÇÃO SOCIAL// REABILITAÇÃO DE HABITAÇÕES DEGRADADAS/ APOIO
- José Alberto de Oliveira Sousa
Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:
A Rede Social do Concelho de Soure, designadamente, através dos Serviços de Ação Social e Saúde e o Serviço Local de
Segurança Social, tem procedido ao acompanhamento direto e sistemático de um Agregado Familiar, residente em Alencarce
de Baixo, Freguesia e Concelho de Soure.
O Elemento desta Família é portador de deficiência motora, utilizando cadeira de rodas elétrica para a sua deslocação, foi-lhe
atribuída uma Incapacidade Permanente de 80%, sofre de paralisia flácida súbita, redução do tonus muscular e insuficiência
respiratória. A situação de saúde tem vindo a agravar-se ao longo dos anos. Este Agregado Familiar veio solicitar à Câmara
Municipal colaboração para eliminar barreiras relativas à mobilidade condicionada, bem como melhorar a sua capacidade
respiratória.

29

17ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 10 de setembro de 2018, pelas 10,00 horas
Na sequência do solicitada, foi efetuada uma visita domiciliária à habitação, com o objetivo de verificar as condições de
habitabilidade.
Assim, para melhorar as condições habitacionais, foi apresentado um orçamento de €1805,00 para a execução de obras de
construção civil, designadamente mudança do lavatório e do bidé na casa de banho e reparação/ pintura de dois quartos e
aplicação de mosaico, esta intervenção contribuirá para melhorar a qualidade de vida e as condições de mobilidade
condicionada desta família, que se encontra numa situação socio-económica fragilizada.
Neste sentido, o Município de Soure tem vindo pontualmente a apoiar situações similares no seguimento das deliberações da
Câmara Municipal de 13.12.2000 e 18.03.2014, até ao valor máximo de €2.500,00.
É da competência da Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, entre outras, incluindo aquelas que contribuam
para a promoção da saúde e prevenção das doenças, bem como participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas
em situação de vulnerabilidade, em parceria com Instituições Particulares de Solidariedade Social – cfr. alíneas u) e v) do n.º1
do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Face ao atrás exposto, sugere-se que o Executivo Municipal aprove:
A atribuição de um Apoio Económico, de caráter excecional, no valor de €1800,00 ao Agregado Familiar identificado na
Ficha da Família em ANEXO.
À Consideração Superior,
A Dirigente do Serviço de Ação Social e Saúde,
(Cristina Marta, Dra.)
2018.08.30

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio económico, de
carácter excecional, no valor de 1.800,00 euros, ao Agregado Familiar José Alberto
de Oliveira Sousa, conforme decorre da informação técnica dos serviços.---------------Ponto 13. SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE
. USF - Unidade de Saúde Familiar de Alfarelos/Granja do
Ulmeiro/Figueiró do Campo
- 2.ª Prorrogação de Prazo
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE

- USF – Unidade de Saúde Familiar de Alfarelos/Granja do Ulmeiro/Figueiró do Campo
- 2º Prorrogação de prazo.

Relativamente ao tema em assunto, considaeranao:
1. O peaidao ae prorrogação ae prazo aa empreidtaaa, apresentaao no aocumento em anexo;
2. Que tal facto conaidcidonou o normal aesenivoliver aos trabalhos;
3. Trata-se ae um peaidao ae prorrogação gracidosa ae prazo, conforme preivê o D.L. n.º 6/2004, ae 06 ae
Janeidro, que estabelece o regidme ae Reividsão ae Preços, idsto é, que não idmplidcará acréscidmo no custo aa
empreidtaaa;
4. Que a competêncida para a aproivação ao presente peaidao ae prorrogação cabe ao órgão competente para
a aecidsão ae contratar, no caso a Câmara Munidcidpal;
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5.

6.

Que a aata fnal para conclusão ao idnivestmento, em termos ae canaidaatura a funaos comunidtáridos, é o
aida 30/06/2018;
Que a sidtuação aa obra é a seguidnte:
Aajuaidcação
366.349,07
Valor aos trabalhos executaaos/faturaaos até à aata
69.096,34 €
Prazo ae execução idnidcidal
Inidcido – 22.05.2017
Fidm – 21.02.2018
1º Prorrogação solidcidtaaa
Fidnal – 30.04.2018
Fidnal – 07.07.2018
Prorrogação proposta para aproivação

Nestas conaidções propõe-se a aproivação ae uma prorrogação gracidosa ao prazo ae execução aa empreidtaaa em
assunto, passanao a sua conclusão a ser o aida 07.07.2018.
À considaeração superidor,
(Mauro Alegre, Eng.º.Cidividl)
2018-04-27

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de uma prorrogação
de prazo que tem a ver com a cessação do contrato de empreitada que nós na altura fizemos
com o empreiteiro a quem tínhamos entregue o concurso público da Extensão de Saúde da
Granja do Ulmeiro. Trata-se de aprovarmos a ratificação da minha decisão de prorrogar o
prazo até ao dia 07 de julho de 2018. “--------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “foi pedido a prorrogação do
prazo em abril de 2018, entretanto a obra não estava concluída e tinha que ser concluída até
30.06.2018. Depois a 16.07.2018 foi aprovado o novo procedimento de concurso porque o
outro, conforme passou aqui, não tinha capacidade para concluir a obra… Entretanto, já em
agosto tivemos aqui a aprovação do resultado do concurso e foi a empresa Canas que ganhou,
portanto, como diz o Eng.º Mário Monteiro, só falta entregar os elementos para assinar a
consignação. No meu entender, a não ser que haja aqui alguma coisa que me escape, este
pedido de prorrogação devia ter passado aqui na Câmara para aí em maio?”----------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “para este tipo de obra há
competências próprias do Presidente da Câmara que podia ter usado logo no início do
procedimento. A aprovação do projeto não, mas o início do procedimento de contratação
pública, o Presidente da Câmara tem competência própria. Adotámos a modalidade de ser o
Executivo a tomar as decisões em coerência. Não era necessário ter vindo à reunião de
Câmara, veio apenas para ratificação, por uma questão de coerência do processo, foi detetado
pelos serviços e para melhor conforto do mesmo era necessário vir, e portanto, veio hoje, não
veio na reunião seguinte, mas veio três ou quatro meses depois...”----------------------------------O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “como é que se resolve este
problema de a obra ser concluída até 30.06.2018, ela não vai ser concluída, aliás não foi… Em
termos de fundos comunitários não há problema nenhum?”-----------------------------------------31
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “todo este procedimento está
em análise na autoridade de gestão para a boa concretização do projeto, nem sequer temos
ainda resposta do andamento da questão. Em termos técnicos veio para ratificação, veio para
carimbar uma decisão legítima do Presidente da Câmara sobre esta matéria.”----------------------

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Presidente da
Câmara Municipal Mário Jorge Nunes.--------------------------------------------------Ponto 14. SAÚDE
. Protocolo de Colaboração com a Administração Regional de Saúde do
Centro, IP
- Implementação de Consultas de Saúde Oral
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “como sabemos, estão a
decorrer diligências para a melhoria das condições de saúde no Concelho. Surgiu a oportunidade
de avançarmos com uma valência para o Centro de Saúde de Soure para a Saúde Oral. Nós, à
semelhança do que temos feito na Educação há vários anos, passámos a ser responsáveis por
todos os Jardins de Infância e Escolas do 1.º Ciclo existentes no Concelho em termos de
funcionamento, equipamentos, manutenção, obras, etc. Aquilo que se perspetiva, porque já foi
aprovada a Lei das Transferências de Competências para as Autarquias Locais, possam também
vir a surgir questões na área da Educação e na área da Saúde.
Agora foi-nos lançado o desafio, para quatro Municípios da Região, poderem começar nos seus
Centros de Saúde a implementação de consultas de Saúde Oral. O investimento que nos é
proposto assumirmos em Anexo I, não está quantificado, mas a indicação que me foi dada é que
será um investimento na ordem dos 30.000,00 euros, é a oportunidade de sermos um dos
Municípios piloto a ter esta valência em funcionamento pelo Estado e de termos os nossos
utentes com Medicina Oral, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde em Soure. É este o
compromisso que se pretende assumir e é mais um passo que damos para mostrar aqui boa fé e
boa vontade e determinação em ter, cada vez mais, uma melhor saúde no Concelho de Soure.
Na prática o que a Administração Regional de Saúde se propõe fazer no Centro de Saúde de
Soure é adaptar as instalações a um consultório dentista e nós comprarmos o equipamento que
esta em anexo, cuja indicação que nos é dada é que será cerca de 30.000,00 euros.”----------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração entre o
Município de Soure e a Administração Regional de Saúde do Centro, IP Implementação de Consultas de Saúde Oral -.--------------------------------------------32
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Ponto 15. SAÚDE
- Propostas para Funcionamento dos Cuidados de Saúde Primários no
Concelho de Soure
Foi presente a seguinte proposta:
PROPOSTA
Considerando:
- Os termos e o texto da Lei nº 48/90, de 24 de Agosto – Lei de Bases da Saúde – nomeadamente a redação da
“Base IX – Autarquias Locais”, que refere explicitamente: “Sem prejuízo de eventual transferência de competências,
as autarquias locais participam na ação comum a favor da saúde coletiva e dos indivíduos, intervêm na definição
das linhas de atuação em que estejam diretamente interessadas e contribuem para a sua efetivação dentro das
suas atribuições e responsabilidades”;
- Que o regime jurídico das autarquias locais, na redação da lei 75/2013 de 12 de Setembro, na alínea g) do nº 2,
do Artigo 23º do Capítulo III Secção I, estabelece que os municípios dispõem de atribuições designadamente no
domínio da Saúde;
- O recente quadro de transferências de competências para as autarquias locais, estabelecido na Lei nº 50/2018 de
16 de Agosto, que no nº 1 do Artigo 13º, refere que “É da competência dos órgãos municipais participar no
planeamento, na gestão e na realização de investimentos relativos a novas unidades de prestação de cuidados de
saúde primários, nomeadamente na sua construção, equipamento e manutenção”.
- O Acordo de Parceria, celebrado a 22 de Abril de 2016, entre a Câmara Municipal de Soure e o ACES do Baixo
Mondego, que no seu clausulado aponta um largo espetro de áreas de colaboração entre estas entidades,
passando pelos transportes, encargos com seguros, manutenção e higienização de equipamentos e partilha de
informação sobre a execução do mesmo, fixando uma prática consolidada de colaboração dos diferentes agentes
de promoção da saúde municipal;
- A recomendação ao Executivo Municipal, aprovada por unanimidade de todas as bancadas da Assembleia
Municipal de Soure na sua sessão extraordinária de 16 Julho, para que este procure acordar e assegurar com o
Ministério da Saúde: 1) As áreas de intervenção em concreto quer da USF Vita Saurium, em Soure, quer da UCSP
de Soure, na Granja do Ulmeiro; 2) as correspondentes e adequadas dotações e/ou distribuições de recursos
humanos; 3) o funcionamento efetivo de todas as Extensões de Saúde – Degracias/Pombalinho, Samuel, Vinha da
Rainha, Vila Nova de Anços, Alfarelos e Figueiró do Campo, com horários e periodicidade flexíveis, técnica e
socialmente adequados às realidades locais;
- A especificidade geográfica e demográfica do Concelho de Soure, com 151 lugares e uma distribuição
populacional muito repartida pelas suas 8 freguesias e 2 uniões de freguesias, e a qualidade dos seus
equipamentos de Saúde, nomeadamente os resultantes de parcerias recentes com a ARS e que permitiram ampliar
e renovar a rede concelhia de Extensões de Saúde;
- Que é intenção do Município de Soure continuar e aprofundar o seu esforço e contributo para o planeamento e
funcionamento da rede de cuidados de saúde municipal, estando a diligenciar a concretização de um protocolo com
a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, com o objetivo de elaborar a Carta dos Serviços Primários de
Saúde do Concelho de Soure e que esta se constitua como documento chave para a orientação e moni torização
das opções municipais nesta área;
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PROPÕE-SE:
1 – a celebração de um protocolo entre o Município de Soure e a ARS Centro, que consensualize as opções
estratégicas em matéria de definição da Rede Municipal de Serviços Primários de Saúde, e que envolva os
diferentes atores, nomeadamente: o ACES Baixo Mondego, a UCSP de Soure, a USF Vita Saurium e a Unidade de
Cuidados na Comunidade;
2 – que o protocolo referido na proposta anterior, fixe e defina a distribuição mínima de recursos humanos afetos a
cada unidade funcional, sem prejuízo da cobertura integral de todos os residentes no Concelho de Soure; admitindo
uma das seguintes variantes em alternativa:
VARIANTE 1
USF Vita Saurium – Cobertura integral das uniões das freguesia de Degracias e Pombalinho e de Gesteira
Brunhós e das freguesias de Samuel, Soure, Tapéus e Vinha da Rainha; e que para a prossecução dos seus atos
médicos e ações de promoção da saúde, funcione no Centro de Saúde de Soure, com polos nas Extensões de
Saúde de Degracias e Pombalinho, Samuel e Vinha da Rainha.
UCSP Soure – Cobertura integral das freguesias de Alfarelos, Figueiró do Campo, Granja do Ulmeiro e Vila Nova
de Anços; e que para a prossecução dos seus atos médicos e ações de promoção da saúde, funcione com sede na
Extensão de Saúde de Granja do Ulmeiro, e polos nas Extensões de Saúde Alfarelos, Figueiró do Campo e Vila
Nova de Anços.
Pressupostos:
- Que o quadro mínimo de afetação de equipas médicas à USF Vita Saurium seja de nove (9 médicos, 9
enfermeiros e 9 administrativos) e que o da UCSP Soure seja de quatro (4 médicos, 4 enfermeiros e 4
administrativos).
- Que o Município de Soure assegurará o transporte das equipas médicas nas ações de saúde a realizar no polo da
USF Vita Saurium de Degracias/Pombalinho.
- Que o Município de Soure assegurará a manutenção, limpeza e conservação das extensões de saúde
constituídas como polos das unidades funcionais de Degracias/Pombalinho e de Figueiró do Campo.
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VARIANTE 2
USF Vita Saurium – Cobertura integral das uniões das freguesia de Degracias e Pombalinho, e freguesias de
Soure e Tapéus; e que para a prossecução dos seus atos médicos e ações de promoção da saúde, funcione no
Centro de Saúde de Soure, com polo na Extensões de Saúde de Degracias e Pombalinho.
UCSP Soure Norte / Polo 1 – Cobertura integral das freguesias de Alfarelos, Figueiró do Campo e Granja do
Ulmeiro; e que para a prossecução dos seus atos médicos e ações de promoção da saúde funcione com sede na
Extensão de Saúde de Granja do Ulmeiro e nas Extensões de Saúde de Alfarelos e Figueiró do Campo.
UCSP Soure Oeste / Polo 2 – Cobertura integral da união das freguesias de Gesteira e Brunhós, e freguesias de
Samuel, Vila Nova de Anços, Vinha da Rainha,os mais de 100 utentes sem atribuição de médico de família e dos
novos utentes; e que para a prossecução dos seus atos médicos e ações de promoção da saúde, funcione com
sede no Centro de Saúde de Soure, e nas Extensões de Saúde de Samuel, Vila Nova de Anços e Vinha da Rainha.
Pressupostos:
- Que o quadro mínimo de afetação de equipas médicas à USF Vita Saurium seja de cinco (médico, enfermeiro e
administrativo) e que o da UCSP Soure Norte / Polo 1 seja de três e da UCSP Soure Oeste / Polo 2 seja de quatro.
- Que o Município de Soure assegurará o transporte das equipas médicas nas ações de saúde a realizar no polo da
USF Vita Saurium de Degracias/Pombalinho.
- Que o Município de Soure assegurará a manutenção, limpeza e conservação dos equipamentos que constituem a
totalidade da rede municipal.
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VARIANTE 3
UCSP Soure – Cobertura integral de todas as freguesias do Concelho; e que para a prossecução dos seus atos
médicos e ações de promoção da saúde, funcionando no Centro de Saúde de Soure e na Extensões de Saúde de
Proximidade.
Pressupostos:
- Que a totalidade das equipas médicas fique afeta à UCSP.
- Que o Município de Soure assegurará a manutenção, limpeza e conservação dos equipamentos que constituem a
totalidade da rede municipal.

