21ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 16 de novembro de 2018, pelas 14,30 horas
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--- No dia dezasseis de novembro do ano de dois mil e dezoito, pelas catorze horas e trinta
minutos, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, reuniu a Câmara Municipal
de Soure, convocada nos termos do Regimento para a sua vigésima primeira 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; Dra. Maria Manuela Lucas de Oliveira Santos, eleita pela
CDU e Ana Patrícia Alves Pereira, eleita pelo PS.----