Pressupostos Gerais a qualquer das variantes:
- O Município de Soure, comparticipará o alargamento de novas áreas de intervenção médica e educação para a
saúde, nomeadamente nos domínios da saúde oral, nutrição e psiquiatria/saúde mental.
- Que as equipes médicas da USF e UCSP´s estejam disponíveis para atender os utentes eventuais, tais como
turistas ou imigrantes.
- Que as consultas de agudos e acidentados, aos sábados, domingos e feriados, funcionem no Centro de Saúde de
Soure, num horário mínimo de 8 horas.
- Que se produza um documento geral que enquadre e indique à população as disponibilidades e acessos a cada
um dos equipamentos e unidades de saúde.
Soure 10/09/2018
O Presidente da Câmara Municipal,
(Mário Jorge Nunes)

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “no âmbito das diligências
que estamos incumbidos de fazer, está agendada para o próximo dia 19 de setembro, na ARS,
um reunião entre a Administração Regional de Saúde e o Executivo Municipal, portanto, os
Senhores Vereadores devem tomar a devida nota, querendo e podendo estar presentes.
Seremos recebidos para percebermos que tipo de proposta é que a ARS tem e que respostas é
que tem para nos dar, considerando a recomendações que já oficiámos e que saíram da
Assembleia Municipal. Fazia sentido, no meu entender, irmos para essa reunião com alguma
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proposta. Apresento uma proposta para hoje. A Senhora Vereadora da CDU, na reunião de
Câmara de 13 de agosto, trouxe uma proposta que apresentou no PAOD, também já foi
comunicada. Os Senhores Vereadores podem fazer a abordagem dentro da própria reunião
ou até lá apresentarem as propostas que muito bem entenderem. Apresento aqui uma
proposta, hoje, que tem um conjunto de considerações e nesse conjunto de considerações o
que importa reter é o seguinte: propõe-se que todas as Extensões de Saúde do Concelho
funcionem, todas aquelas que formalmente existem, incluindo Degracias/Pombalinho e a de
Figueiró do Campo. Apresenta-se a possibilidade de três variantes: uma, que a Vita Saurium
passe a albergar uma área geográfica, foi essa a recomendação da Assembleia Municipal, à
questão geográfica, para que não haja unidades funcionais que funcionem em pacote fechado,
que não aceitem mais utentes. Essa situação, nós não podemos aceitar. É o que está na génese
da nossa contestação, que tem vários anos, o funcionamento das duas unidades funcionais de
Soure, a Vita Saurium e a UCSP. Portanto, a variante um é que haja uma cobertura integral
das Uniões de Freguesia de Degracias e Pombalinho e de Gesteira e Brunhós e das Freguesias
de Samuel, Soure, Tapéus e Vinha da Rainha, por parte da Vita Saurium, para que possam
executar estas tarefas. Que isto funcione com sede no Centro de Saúde de Soure e como
polos na Extensão de Saúde de Degracias e Pombalinho, Samuel e Vinha da Rainha. Para que
funcione com esta abrangência, seja constituído por um mínimo de afetação de nove equipas,
ou seja, nove médicos, nove enfermeiros e nove administrativos e que a UCSP de Soure
funcione com quatro equipas, funcionando com cobertura integral das Freguesias de
Alfarelos, Figueiró do Campo, Granja do Ulmeiro e Vila Nova de Anços e para a persecução
dos seus atos médicos e ações de promoção da saúde funcione na sede da Extensão de Saúde
da Granja do Ulmeiro e polos nas Extensões de Saúde de Alfarelos, Figueiró do Campo e Vila
Nova de Anços. O Município de Soure assegurará a manutenção e limpeza e conservação das
Extensões de Saúde constituídas de polos nas unidades funcionais de Degracias e Pombalinho
e Figueiró do Campo, portanto, aquelas que estão sem funcionar há dois anos, neste
pressuposto, retomarão o seu funcionamento, ainda que por períodos mais reduzidos de
tempos semanais. O Município compromete-se a pegar no Protocolo que assinámos há dois
anos e estende-lo também à Extensão de Saúde de Figueiró do Campo.
A variante dois é que a Vita Saurium não tenha uma área tão grande de abrangência
geográfica, mas que fica com a abrangência geográfica da União de Freguesias de Degracias e
Pombalinho e Freguesias de Soure e Tapéus e que passe de seis para cinco equipas. Pela
UCSP de Soure Norte/Polo 1, cobertura integral das Freguesias de Alfarelos, Figueiró do
Campo e Granja do Ulmeiro, nos mesmos pressupostos da variante um atrás apresentada.
Que a UCSP Soure Oeste / Polo 2, cobertura integral da União das Freguesias de Gesteira e
Brunhós, que até aqui estava a ser coberta na sua maioria pela USF Vita Saurium, pela
Freguesia de Samuel, Vila Nova de Anços e Vinha da Rainha e todos os novos utentes que
seja necessário inscrever de Soure e os cerca de 100 utentes que estão sem médico de família.
Que a UCSP funcione no Centro de Saúde de Soure e com polos na Extensão de Saúde de
Samuel, Vila Nova de Anços e Vinha da Rainha. Aqui o Município assumirá aquilo que já
assumiu, que é o apoio à Extensão de Saúde de Degracias e Pombalinho.
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A variante três é digamos que a “bomba atómica”: a extinção da USF Vita Saurium e que no
Concelho de Soure funcione apenas a UCSP de Soure, no modelo parecido com aquele que
existia há quinze anos atrás (com um coordenador e um Centro de Saúde e as suas Extensões
a funcionar). Para esse contributo o Município não participa porque não tem que participar, a
UCSP tem uma direção, não há aqui qualquer competitividade de serviço, não há aqui
qualquer desigualdade porque só há uma unidade funcional. Essa unidade tem um conjunto
de meios que a Administração Regional de Saúde quiser. Ainda assim, vamos manter a Eco
Saúde, vamos manter o apoio às consultas de Saúde Oral, à Psiquiatria, à Educação Alimentar,
ao Nutricionismo, etc.
Esta é a minha proposta, se algum dos Senhores Vereadores quiser acompanhar-me na sua
subscrição ou quiser redigir outra, serão todas enviadas até ao dia 19 de setembro ou podem
entregar, em mão, nessa reunião. Fica à vossa consideração se acharem conveniente
discutirmos este documento ainda hoje.”-----------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “este é um assunto que interessa
a todo o Concelho, a todos os Sourenses e não só, portanto, esta é uma proposta, saúdo-a.
Realmente na Assembleia Municipal foi aprovada essa recomendação e o Senhor Presidente
está a cumprir e a fazer o seu trabalho. Só tive conhecimento agora, portanto, não queria estar
a tomar uma atitude sem ler o documento porque é um assunto importante que vai marcar o
andamento da Carta de Saúde do Concelho. Em 2011 aprovou-se a Carta de Saúde que está a
ter reflexos hoje, as pessoas ou não tiveram a devida atenção, acredito que todas elas
estiveram de boa fé, mas hoje estamos a “pagar” essa situação, portanto, não queria correr no
mesmo erro, por isso sugeria que antes da reunião do dia 19 de setembro, farei tudo para estar
presente, mas se houvesse agendamento possível de uma reunião Extraordinária com a
Vereação para nós então consensualizarmos aqui uma proposta para depois ir com o conforto
ou desconforto, conforme a decisão, do que tomar agora uma decisão em cima do joelho, não
queria ficar com essa objeção na minha consciência.”--------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “relativamente a uma reunião
extraordinária daqui até dia 19 de setembro, confesso que não tenho disponibilidade, ainda
assim é uma questão de ver o regimento. De qualquer das maneiras esta é uma proposta
minha, penso que o seu contributo é importante para esclarecermos esta situação.
Obviamente que a reunião é plural, é uma reunião do Executivo composto pela pluralidade
dos seus sete membros com a Administração Regional de Saúde e se algum dos Senhores
Vereadores se quiser fazer substituir no dia 19 de setembro, obviamente que será bem aceite
essa substituição para manter a pluralidade da presença nessa reunião na ARS. Estou-vos a dar
conhecimento de que levo esta proposta. Daqui até dia 19 de setembro, ainda muita coisa
pode acontecer e pretendo com esta minha indicação de hoje, primeiro dar-vos conhecimento
desta minha proposta, também ela é uma proposta para provocar acontecimentos e
consequências daquilo que é a posição política do Presidente da Câmara Municipal de Soure e
que amanhã as consequências podem ter na pluralidade dos membros deste Executivo, da
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própria opinião pública ou até das próprias unidades funcionais aqui visadas, a UCSP tem
dirigentes, a USF tem dirigentes, a própria ARS aqui visada, pode vir a dar consequência.
Aquilo que eu pretendo é que, nessa reunião do dia 19 de setembro, a pluralidade dos
elementos desta Comissão de Saúde, designada na Assembleia Municipal e que é constituída
pelo Executivo Municipal, leve as suas propostas do ponto de vista plural à Administração
Regional de Saúde. Aquilo que eu disse é: se algum dos Senhores Vereadores quiser
subscrever esta proposta, ficará o conforto ou não. Irei dar nota pública, no sentido de
oficializar à ARS que foi dado conhecimento nesta reunião de Câmara, ela fica na Minuta da
Ata e a partir de hoje será pública. Não faz sentido guardá-la para o dia da reunião de dia 19
de setembro. Qualquer um dos Senhores Vereadores se quiser pegar nesta proposta e
introduzir contributos ou alterar considerações do que aqui está e com essa “negociação”
juntar-se à proposta. Estou disponível para com qualquer um dos Senhores Vereadores poder
alterar/concertar a versão final desta proposta. Portanto, é uma situação diferente de trazer
uma proposta a uma reunião de Câmara Extraordinária para ter força do órgão, para isso
confesso que não estou disponível, mas o órgão tem poderes conferidos pelo regimento para
vir a concertar uma reunião.”-------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “tudo bem, eu percebo isso,
então vou estudar a proposta e até ao dia 19 de setembro comunico pessoalmente a minha
opinião.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “tive conhecimento da proposta há
pouco e posso-lhe dizer que que ela é o reflexo daquilo que têm sido as várias reuniões que
temos feito, com a Administração Regional de Saúde e com a própria Assembleia Municipal.
Concordo completamente, uma vez que vai ao encontro daquilo que está definido na Carta de
Saúde para Soure, indo também ao encontro da proposta que temos defendido na área da
saúde para o nosso Concelho.” ---------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “a minha proposta está
tornada pública, sujeita aos Senhores Vereadores que a queiram subscrever e acrescentar
contributos para que não se perca a pluralidade da representação deste Executivo.”-------------O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “sobre esta matéria o diagnóstico há muito
que foi feito, o levantamento dos problemas no sistema do Concelho de Soure há muito tem
sido debatido em várias sedes, portanto, o desejo que tenho é que na próxima reunião do dia
19 de setembro não seja mais um fórum de discussão do sistema e não termos decisões em
concreto ou caminhos mais bem traçados para a resolução do problema. O Senhor Presidente
fez muito bem, na minha opinião, em trazer o assunto aqui para definir posições porque nada
destes assuntos são surpresa, portanto, da minha parte, subscrevo integralmente a sua
proposta. Não vejo inconveniente nenhum que aqui, em sede de reunião de Câmara, seja
apreciada e votada a sua proposta porque, de facto, é tempo de definições.”----------------------39
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “agradeço o contributo do
Senhor Vereador, mas não é minha intenção colocar à votação a proposta, até porque já tive
aqui indicação do Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves que manifestou interesse em
tempo ainda para poder, ou não, juntar-se com contributos ou com alterações a esta proposta,
portanto, aquilo que pretendo é um conjunto alargado de consensos sobre esta matéria.”------A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia referiu que: “este é um assunto do Concelho, um
assunto que deve interessar a todas as forças partidárias… e não se trata de “indefinições”
como foi referido, trata-se sim de encontrar soluções! Penso que é importante para o
Concelho de Soure, para os Munícipes de Soure, que se resolva esta situação em definitivo
nessa reunião agendada para o dia 19 de setembro… tendo em conta também o que foi
decidido e aprovado em sede de Assembleia Municipal, com o voto favorável de todas as
bancadas, um conjunto de recomendações, que ao que parece está espelhado agora na
proposta do Senhor Presidente. Portanto, aquilo que se espera é que este assunto fique
esclarecido e resolvido. Também tivemos oportunidade de ter aqui noutra reunião de Câmara,
a presença de várias instituições, nomeadamente o Dr. Carlos Ordens, em representação da
ARS… Portanto, agora sim, “falando a uma só voz”, tudo deve ficar resolvido. Resultando
esta proposta que aqui hoje nos é apresentada, das considerações/recomendações aprovadas
em Assembleia Municipal, eu, naturalmente, subscrevo esta posição.”-----------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “até dia 19 de setembro
estarei disponível para acrescentar a esta proposta aquilo que entenderem por conveniente e
darei nota aos interessados, neste caso à USF, ao UCSP, ao Agrupamento de Centros de
Saúde e à própria ARS de que a proposta é tendente a ser representativa, se outra não
aparecer pública até lá.”--------------------------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------Ponto 16. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS

. Execução de Passeios em Figueiró do Campo na EN entre os km 25+950 e
26+ 840 LD
- Escolha do Procedimento Prévio
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO
CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS
EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM FIGUEIRÓ DO CAMPO NA EN 347 ENTRE OS KM 25+950 E 26+840 LD
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
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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 35.000,00 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 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
03.01.07.01.04.01 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 07.003 2018/168.
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 2 - Construções, Ld.ª;
● A. M. Cacho & Brás, Ldª;
● Contec – Construção e Engenharia, S.A.;
● Lusosicó – Construções, Ldª;
● Segmento provável – Serviços e Manutenção, Ldª;
● Civibérica, Obras Civis, S.A.;
● Coimbraferrus – Construção Civil, Obras Públicas e Transportes, 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)
03.09.2018
e

ASSUNTO: - HABITAÇÃO – URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO

- Construção de Passeios
- EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM FIGUEIRÓ DO CAMPO NA EN 347 ENTRE OS KM 25+950 E 26+840 LD

Na sequêncida ae idnaidcação superidor, ae forma a concluidr o projeto elaboraao no ano ae 2013, submetao e
aproivaao pela antga Estraaas ae Portugal, SA, nas conaidções constantes aos aocumentos em anexo, foid atualidzaao
o respetivo mapa ae trabalhos, idgualmente em anexo.
Os trabalhos preividstos considstem na execução ae três troços ae passeido, ao longo ao laao aidreidto aa Estraaa
Nacidonal n.º 347, ae forma a garantr a contnuidaaae, em toao o troço aa idnterivenção, entre os passeidos já
exidstentes, a saber:
 Troço 1 - entre a “Fonte aa Bidca” e o passeido exidstente;
 Troço 2 - entre o passeido exidstente e o Jaraidm ae Infâncida;
 Troço 3 - entre o cruzamento aa Farmácida e o passeido exidstente na zona ao polidaesportivo.
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A quantfcação aos trabalhos necessáridos, a preços méaidos ae mercaao, junta-se em anexo à presente idnformação
e totalidza 35.000,00 €.
Assidm, propomos:
1. A aproivação aa idnterivenção proposta;
2. A sua execução por empreidtaaa, com recurso à fgura aa Consulta Préivida e consulta, nomeaaamente às
entaaaes seguidntes:
a. Gaaanha 2, La.ª;
b. A.M. Cacho & Brás, La.ª;
c. Contec – Construção e Engenharida, S.A.;
a. Lusosidcó – Construções, La.ª;

e.

Segmentoprovavel – Serviços e Manutenção, Ld.ª;

f.
g.

Cidividbéridca, Obras Cidivids, S.A.;
Coidmbraferrus - Construção Cidividl, Obras Públidcas e Transportes La.ª;

À considaeração superidor,
(Márido Monteidro
CHEFE DA D.I.O.P.M.)
2018-08-09

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de um projeto que
não avançou, embora esteja inscrito em Plano de Atividades e Orçamento desde lá até agora.
É uma obra que está sinalizada e em concertação de Plano de Atividades há vários mandatos,
portanto, vamos dar início ao procedimento.”----------------------------------O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “a EN 347 é uma estrada sob
concessão da IP, na altura que isto foi assinado era das Estradas de Portugal, o que eu gostaria de
colocar aqui é o seguinte: vai ser o Município a fazer e pagar sozinho os trabalhos? O património
continua a ser propriedade da IP? Outra questão, isto foi assinado já em 2013, já lá vão cinco anos,
há alguma razão especial para ter cinco anos de espera para se fazer estes trabalhos?”-----------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “nós hoje damos o sinal
político e as instruções com esta deliberação, é de que ficam os serviços, sobre a
responsabilidade do Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira e do Senhor Chefe de Divisão
Eng. Mário Monteiro, de a partir de hoje avançar com esta obra.”----------------------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “relativamente a esta questão levantada
pelo Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, tenho a dizer-lhe que as estradas são
património do IP, mas quem utiliza os passeios são os utentes do Município de Soure. As estradas
são propriedade do IP, mas quem utiliza os passeios são maioritariamente os Munícipes de Soure,
portanto, os passeios não fogem só porque são propriedade do IP. Penso que é um pressuposto
errado para que se esteja a complicar a realização de uma obra...”--------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de consulta prévia,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.----------------------------------42
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Ponto 17. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA
. LARGO DA IGREJA DE FIGUEIRÓ DO CAMPO
. Freguesia de Figueiró do Campo

. Remodelação do Sistema de IP
- Homologação do Auto de Receção Provisória

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LARGO DA IGREJA DE FIGUEIRÓ DO CAMPO
FREGUESIA DE FIGUEIRÓ DO CAMPO
REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE IP
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 16.11.2015, à empresa
Helenos, S.A., pelo valor de 1.375,54 €, acrescido de IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, nos termos
e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de
Janeiro.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
06.09.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------------------Ponto 18. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – RESÍDUOS
. “RECICLA SOURE”

- Aquisição de Sinalética
. Adjudicação - Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – RESÍDUOS
“RECICLA SOURE”
AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA
- ADJUDICAÇÃO
Por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, de 26.07.2018, foi decidido recorrer à figura da consulta
prévia, como procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.
Das entidades consultadas, apenas a seguinte apresentou proposta:
EMPRESA
S.N.S.V. – Sociedade Nacional de Sinalização Vertical, Lda.

VALOR
10.007,40 €
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Conforme relatório de análise em anexo, uma vez que a empresa respondeu ao solicitado e que o preço proposto
é inferior ao preço base definido, sugere-se a adjudicação à entidade “S.N.S.V. – Sociedade Nacional de
Sinalização Vertical, Lda.”.
De acordo com o n.º 1 do artigo 94º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de
29 de Janeiro, o contrato do presente fornecimento será reduzido a escrito.
Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa de
audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.
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 designada a técnica que
acompanhará o serviço, Eng. Cristina Madeira.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A dispensa da audiência prévia;
2. A aprovação da minuta do contrato;
3. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “S.N.S.V. – Sociedade Nacional de Sinalização Vertical,
Lda.”;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 10.007,40 euros, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor.
5. A designação para gestor do contrato a técnica Cristina Madeira.
À consideração superior,
O Dirigente Intermédio de 4.º Grau, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
30.08.2018
DESPACHO:
Adjudique-se nos termos termos do C.C.P..
Soure 30/08/2018
O Presidente da Câmara Municipal
(Mário Jorge Nunes)

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------Ponto 19. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – HIGIENE PÚBLICA
. RECICLA SOURE

. Construções Diversas
. Centros Ecológicos

- Homologação do Auto de Receção Provisória

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – HIGIENE PÚBLICA
RECICLA SOURE
CONSTRUÇÕES DIVERSAS
CENTROS ECOLÓGICOS
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 29.01.2018, à empresa Construções
Sérgio Fernandes, Unipessoal, Ldª, pelo valor de 429.162,92 €, acrescido de IVA.
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Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, nos termos
e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de
Janeiro.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
04.09.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------------------Ponto 20. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – RESÍDUOS
. RECICLA SOURE – Construção de Centros Ecológicos
- 1.ª Prorrogação de Prazo - Ratificação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto:SANEAMENTO E SALUBRIDADE – RESÍDUOS

- Recicla Soure – Construção de Centros Ecológicos
- 1º Prorrogação de prazo.

Relativamente ao tema em assunto, considaeranao:
1. O peaidao ae prorrogação ae prazo aa empreidtaaa, apresentaao no aocumento em anexo;
2. Que tal facto conaidcidonou o normal aesenivoliver aos trabalhos;
3. Trata-se ae um peaidao ae prorrogação gracidosa ae prazo, conforme preivê o D.L. n.º 6/2004, ae 06 ae
Janeidro, que estabelece o regidme ae Reividsão ae Preços, idsto é, que não idmplidcará acréscidmo no custo aa
empreidtaaa;
4. Que a competêncida para a aproivação ao presente peaidao ae prorrogação cabe ao órgão competente para
a aecidsão ae contratar, no caso a Câmara Munidcidpal;
5. Que a aata fnal para conclusão ao idnivestmento, em termos ae canaidaatura a funaos comunidtáridos, é o
aida 7/06/2018;
6. Que a sidtuação aa obra é a seguidnte:
Aajuaidcação
Valor aos trabalhos executaaos/faturaaos até à aata
Prazo ae execução idnidcidal
Prorrogação proposta para aproivação

429.162,92 €
199.578,07 €
Inidcido – 09.03.2018
Fidm – 07.06.2018
Fidnal – 31.07.2018

Nestas conaidções propõe-se a aproivação ae uma prorrogação gracidosa ao prazo ae execução aa empreidtaaa em
assunto, passanao a sua conclusão a ser o aida 31.07.2018.
À considaeração superidor,
(Mauro Alegre, Eng.º. Cidividl)
2018-06-05
DESPACHO
Soure, 07/06/2018
Concorao, prorrogue-se o prazo.
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À Reunidão ae Câmara para ratfcação.
O Presidaente aa Câmara Munidcidpal,
(Márido Jorge Nunes)

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Presidente da
Câmara Municipal Mário Jorge Nunes.---------------------------------------------------Ponto 21. SANEAMENTO E SALUBRIDADE –CEMITÉRIOS
. CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO – DAS FREGUESIAS
. Cemitério da Gesteira – Reparação de Muros

- Homologação do Auto de Receção Provisória

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE - CEMITÉRIOS
CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO – DAS FREGUESIAS
CEMITÉRIO DA GESTEIRA – REPARAÇÃO DE MUROS
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Senhor Presidente da Câmara de 23.11.2016, à
empresa Salta Regra, Ldª, pelo valor de 24.000,01 €, acrescido de IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, nos termos
e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de
Janeiro.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
04.09.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------------------Ponto 22. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDE DE ESGOTOS
. PROLONGAMENTO DE COLETORES

. Estrada das Termas da Azenha e Bicanho

- Homologação do Auto de Receção Provisória
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDE DE ESGOTOS
PROLONGAMENTO DE COLETORES
ESTRADA DAS TERMAS DA AZENHA E BICANHO
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 27.12.2017, à empresa
Helenos, S.A., pelo valor de 4.987,00 €, acrescido de IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, nos termos
e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de
Janeiro.
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À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
06.09.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------------------Ponto 23. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – RESÍDUOS
. RESÍDUOS SÓLIDOS
. REDE COMPLEMENTAR

- Limpeza dos Locais de Localização dos 21 Contentores

- Escolha do Procedimento Prévio
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE - RESÍDUOS
RESÍDUOS SÓLIDOS
REDE COMPLEMENTAR
- LIMPEZA DOS LOCAIS DE LOCALIZAÇÃO DOS 21 CONTENTORES
* ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista ao serviço em causa, 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 31.500,00 euros, inferior
ao limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia, cf. alínea
d) do n.º 1 do artigo 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 de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. alínea a) do nº1
do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.
O encargo previsto está previsto na próxima alteração ao Orçamento de 2018.
2. V ERIFICAÇÃO DO A RTIGO 61.º DA L EI N .º 114/2017, DE 29 DE D EZEMBRO (LOE 2018)
Uma vez que não se trata de um serviço que tenha sido contratualizado em 2017, com idêntico objeto ou
contraparte, não se aplica o disposto no artigo 1º.
3. P ROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
4. 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:
- Ambipombal – Recolha de Resíduos Industriais, SA;
- Carmona – Gestão Global de Resíduos Perigosos, SA;
- Revalor – Recuperação de Resíduos, Unipessoal, Lda.
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5.J ÚRI
Aprovar o seguinte júri, de acordo com o nº1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação das
propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:
- Mário Monteiro, Eng.;
- Mauro Alegre, Eng.;
- Vítor Miranda, Eng.;
- Ivo Costa, Dr. (Suplente);
- Fernando Cavacas, Dr. (Suplente).
À consideração superior,
O Dirigente Intermédio de 4.º Grau, em r/s,
(Ivo Costa, Dr.)
16.08.2018
e

Assunto:”Saneamento e Salubridaaae”
- Resíauos Sólidaos _ Reae Complementar
- Limpeza Locais Localização 21 Contentores _Prestação de Serviços
Considaeranao, que se mantém a aposta nos pridncidpaids objetivos subjacentes a um Concelho lidmpo, sem causar
idmpactos no ambidente, na saúae públidca e aar contnuidaaae à qualidaaae ae ividaa aos habidtantes ao concelho ae
Soure, sugeridmos:
Que se promoiva a contratação ao serividço ae Lidmpeza aos locaids onae estiveram localidzaaos os contentores aa
Reae Complementar, para colocação aos “Resíauos ivolumosos”. Nessa prestação ae Serividço estarão também
englobaaos serividços ae Transporte a Destno Fidnal e respetivo Tratamento, aos resíauos aaí resultantes .
Considaeranao que o Munidcípido não aidspõe ae meidos para efetuar este serividço, sugeridmos a contratação aa lidmpeza
aos locaids onae se encontraivam localidzaaos os Contentores ae “Resíauos Volumosos”, Localidzação em Anexo,
estanao os resíauos aaí resultantes abrangidaos pelo código LER 20 03 03, estmanao-se o ivalor para a prestação
aeste serividço em aproxidmaaamente 31.500,00€ + IVA e que se consultem as seguidntes empresas:
_ Ambidpombal - Recolha ae Resíauos Inaustridaids, S.A
_ Carmona – Gestão Global ae Resíauos Peridgosos, S.A+
_ Reivalor – Recuperação ae Resíauos Unidpessoal, Laa.
À Considaeração Superidor
2018.08.08
(Cridstna Maaeidra, Eng.ª)

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “no âmbito da rede
complementar dos resíduos sólidos e na intervenção que é necessária fazer para terminar com
os monos e passar para a filosofia dos centros ecológicos, queremos fazer uma limpeza
definitiva dos locais onde se encontravam localizados os contentores. As Juntas de Freguesia
depois, se quiserem, assumam cada uma de per si continuar a alimentar o comportamento das
pessoas em fazer lixeiras, porque é esse um bocado a ideia, fazer tudo nem que seja de
maneira coerciva para acabar com esse comportamento. É evidente que iremos primeiro
implementar, de uma forma pedagógica, o Recicla Soure, mas está mais do que visto que
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continuar a alimentar com a presença daqueles monos a existência de lixeiras não é uma boa
medida, portanto, nós temos que fazer aqui uma intervenção complementar.”--------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de consulta prévia,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.----------------------------------Ponto 24. ÁGUA E TERMALISMO
. ÁGUA - CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

. Substituição de Ramais na Rua do Terreiro no Pedrógão do Pranto
- Escolha do Procedimento Prévio
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: ÁGUA E TERMALISMO
ÁGUA - CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE
SUBSTITUIÇÃO DE RAMAIS NA RUA DO TERREIRO NO PEDRÓGÃO DO PRANTO
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 39.605,00 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 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
0302.07.03.03.07 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 09.001 2018/209.
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:
● Delfim de Jesus Martins e Irmão, Ldª;
● JRSF – Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Ld.ª;
● A. M. Cacho & Brás, 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
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(Mário Monteiro, Eng.º)
03.09.2018
e
Assunto: Água

Conservação / Reparação da Rede Existente
Substtuição de ramais na Rua do Terreiro no Pedrogão do Pranto
Após a substtuidção aa aautora / aidstridbuidaora entre o reserivatórido ao Pearogão ao Pranto e o entroncamento aa
estraaa aa Azenha, é necessárido proceaer à lidgação aos ramaids ae água e restantes lidgações.
Na sequêncida aestes trabalhos e aaaa a aegraaação ao paividmento, após sucessidivas idnterivenções, será necessárida
a colocação ae uma camaaa betumidnosa com 0.04m ae espessura após compactação, para regularidzação aa
plataforma aa Rua ao Terreidro entre a capela e o fnal aa poivoação.
Estes trabalhos têm um ivalor que se estma em 39.605,00 Euros + IVA.
Sugeridmos a consulta a A. M. Cacho e Brás, Laa; Joaquidm Roaridgues aa Sidliva e Fidlhos, Laa; Delfm ae Jesus Martns
e Irmão, Laa.
À considaeração superidor,
( Eivaridsto Duarte, Téc.Sup. )

2018-08-09

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “nós aproveitámos a obra do
saneamento do Pedrogão e substituímos a conduta principal que vai desde o depósito da água
até ao cruzamento da Azenha. Neste momento as pessoas mantêm o abastecimento de água
pela conduta antiga, é preciso é substituir, sem custo para o utilizador, a ligação da conduta
velha por ligação à conduta nova, daí ser fazer esta intervenção.”------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de consulta prévia,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.----------------------------------Ponto 25. PROTEÇÃO CIVIL
. Protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do
Concelho de Soure
- Constituição de EIP – Equipa de Intervenção Permanente
Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO: Proteção Civil
- Protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Soure
- Constituição de EIP – Equipa de Intervenção Permanente
Considerando:
I. O elevado interesse económico e ambiental da floresta enquanto sector estratégico de desenvolvimento territorial sustentado,
o Município de Soure assume a defesa da floresta contra incêndios como uma prioridade, pretendendo estruturar as
intervenções de modo a defender o património natural e minimizar as perdas sociais;
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II. A dimensão da propriedade rústica e a não realização de intervenções associadas a uma gestão ativa dos espaços florestais
e a falta de acompanhamento desses espaços têm como consequência direta o aumento da carga combustível, potenciando
desta forma a propagação de incêndios florestais e a dificuldade nas operações de combate;
III. A proporção de espaços florestais no concelho, a sua distribuição geográfica, a sua evolução e a baixa diversidade
específica têm consequências diretas ao nível da propagação de incêndios florestais, sendo fatores determinantes nas
medidas a implementar no âmbito do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios;
IV. Que o Corpo de Bombeiros Voluntários é uma unidade operacional tecnicamente organizada e preparada para as
atividades de socorro dos habitantes do Concelho de Soure no âmbito da Proteção civil e que integra a Proteção Civil
Municipal.
Informo que o Município de Soure, em articulação com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Soure,
apresenta condições para a constituição e funcionamento de mais uma Equipa de Intervenção Permanente – EIP elevando-se,
assim, o nível de prontidão e resposta em situações de socorro e emergência à população do concelho de Soure.
O Vice-Presidente*,
(Américo Ferreira Nogueira)
07/09/2018


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

PROTEÇÃO CIVIL
Protocolo entre o Município de Soure e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de
Concelho de Soure

Constituição de EIP – Equipa de Intervenção Permanente
Considerando que,
O n.º 5 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 247/2007, de 27 de junho, alterado e republicado pelo DecretoLei n.º 248/2012, de 21 de novembro, prevê que, nos municípios em que se justifique, os corpos de
bombeiros voluntários ou mistos detidos pelas associações humanitárias de bombeiros podem dispor de
Equipas de Intervenção Permanente (EIP), cuja composição e funcionamento é definida pela Portaria n.º
1358/2007, de 15 de outubro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 75/2011, de 15 de
fevereiro.
No âmbito do objetivo “Melhorar a eficiência da proteção civil e as condições de prevenção e socorro”,
do Programa do XXI Governo Constitucional, prevê-se a melhoria e eficiência da proteção civil e das
condições de prevenção e socorro face a acidentes e catástrofes, designadamente mediante a
valorização das associações e dos corpos de bombeiros voluntários, enquanto verdadeiros pilares do
sistema de proteção e socorro, através do reforço dos incentivos ao voluntariado, do apoio ao
funcionamento e ao equipamento e do pleno aproveitamento das capacidades operacionais e de
comando.
Por outro lado, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 157-A/2017, de 27 de outubro veio consagrar
um conjunto de medidas sólidas que configuram uma reforma sistémica na prevenção e combate aos
incêndios florestais e que se estendem a outras áreas de proteção e socorro.
Neste âmbito, é valorizada e reforçada a profissionalização dos operacionais promovendo o
desenvolvimento gradual, entre outras, das Equipas de Intervenção Permanente (EIP) em parceria com
os municípios e com as associações humanitárias de bombeiros, garantindo prontidão na resposta às
ocorrências que impliquem intervenções de socorro às populações e de defesa dos seus bens.
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A Portaria n.º 1358/2007, de 15 de outubro, alterada pela Portaria n.º 75/2011, de 15 de fevereiro, dispõe
que as condições de contratação e funcionamento das EIP são estabelecidas em protocolo a subscrever
o respetivo município e a Associação Humanitária de Bombeiros.
Entre:
Município de Soure, pessoa coletiva n.º 507103742, com sede na Praça da República, 3130-218
Soure, nesta ato devidamente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge da
Costa Rodrigues Nunes,---------------------------------------------------------------------------------------------------------E
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Concelho de Soure, pessoa coletiva n.º
501187693, com sede na Praça da República, 3130-218 Soure, nesta ato devidamente representado
pelo Presidente, Hélder dos Santos Carvalho, ----------------------------------------------------------------------------É celebrado o presente protocolo que se rege nos termos e condições das cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
(Objeto)
1. O presente Protocolo regula as condições de contratação, funcionamento e manutenção pela
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários (AHBV) do Concelho de Soure, de
elementos que integrarão a EIP.
2. O clausulado dos contratos a celebrar entre a AHBV do Concelho de Soure e os elementos que
integrarão a EIP deve obedecer estritamente às condições estabelecidas no presente Protocolo.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

CLÁUSULA SEGUNDA
(Funcionamento da EIP)
Nos termos do presente Protocolo, a EIP tem a exclusiva missão de assegurar, em
permanência, serviços de socorro às populações, nos termos do artigo 2.º da Portaria n.º
1358/2007, de 15 de outubro, alterada pela Portaria n.º 75/2011, de 15 de fevereiro.
A EIP exerce a sua missão de forma permanente, todos os dias úteis, por um período semanal
de 40 (quarenta) horas, de acordo com um plano de horário elaborado pelo Presidente da
Direção, sob proposta do Comandante do Corpo de Bombeiros.
O plano de horário é homologado pelo Comandante Operacional Distrital.
A EIP é constituída por 5 (cinco) bombeiros em regime de permanência.
A área de atuação da EIP é a prevista nos n.º s 1 e 2, do artigo 3.º, da Portaria n.º 1358/2007, de
15 de outubro, alterada pela Portaria n.º 75/2011, de 15 de fevereiro.
CLÁUSULA TERCEIRA
(Contrato Individual de Trabalho)
Com os elementos da EIP que vierem a ser selecionados é celebrado um contrato individual de
trabalho, nos termos do artigo 7.º da Portaria n.º 1358/2007, de 15 de outubro, com a redação
da Portaria n.º 75/2011, de 15 de fevereiro.
Os elementos da EIP têm um horário de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.
O pessoal da EIP desenvolve a sua atividade em regime de exclusividade e está sujeito ao
dever de permanência durante o período considerado de serviço, ficando sob a dependência
operacional do Comandante do Corpo de Bombeiros.
Para todos os efeitos legais, o local de trabalho a considerar durante a execução do contrato
será o Corpo de Bombeiros da AHBV do Concelho de Soure.
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CLÁUSULA QUARTA
(Avaliação)
1. Os elementos da EIP realizam anualmente provas de reavaliação da manutenção das condições
de aptidão física, clínica e psicológica, a verificar através de exames efetuados para o efeito
pela ANPC.
2. Os elementos da EIP devem igualmente obter uma apreciação favorável relativamente ao
desempenho das respetivas funções, que será efetuada pelo Comandante do Corpo de
Bombeiros e tendo em consideração a informação prestada pela AHBV do Concelho de Soure.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.
3.

4.

CLÁUSULA QUINTA
(Direitos dos Elementos da EIP)
A remuneração base mensal é estabelecida em 617,40€ (seiscentos e dezassete euros e
quarenta cêntimos) ilíquidos, sendo atualizável anualmente na mesma percentagem do aumento
que se verificar para os salários dos trabalhadores da Administração Pública.
O pessoal contratado tem direito a subsídio de férias e de Natal, de montante equivalente à
remuneração base ou ao seu proporcional, de acordo com a legislação em vigor, pago com o
vencimento dos meses de junho e novembro, respetivamente.
É devido subsídio de refeição pelos dias de prestação de serviço efetivo, no montante
equivalente ao estabelecido para a Função Pública e que no presente ano económico é de
4,77€ (quatro euros e setenta e sete cêntimos) por dia.
Relativamente ao elemento que exerça funções de chefia da EIP, é devida um suplemento
mensal, correspondente a 25% sobre o valor base referido no n.º 1 da Cláusula.
A atribuição do suplemento de chefia depende do exercício efetivo das funções.
Sobre o vencimento mensal são efetuados os descontos legalmente previstos.
CLÁUSULA SEXTA
(Obrigações das Partes)
Compete à AHBV do Concelho de Soure:
a) Celebrar os contratos individuais de trabalho, nos termos do artigo 7.º da Portaria n.º
1358/2007, de 15 de outubro, com a redação da Portaria n.º 75/2011, de 15 de fevereiro;
b) Celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho relativo ao pessoal contratado;
c) Proceder ao processamento e pagamento dos vencimentos ao pessoal contratado, nos
termos da lei;
d) Efetuar o pagamento das contribuições definidas por lei junto das entidades competentes;
e)Facultar ao Município de Soure todos os elementos e informações necessários relativamente
ao pessoal contratado e à execução dos contratos;
f)Garantir a disponibilidade de um piquete constituído por um número mínimo de 5 (cinco)
bombeiros, através do recrutamento de elementos voluntários, para assegurar as missões de
socorro previstas nesta cláusula, fora dos períodos de funcionamento da EIP, de acordo com o
previsto nos artigos 5.º e 6.º da Portaria n.º 1358/2007, de 15 de outubro, alterada pela Portaria
n.º 75/2011, de 15 de fevereiro.
As partes obrigam-se ainda a facultar mutuamente toda a informação que possa ter relevância
para a boa execução do presente Protocolo.
O Município de Soure comparticipa os custos decorrentes da remuneração dos elementos da
EIP, atribuindo à AHBV do Concelho de Soure, mensalmente a título de subsídio, por cada
elemento contratado, o respetivo valor, bem como demais encaros relativos ao regime de
Segurança Social e seguros de acidentes de trabalho.
O Município de Soure não suporta quaisquer outros encargos suplementares, para além do
estritamente previsto neste Protocolo.
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CLÁUSULA SÉTIMA
(Omissões)
1. Em tudo em que o presente Protocolo for omisso, é aplicável o disposto na Portaria n.º
1358/2007, de 15 de outubro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 75/2011, de
15 de fevereiro, e demais legislação em vigor.
CLÁUSULA OITAVA
(Alterações ao Protocolo)
1. O presente Protocolo pode ser alterado por acordo das partes, o qual terá que ser reduzido
a escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias sobre a data da sua renovação.

1.
2.
3.
4.
5.

CLÁUSULA NONA
(Resolução)
Qualquer das partes pode denunciar o presente Protocolo, desde que comunique tal
intenção à outra, por carta registada com aviso de receção, com a antecedência mínima de
60 (sessenta) dias, relativamente ao seu termo de qualquer das renovações.
A denúncia do Protocolo, nos termos do número anterior, não confere às partes o direito de
obrigação de indemnizar a outra.
O presente Protocolo pode ser rescindido por qualquer das partes, em caso de
incumprimento por uma delas, livre de quaisquer obrigações dele decorrente.
O Município de Soure pode suspender o financiamento previsto no n.º 3 da Cláusula Sexta,
no caso de incumprimento pela AHBV do Concelho de Soure, dos termos e condições do
presente Protocolo.
O incumprimento das cláusulas previstas no presente Protocolo por qualquer das partes
confere à outra o direito de ser ressarcida dos danos causados, nos termos da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA
(Vigência do Protocolo)
Este Protocolo é válido por um período de 3 (três) anos e renovável automática e sucessivamente por
igual período, caso não seja resolvido por qualquer das partes nos termos da Cláusula Nona.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
(Homologação)
O presente Protocolo produz efeitos a partir da data da homologação.
Feito em duplicado, destinando-se um exemplar a cada uma das partes.
Soure, 10 de setembro de 2018
O Presidente da Câmara Municipal de Soure
_______________________________________________
(Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes)
O Presidente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Concelho de
Soure
________________________________________________
(Hélder dos Santos Carvalho)
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “esta proposta da EIP –
Equipa de Intervenção Permanente é uma aspiração antiga. O ano passado chegámos a
discuti-lá e a fundamenta-lá com a Proteção Civil. Nós entretanto chegámos a ter a expetativa
de que Soure, por força da sua Secção da Granja do Ulmeiro, pudesse a vir a ser
complementado com uma segunda EIP. Nos Protocolos das EIP o Estado costuma assumir
50% e os Municípios os outros 50%. Aqui como não estamos a ser contemplados, em Soure,
com uma segunda EIP, até porque como é fácil de perceber, no último ano tudo aquilo que
diz respeito à Proteção Civil e à defesa dos incêndios tem estado numa permanente ebulição,
inclusive foi constituída uma Unidade de Missão pelo Governo para a redefinição daquilo que
será a Proteção Civil Nacional para as diversas áreas. Essa Unidade de Missão tem um
mandato, penso que até ao final do ano, para apresentar as propostas. Entretanto surgiram
novos fatores para além dos incêndios, note-se combate à invasão da Vespa Asiática que nos
tem dado aqui bastante trabalho, temos feito algum investimento, quer em equipamentos,
quer na divulgação. A questão da entrada da nova lei da recolha e detenção de animais
errantes, que também nos dá aqui mais algumas responsabilidades. Trata-se do alargamento da
oferta e da disponibilidade por parte dos Bombeiros para ajudar o Município. Nós
fundamentaremos esta proposta virada para o que está tipificado como as EIP porquê? O
pressuposto deste apoio aos Bombeiros é a constituição de uma segunda EIP, paga
integralmente já com o esforço Municipal e assim que for contemplada nós assinaremos o
Protocolo a três, à semelhança do Protocolo existente para a EIP existente. Um Protocolo
tripartido entre a ANPC, o Município de Soure e a Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Soure. Este Protocolo será a dois e depois passará a três. Nós estamos a falar
de um investimento, neste caso, na ordem dos 6.500,00 euros por mês cuja rubrica existe no
Plano de Atividades e Orçamento e que cabimentaremos até ao final do ano, sendo
necessário. Com este Protocolo e com esta proposta de decisão que terá uma fase de
implementação daqui até ao final do ano, está perfeitamente salvaguardada a cobertura
financeira da operação. Portanto, com este sinal também estamos a mostrar uma
disponibilidade e um interesse importante em reforçar a equipa permanente dos Bombeiros e
estamos em condições de os solicitarmos mais vezes, em tempo útil, para a apanha e detenção
de animais errantes ou feridos, cujo equipamento financiámos o ano passado e que está
pronto a ser usado. Os bombeiros estão já a ter formação com o Município para poderem
intervir naquilo que é uma proliferação descontrolada e que não depende só do Município de
Soure, estou a fazer um esforço junto do Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal,
no sentido de haver uma articulação supra municipal para o combate à praga da Vespa
Asiática que está a causar problemas graves, não à saúde pública para já, mas aos apiários das
abelhas de mel e à apicultura e depois o perigo que ela constitui também ao bem estar social,
porque embora elas não se constituam diretamente um perigo para os humanos, mas se forem
incomodadas das suas rotinas podem, de facto, também atacar e pode haver cidadãos que são
mais vulneráveis a essas picadas das abelhas asiáticas, portanto, também temos aqui que
salvaguardar essa paz social.”--------------------------------------------------------------------------------55
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O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “um dos objetivos de criar a EIP é
reforçar a operacionalidade dos Bombeiros Voluntários de Soure, considerando que no
Concelho aparecem novos riscos e que devemos dar respostas. Hoje em dia, os Bombeiros
Voluntários de Soure são parceiros do Município em muitas iniciativas, substituindo, se for
caso disso, os nossos funcionários. Temos equipas preparadas, com formação que está a ser
dada pelo Dr. Médico Veterinário. Há uma ligação muito grande, quer com o Gabinete
Técnico Florestal, quer com o Gabinete de Saúde Pública. Esta EIP vem, de alguma forma,
reforçar aquilo que é a operacionalização dos Bombeiros Voluntários de Soure na área da
Proteção Civil, que é uma competência do Município..”-----------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “depois de explicado aquilo
que será um ganho em termos de Proteção Civil para o Concelho de Soure, tendo em conta
os desafios constantes, portanto, aqui também uma palavra de saudação aos Bombeiros
Voluntários de Soure pelo trabalho que têm feito. O Município tem um apoio mensal ao
funcionamento da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Soure de pouco
mais de 6.000,00 euros, tem um apoio de 50% de uma EIP de cerca de 3.750,00 euros, tem
feito apoio ao investimento e mantemos, penso que com muito orgulho nosso, uma estratégia
de Proteção Civil que está adequada à nossa dimensão. Tem funcionado bem, tem sido
testada, felizmente com sucesso e pronta intervenção. Dizer que nos períodos mais críticos
dos alertas laranja e vermelho, houve o cuidado de durante esses dias, a partir do final da
manhã até ao final da tarde, estarem distribuídos pelo Concelho os meios existentes, pelo
menos em quatro pontos distintos do Concelho, de acordo com o grau de perigosidade,
portanto, uma saudação aos Bombeiros Voluntários. Penso que faz todo o sentido ganharmos
aqui este reforço na área da Proteção Civil que deve ser e será acompanhado, de acordo com
as propostas dos Bombeiros Voluntários com mais apoios ao investimento para renovar a sua
frota e para criar outras valências.”--------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo entre o Município de Soure e a
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Soure Constituição de EIP - Equipa de Intervenção Permanente.------------------------------Ponto 26. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. ESTRADA DAS TERMAS DA AZENHA E BICANHO

. Remodelação das Redes de Eletricidade e de Telecomunicações
- Homologação do Auto de Receção Provisória
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
ESTRADA DAS TERMAS DA AZENHA E BICANHO
REMODELAÇÃO DAS REDES DE ELETRICIDADE E DE TELECOMUNICAÇÕES
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
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A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 12.07.2017, à empresa
Helenos, S.A., pelo valor de 78.128,73 €, acrescido de IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, nos termos
e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de
Janeiro.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
06.09.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------------------Ponto 27. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. PROJETOS

. Elaboração de Projeto de Execução para Supressão da PN Existente no
Ramal de Alfarelos ao PK 219+597
. Rede Viária e Arranjos Exteriores
. Obras de Arte (Passagem Inferior Rodoviária Sob a Linha do Norte e
Passagem Superior Rodoviária Sobre o Ramal de Alfarelos)
- Escolha do Procedimento Prévio
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
PROJETOS
- ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO PARA SUPRESSÃO DA PN EXISTENTE NO RAMAL DE ALFARELOS
AO PK 219+597
* REDE VIÁRIA E ARRANJOS EXTERIORES
* OBRAS DE ARTE (PASSAGEM INFERIOR RODOVIÁRIA SOB A LINHA DO NORTE E PASSAGEM SUPERIOR
RODOVIÁRIA SOBRE O RAMAL DE ALFARELOS)
* ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Considerando que:





Foi exigida premência temporal para se elaborarem as propostas de aquisição dos serviços em epígrafe;
Se trata de uma matéria complexa e subjetiva do ponto de vista da análise do objeto deste tipo de serviços;
Podem ser suscitadas dúvidas sobre se os objetos de ambos os procedimentos serão algo semelhantes ou,
porventura, coincidentes;
Contrariamente ao que estava previsto, que seriam investimento para serem iniciados em anos distintos, os
procedimentos irão ser contratualizados simultaneamente;

É nosso entendimento que, de forma cautelar, de acordo com a alínea b) do artigo 20.º e com o artigo 22.º do
Código dos Contratos Públicos (CCP), seja adotado o procedimento de concurso público para ambos os
procedimentos
Assim, com vista à prestação do serviço em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
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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 147.565,00 euros,
inferior ao limite máximo de estabelecido para o recurso ao procedimento concurso público, cf. alínea b) do n.º 1
do artigo 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 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.
Este encargo está previsto no Orçamento de 2018 pela rubrica 03.03.02.02.14 e trata-se de acção inscrita Grandes
Opções do Plano com a classificação de 11.001 2018/261.
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 - Não se aplica o disposto neste artigo, uma vez que em 2017 não se contratualizou nenhum serviço com este
objeto.
N.º 4 – Uma vez que se trata de um estudo, conforme a informação técnica, não existe possibilidade de satisfação
desta necessidade por via dos recursos próprios da Autarquia.
3. P ROCESSO
Aprovar o Programa do Concurso e o Caderno de Encargos em anexo.
4. J ÚRI
Aprovar o seguinte júri, de acordo com o nº1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação das
propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:
- Mário Monteiro, Eng.;
- Mauro Alegre, Eng.;
- Vítor Miranda, Eng.;
- Ivo Costa, Dr. (Suplente);
- Fernando Cavacas, Dr. (Suplente).
5. R EVOGAÇÃO DAS D ELIBERAÇÕES
Que sejam revogadas as deliberações da Câmara Municipal, de 27.08.2018, - pontos 14.1 e 14.2 -, dando lugar ao
presente procedimento.
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais,
Mário Monteiro, Eng.)
O Dirigente Intermédio do Setor Financeiro, de Património e Contabilidade, em r/s,
(Ivo Costa, Dr.)
06.09.2018

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “este assunto veio à última
reunião de Câmara e foi objeto de uma observação pertinente por parte do Senhor Vereador
Eng.º Agostinho Gonçalves. O Senhor Vice-Presidente, Américo Nogueira, solicitou aos
serviços melhor esclarecimento, pegando na dúvida aqui lançada pelo Senhor Vereador Eng.º
Agostinho Gonçalves, hoje vem aqui uma proposta de alteração ao procedimento.”------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “no seguimento da última reunião
de Câmara em que o Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves, e bem, fez observações
relativamente ao processo, uma vez que no seu entendimento deveríamos ir para a
contratação pública, reuni com o Eng.º Mário Monteiro e com o Dr. Ivo Costa, que são as
pessoas que tecnicamente acompanham esta matéria. Existem algumas dúvidas na nova Lei da
Contratação Pública e o que está aqui em causa é o objeto, havendo algumas dúvidas.
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Continuo a pensar que estávamos bem na primeira fase porque o objeto não é o mesmo. Há
que haver distinção entre Linha do Norte – ramal de Alfarelos e a Rede Viária. O que está em
causa é a obra e como podemos correr aqui algum risco de não conseguirmos cumprir com o
Protocolo que assinámos com o IP, uma vez que temos que ter o projeto concluído até
dezembro de 2018, espero que vá correr tudo bem e que as empresas se disponibilizem e
façam o projeto rapidamente. O nosso objetivo é fazermos bem e quando percebemos que o
caminho não está correto, voltamos atrás. Esta é a razão pela qual este assunto voltou aqui
hoje à reunião de Câmara.”----------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia referiu que: “apenas deixar em ata, que concordo
com esta posição… em nome do rigor e do respeito pela transparência, que revela esta
informação técnica subscrita por dois dirigentes. Como disse e bem o Senhor Vereador Eng.º
Agostinho Gonçalves, em caso de dúvidas, não deve nunca existir “a tentativa de contorno da
lei”… é este o caminho, para não termos que deliberar uma proposta e na reunião seguinte
termos que a revogar… Para segurança do próprio Executivo, que está a votar estes
procedimentos, penso que esta é a posição correta.”---------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “queria separar isto em dois
planos, um é o plano jurídico, não sou jurista, poderá haver dúvidas certamente e eu quando
analisei aquilo, no meu entendimento poderia haver alguma dúvida no plano jurídico, depois
também o facto de a IP subsidiar um terço do investimento das passagens até 50.000,00
euros, digamos que tinha alguma fundamentação separar os processos... Outro é o plano da
obra em si e o que me interessa aqui é a obra, portanto, tudo o que seja fazer um
procedimento que não complique e que a obra avance já amanhã, isso aí tem sempre o meu
apoio. Portanto, quero dizer que com esta forma de procedimento de concurso público o
Executivo fica salvaguardado, na minha opinião, embora não seja jurista, mas penso que sim,
e na outra parte que é em termos de projeto, também acho mais coerente ser uma equipa só a
fazer o projeto porque tem que fazer a ligação em termos técnicos. O que me interessa a mim,
e de certeza a todos nós, é que isso seja feito de uma forma legal e que a obra avance
rapidamente. Neste momento vou votar a favor, como é óbvio.”------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de concurso
público, e ainda a revogação da Câmara Municipal, de 27.08.2018, - pontos 14.1 e
14.2-, dando lugar ao presente procedimento, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.--------------------------------------------------------------------------Ponto 28. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS
. FEIRA DE S. MATEUS /FATACIS //2018
. Espetáculos: Artistas nos Dias 20 a 22 e 24 de setembro
- Adjudicação – Ratificação
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Foi presente a seguinte informação:
Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS
FEIRA DE S. MATEUS / FATACIS
- ESPETÁCULOS: ARTISTAS NOS DIAS 20 A 22 E 24 DE SETEMBRO
* ADJUDICAÇÃO
Por deliberação da Reunião de Câmara, de 13.08.2018, foi decidido recorrer à figura do ajuste direto, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.
Das empresas consultadas, apenas a seguinte apresentou proposta:
EMPRESA
Malpagency, lda.

VALOR
59.894,00 €

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta está de acordo com o preço base
definido, sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma.
De acordo com o n.º 1 do artigo 94º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de
29 de Janeiro, o contrato do presente serviço será reduzido a escrito.
Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa de
audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.
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 designada a técnica que
acompanhará o serviço, Mário João Gomes.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A aprovação da minuta do contrato;
2. A dispensa de audiência prévia;
3. A adjudicação do presente serviço à empresa “Malpagency, Lda”;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 59.894,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal;
5. A designação para gestor do contrato Mário João Gomes.
À consideração superior,
O Dirigente Intermédio de 4.º Grau, em r/s,
(Ivo Costa, Dr.)
30.08.2018
DESPACHO:
Adjudique-se nos termos do C.C.P..
Soure 30/08/2018
O Presidente da Câmara Municipal
(Mário Jorge Nunes)

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Presidente da
Câmara Municipal Mário Jorge Nunes.---------------------------------------------------60
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Ponto 29. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS
. FEIRA DE S. MATEUS /FATACIS //2018
. Aluguer de Tenda
- Escolha do Procedimento Prévio - Conhecimento
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS
FATACIS E FEIRA DE S. MATEUS
- ALUGUER DE TENDA
* ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista à prestação do serviço em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA DO P ROCEDIMENTO P RÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 12.890,00 euros, inferior ao
limite máximo de 20.000,00 euros estabelecido para esta figura, cf. alínea d) do n.º 1 do artigo 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 de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. alínea a) do nº1
do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.
O encargo previsto tem dotação no orçamento para o presente ano de 2018 pela rubrica 03.01.11.02.99 e trata-se
de ação inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 12.002 2018/271.
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 N.º 2 – O presente serviço, de 12.890,00 €, é superior a contratos celebrados em 2017 com a mesma
entidade – 10.569,10 € -, pelo que se anexa autorização excecional do Sr. Presidente da Câmara.
 N.º 4 - O presente serviço não se enquadra na elaboração de estudos, projetos, e serviços de consultoria, bem
como quaisquer trabalhos especializados.
3. P ROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
4. C ONSULTAR AS S EGUINTES E NTIDADES
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, à seguinte empresa:
- Telfor, Comércio de Têxteis, Lda.
5. J ÚRI
Uma vez que será apresentada apenas uma proposta, está dispensada a criação de júri, nos termos do n.º 1 do
art. 67º do CCP.
À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
06.09.2018
DESPACHO:
Proceda-se à abertura do procedimento.
À Reunião de Câmara para conhecimento.
06/09/2018
O Vereador
(Gil Soares, Dr.)

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------61
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Ponto 30. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS
. FESTAS E FEIRA DE SÃO MATEUS//2018

- Proposta de Programa

Foi presente a seguinte Proposta:
ASSUNTO: FESTAS E FEIRA DE SÃO MATEUS
- Proposta de Programa
A Comissão Executiva das Festas e Feira de São Mateus e FATACIS designada pelo Executivo
Municipal, e nos termos das competências que lhe foram atribuídas pelo nº 2 do artigo 4º do
Regulamento, publicado no Diário da República de 13 de julho de 2015, apresenta uma proposta de
Programa para as Festas e Feira de São Mateus / 2018.
Considerando:
1- A previsão orçamental que a Câmara Municipal definiu para as Festas e Feira de São Mateus;
2- O cariz popular das Festas, visto como um encontro de todos os Sourenses;
3- A utilização do Evento como Polo de Atração de pessoas e agentes económicos a nível regional e
nacional;
4- A ideia unânime por parte da Comissão, que em termos de Cartaz, este, deveria ter uma oferta
diferenciada, nomeadamente …
a)- Manter a aposta naquilo que é a riqueza do Concelho em termos associativos e culturais,
materializado nas Bandas, no Folclore, em artistas e grupos musicais locais;
b)- Continuar a ter no programa um conjunto de artistas de dimensão nacional que permitam atingir um
público mais global e transversal, ou seja, a atração de pessoas de fora do Concelho;
5- Em suma, continuar a afirmar as Festas e Feira de São Mateus e FATACIS como um Evento de
referência regional e uma manifestação do orgulho sourense, destacando e divulgando, nesse quadro, o
Concelho e as suas potencialidades.
A Comissão apresenta a Proposta de Programa que segue em ANEXO, ressalvando que o mesmo
será objeto de pequenos ajustamentos, designadamente ao nível da confirmação de alguns artistas
locais bem como da introdução de algumas atividades de cariz lúdico, cultural e desportivo.
Soure, 31 de agosto de 2018
A COMISSÃO EXECUTIVA

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “faz parte do nosso
regulamento, antes das Festas de S. Mateus começarem, depois do programa delineado e
aprovado em sede de Comissão, o Executivo proceder à sua aprovação.”-------------------------O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “no âmbito da comissão foi decido algumas
atividades ligadas às Escolas de Música, Hip Hop serem transferidas para o Festival Municipal
da Juventude, portanto, se as coisas decorrerem como pensamos, ou seja bem, será um
modelo para manter. Em termos de desporto lançámos um desafio aos três Clubes de Pesca
do Concelho, que organizassem em parceria connosco um concurso de pesca que, acima de
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tudo, visa dar relevo ao trabalho e à atividade dos Clubes de Pesca, portanto, será também
uma forma de convívio entre eles. Estas são as duas pequenas alterações no que diz respeito
ao programa.”---------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de Programa de Festas e Feira de
São Mateus//2018. --------------------------------------------------------------------------Ponto 31. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS
. FESTAS E FEIRA DE SÃO MATEUS //2018

- Espetáculos/Cobrança de Entradas

Foi presente a seguinte Proposta:
Proposta
ASSUNTO: FESTAS E FEIRA DE SÃO MATEUS // 2018
- Espetáculos // Cobrança de Entradas
O Regulamento das Festas e Feira de São Mateus e FATACIS, publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 13 de
julho de 2015, prevê no n.º 1 do artigo 23.º que a entidade organizadora, neste caso o Município de Soure, poderá
delimitar e vedar os espaços destinados aos espetáculos.
Para o acesso do público ao local onde se realizam os espetáculos, poderá o município, por força do n.º 2 do
referido artigo, e tendo em conta o programa pretendido e o investimento a realizar, cobrar entradas.
Na edição do ano anterior, conforme deliberação do Executivo Municipal de 04.09.2017, foram cobradas entradas
nos espetáculos de sexta-feira a domingo (€2,00), para os três dias (€3,00).
Soure, 31 de agosto de 2018
P´ Comissão Executiva,
( Gil Soares, Dr. )
PROPOSTA
- Dias 21 e 22 (Sexta-feira e Sábado) - € 2,00.
À reunião de Câmara Municipal.
31-08-2018
O Presidente,
( Mário Jorge Nunes )

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “o Regulamento fala que as
entradas dos espetáculos devem ser oneradas. Nós fizemos uma primeira experiência com os
Bombeiros Voluntários de Soure, no segundo ficou a cargo do Município, e o ano passado
fizemos um Protocolo, considerando o simbolismo das entradas, com os Escoteiros de Soure.
A proposta este ano é que se repita a cobrança realizada pelos Escoteiros. Vão ser cobradas
entradas nos dias 21 e 22 de setembro pelo valor simbólico de dois euros. Os Escoteiros, pelo
Protocolo proposto a seguir no ponto 32, farão esse controle. É um controle importante para
termos a noção aproximada das pessoas que frequentam o espaço, isso é importante em
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termos de direitos de autor, é importante em termos do número e o tipo de seguranças que
são necessários para cada espetáculo e até como referência para anos futuros. O que esteve
aqui subjacente há quatro anos, com a introdução da entrada, não era o pagamento do
espetáculo, mas o financiamento das tasquinhas, ou seja, as tasquinhas têm um custo na
ordem dos 15.000,00 euros e o objetivo era conseguir um financiamento de 50% com as
entradas. As freguesias e as coletividades que ali estão não pagam, estão a borla e financiar-seia esta operação com as entradas dos espetáculos. No primeiro ano o rendimento deu ao
Município 7.500,00 euros e aos Bombeiros cerca de 7.500,00 euros, foram eles que fizeram a
“segurança”, mesmo assim, depois os custos que ficaram associados aos nossos 7.500,00
euros, foi de igual monta, não se justificou e verificou-se pela vontade dos bombeiros que não
tinham interesse em manter o Protocolo e um esforço adicional para além de que se houver
uma situação de emergência teremos que os tirar das portas para os afetar a essa situação. No
segundo ano, recorremos ao Município com um esforço para alguns funcionários municipais
que tiveram que estar afetos à pressão das bilheteiras. Depois há a pressão social de ser o
Município que está a cobrar as entradas que não é bem aceite porque não há essa tradição nos
últimos anos. O ano passado foi usada esta questão dos Escoteiros ainda com alguma reservas
e funcionou bem, as pessoas encararam este valor simbólico. Ao longo destas festas começam
por prestar serviço no primeiro dia, que é gratuito, no acompanhamento a todos os cidadãos
que vão assistir ao espetáculo, levando-os até aos lugares marcados. As pessoas ficam sentadas
num lugar específico, não estão cadeiras fora do sítio, as cadeiras ficam integralmente
preenchidas, o que dá melhor qualidade ao espetáculo. Acompanham na sexta-feira,
acompanham no sábado e acompanham ao longo dos dias. Os Escoteiros irão prestar esse
serviço, e a verba que recolherem irão fazer dela bom proveito, é uma utilidade pública
inegável ao trabalho que estão a fazer. O Município não alivia daqui uma carga que é também
de responsabilizar quem vem usufruir de alguns espetáculos de S. Mateus, de contribuir com
alguma coisa para a dinâmica das Festas de S. Mateus.
Aquilo que se propõe é que as entradas, de acordo com o regulamento, sejam nos dias 21 e 22
de setembro, dois euros cada dia.”--------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade , aprovar o preçário proposto:
- Dias 21 e 22 (Sexta-feira e Sábado) - 2,00 Euros.--------------------------------------Ponto 32. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS
. FESTAS E FEIRA DE SÃO MATEUS//2018
. Associação de Escoteiros de Portugal - Grupo 245 Soure

- Protocolo

Foi presente o seguinte Protocolo:
PROTOCOLO
Considerando:

64

17ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 10 de setembro de 2018, pelas 10,00 horas
1. O cariz popular das Festas de São Mateus, vista como um encontro de todos os Sourenses;
2. A utilização do evento como polo de atração de pessoas e agentes económicos a nível regional e nacional;
3. Que o Regulamento e Tabela de Taxas das Festas de São Mateus e FATACIS prevê no n.º 4 do artigo 3.º que
“Durante o período de duração das Festas e Feira de São Mateus e FATACIS pode ser atribuído, ocasionalmente,
pela Entidade Organizadora, a determinadas instituições o direito à organização de espetáculos ou outras
atividades de índole recreativa, desportiva ou cultural”;
4. O aspeto simbólico e pouco significativo da receita arrecadada em edições anteriores;
5. O relevante trabalho social efetuado pela Associação de Escoteiros de Portugal – Grupo 245 Soure, nos domínios
da solidariedade e formação de jovens;
6. A disponibilidade demonstrada por aquela associação;
7. Que compete à Câmara Municipal deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente
existentes, nomeadamente com vista à realização de eventos de interesse municipal, nos termos das alíneas o) e u)
do nº 1 do artigo 33º. da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.
ENTRE
A Câmara Municipal de Soure, enquanto órgão do Município de Soure, NIPC 507 103 742, com sede na Praça da
República, em Soure, representada pelo seu Presidente, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes, no uso das
competências previstas nas alíneas a) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e com poderes
para o ato através da deliberação do Executivo Municipal na sua reunião de -- de setembro de 2018, como Primeira
Outorgante,
E
A Associação de Escoteiros de Portugal – Grupo 245 Soure, com sede em São José do Pinheiro, NIPC 500 989
109, representada pelo Escoteiro Chefe de Grupo, Carlos Humberto da Silva Abade, como Segunda Outorgante.
É celebrado o presente Protocolo, que se rege pelas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
(Âmbito)
Pelo presente Protocolo, o Município de Soure e a Associação de Escoteiros de Portugal – Grupo 245 Soure,
acordam os termos e condições necessários ao acompanhamento e desenvolvimento de ações de animação e apoio
aos concertos das Festas de São Mateus e Feira das Freguesias, nos dias 20 a 23 de setembro de 2018.
CLÁUSULA SEGUNDA
(Obrigações da Associação de Escoteiros de Portugal – Grupo 245 Soure)
Constituem obrigações específicas da Segunda Outorgante:
1. Prestar apoio no encaminhamento de cidadãos com necessidades especiais de mobilidade e orientação.
2. Apoio no acolhimento de crianças nos espaços de recreio e lazer exclusivamente dentro do recinto dos
espetáculos e destinados especificamente para o efeito.
3. Colaboração no controle de entradas e disponibilização dos títulos de ingresso para o local dos concertos.
4. Prestação de informações sobre a realização dos festejos e da feira anual.
CLÁUSULA TERCEIRA
(Obrigação do Município de Soure)
Constituem obrigações específicas do Primeiro Outorgante:
1. Disponibilizar materiais e formação adequados ao desempenho das tarefas identificadas na Cláusula Anterior.
2. Assegurar o acompanhamento, por elementos de segurança credenciados, no decurso das ações executadas pelo
Segundo Outorgante.
3. Entregar ao Segundo Outorgante, a título de apoio, o produto das receitas do ingresso diário aos espetáculos, em
que aquele participa nos termos do presente protocolo.
4. A receita referida no ponto anterior não inclui a venda de bilhetes de geral, no caso de eles existirem.
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CLÁUSULA QUARTA
(Vigência)
O Presente Protocolo aplica-se à realização dos espetáculos das Festas de São Mateus e Feira das Freguesias nos
dias 20 a 23 de setembro de 2018.
O presente Protocolo é feito em duplicado, sendo um exemplar entregue a cada uma das partes.
Em --- de setembro de 2018
O PRIMEIRO OUTORGANTE
_________________________

( Mário Jorge Nunes )

O SEGUNDO OUTORGANTE
_________________________
( Carlos Humberto da Silva Abade )

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se do Protocolo com
os Escoteiros de Soure para que os mesmos, entre outras tarefas, disponibilizem: prestar
apoio ao encaminhamento dos cidadãos com necessidades especiais de mobilidade e
orientação dos mesmos; apoio no acolhimento de crianças nos espaços de recreio e lazer
dentro do recinto dos espetáculos destinado especificamente para o efeito; colaboração no
controle de entradas e disponibilização dos títulos de ingresso para o local dos concertos;
prestação de informações sobre a realização dos festejos e da feira anual. O compromisso da
Câmara é: disponibilizar materiais e formação adequadas ao desempenho das tarefas
identificadas na cláusula anterior; assegurar o acompanhamento, por elementos de segurança
credenciados no decurso das ações executadas pelo segundo outorgante; entregar ao segundo
outorgante, a título de apoio, o produto das receitas do ingresso diário aos espetáculos, em
que aquele participa nos termos do presente Protocolo; a receita referida no ponto anterior
não inclui a venda de bilhetes geral, no caso deles existirem, este ano não vai haver venda de
bilhetes geral.”-------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng.º Guilherme Castanheira referiu: “só uma questão, a segurança será
sempre mantida por elementos de segurança privada, mesmo nas entradas?”---------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “o Protocolo diz, além da
formação e materiais adequados, na cláusula terceira, no ponto dois, assegurar o
acompanhamento, por elementos de segurança credenciados.”--------------------------------------O Senhor Vereador Eng.º Guilherme Castanheira referiu: “em relação à Feira das Freguesias
no S. Mateus, por questões de segurança quer dos utilizadores adultos, quer principalmente
das crianças, tenho verificado nos anos anteriores que existem stands que vendem bebidas em
garrafa de vidro. Quanto a mim, isso é bastante perigoso porque as garrafas acabam por ficar
em acima das mesas e com a afluência de pessoas acabam por se partir pelo chão. Eu próprio,
enquanto dirigente associativo, durante vários dias andei de vassoura na mão a varrer vidros
do chão. Queria deixar aqui um apelo, para que se sensibilizassem as pessoas, as coletividades,
que estarão presentes na Feira das Freguesias, para que não vendessem bebidas em garrafas de
vidro.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------66
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “obrigado pela sua
intervenção pertinente e que subscrevo. Juntamente com a equipa que está nesta parte, o
Senhor Vice-Presidente está mais nessa área operacional e com a proximidade às Juntas de
Freguesia fazer essa recomendação às coletividades. Por outro lado, dar aqui nota que nós, no
evento do próximo fim de semana, será um Ecoevento. Pretendemos vê-lo certificado, como
tal será um evento mais ambientalmente responsável, especialmente naquilo que aos resíduos
sólidos diz respeito. O caminho é tornar este tipo de eventos cada vez mais ecologicamente
sustentáveis do ponto de vista ecológico e na utilização dos materiais. Obviamente que a
questão do vidro, das garrafas espalhadas e de outro tipo de lixo é uma preocupação que
temos que ter. Nós vamos lançar no Festival da Juventude a questão do copo/caneca
reutilizável. Ficará para já meramente educativo, mas o objetivo é mesmo esse de trazer
também para as Festas de S. Mateus uma responsabilidade ecológica. Tomámos a devida nota
da sua intervenção e subscrevo-a.”--------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Protocolo com a
Associação de Escoteiros de Portugal - Grupo 245 Soure.--------------------------------Ponto 33. DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO
.

Antiga “Casa da Criança”
- Homologação do Auto de Receção Provisória

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: DEFESA DO MEIO AMBIENTE
JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO
ANTIGA “CASA DA CRIANÇA”
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Senhor Presidente da Câmara de 29.06.2017, à
empresa Salta Regra, Ldª, pelo valor de 3.451,25 €, acrescido de IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, nos termos
e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de
Janeiro.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
Mário Monteiro, Eng.º)
04.09.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------------------67

17ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 10 de setembro de 2018, pelas 10,00 horas
Ponto 34. SERVIÇOS MUNICIPAIS
. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

- Medidas de Serviços e Higiene no Trabalho
. Adjudicação - Conhecimento
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: SERVIÇOS MUNICIPAIS
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MEDIDAS DE SERVIÇOS E HIGIENE NO TRABALHO
- ADJUDICAÇÃO
Por deliberação da Reunião de Câmara, de 29.06.2018, foi decidido recorrer à figura da consulta prévia, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.
Das entidades convidadas, apenas a seguinte apresentou proposta:
EMPRESA
Vivamais – Segurança e Saúde do Trabalho, SA

VALOR
10.174,00 €

De acordo com o relatório de análise da proposta, uma vez que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da
proposta é inferior ao preço base definido, é sugerida a adjudicação à empresa Vivamais – Segurança e Saúde do
Trabalho, SA.
O contrato deverá ser reduzido a escrito nos termos do n.º 1 do artigo 94º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo e do artigo 125.º do
Código dos Contratos Públicos, sugere-se a dispensa de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao
interessado.
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 para gestor do
contrato Mauro Alegre.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A aprovação da minuta do contrato;
2. A dispensa de audiência prévia a favor do interessado;
3. A adjudicação do presente serviço à entidade “Vivamais – Segurança e Saúde do Trabalho, SA”;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 10.174,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal;
5. A designação para gestor do contrato Mauro Alegre.
À consideração superior,
O Dirigente Intermédio 4.º Grau, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
27.08.2018
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DESPACHO:
Adjudique-se.
À Reunião de Câmara para conhecimento.
Soure 28/08/2018
O Presidente da Câmara Municipal
(Mário Jorge Nunes)

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------Ponto 35. RECURSOS HUMANOS
. Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho
em Funções Públicas por Tempo Indeterminado para Preenchimento de
Dois Postos de Trabalho na Carreira e Categoria de Assistente
Operacional (Auxiliar de Ação Educativa)
- Acionamento da Reserva de Recrutamento - Conhecimento
Foi presente a seguinte informação:
Assunto:

► PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM NA MODALIDADE DE CONTRATO

DE
TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO PARA
PREENCHIMENTO DE DOIS POSTOS DE TRABALHO NA CARREIRA E CATEGORIA DE
ASSISTENTE OPERACIONAL (AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA)

- Acionamento da Reserva de Recrutamento
Conforme solicitado, informamos que no seguimento da Reunião de Câmara Municipal de 27 de agosto
de 2018, em que foi deliberado acionar a reserva do recrutamento mencionado em epígrafe, foi celebrado
contrato de trabalho com a candidata posicionada em terceiro lugar, Maria Cristina Ferreira Esteves.
A trabalhadora iniciou funções a 03-09-2018.
Sugere-se, que este assunto seja submetido à Câmara Municipal para conhecimento.
À Consideração Superior,
Paços do Município de Soure, 04 de setembro de 2018
A Técnica Superior,
(Lilia Berardo)

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------Ponto 36. RECURSOS HUMANOS
. Procedimento Concursal Comum para a Constituição de Vínculos de Emprego
Público na Modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por
Tempo Indeterminado Restrito a Candidatos Abrangidos pelo Programa de
Regularização Extraordinária de Vínculos Precários (PREVAP) - Assistente
Técnico
- Término do Procedimento - Conhecimento
Foi presente a seguinte informação:
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Assunto:► RECURSOS HUMANOS
* Procedimento Concursal Comum para a Constituição de Vínculos de Emprego Público
na Modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo
Indeterminado Restrito a Candidatos Abrangidos pelo Programa de Regularização
Extraordinária de Vínculos Precários (PREVAP) – Assistente Técnico
- Término do Procedimento
Conforme solicitado, informamos que relativamente ao Procedimento mencionado em epígrafe, aberto
pelo Aviso publicado na Bolsa de Emprego Público com o código OE201806/0555, em 20 de junho de
2018, cuja lista unitária de ordenação final foi homologada por Despacho do Exmo. Senhor Presidente da
Câmara, de 13 de agosto de 2018, foi celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo
Indeterminado com a única candidata, Rute Almeida Fernandes do Bem.
A trabalhadora iniciou funções a 16 de agosto de 2018.
Sugere-se que desta decisão se dê conhecimento à Câmara Municipal.
À Consideração Superior,
Paços do Município de Soure, 04 de setembro de 2018
A Técnica Superior,
(Lilia Berardo)

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------Ponto 37. RECURSOS HUMANOS
- Mobilidade Interna Intercarreiras ou Categorias – Conhecimento
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ► RECURSOS HUMANOS
* Mobilidade Interna Intercarreiras ou Categorias
Conforme solicitado, informamos que, por despachos do Exmo. Senhor Presidente da Câmara
Municipal, datados de 27-08-2018 e de 29-08-2018 foram autorizadas as mobilidades internas
intercarreiras, com efeitos a 01-09-2018, dos seguintes trabalhadores:
- Sandra Cristina Alves Veloso, de Assistente Técnica para Técnica Superior ;
- Daniel José dos Santos Serralheiro, de Assistente Operacional para Assistente Técnico.
Sugere-se que destas decisões se dê conhecimento à Câmara Municipal.
À Consideração Superior,
Paços do Município de Soure, 04 de setembro de 2018
A Técnica Superior,
(Lilia Berardo)

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

70

17ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 10 de setembro de 2018, pelas 10,00 horas
Ponto 38. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
- Licenciamento de Instalação de Recinto Improvisado
38.1. Festa em Honra de S. Gabriel – Granja do Ulmeiro
- Dia 28 e 29 de setembro de 2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido da Licença Especial de Ruído e
Licença de Funcionamento de Recinto Improvisado, dia 28 e 29 de setembro de
2018, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------------------------38.2. Festa em Honra de Nossa Senhora da Conceição - Vila Nova de Anços
- Dia 30 de agosto a 03 de setembro de 2018 - Ratificação

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Presidente da
Câmara Municipal Mário Jorge Nunes.---------------------------------------------------38.3. Festejos em Honra de Nossa Senhora do Bonsucesso - Casalinhos
- Dia 07 a 10 de setembro de 2018 - Ratificação

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.-----------------------------------------------------------------------------------------38.4. Festejos em Honra de Nossa Senhora da Nazaré - Mocifas da Nazaré
- Dia 08 e 09 de setembro de 2018 – Ratificação

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.-----------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes deu
por encerrados os trabalhos às doze horas e cinquenta minutos horas.----------------------------
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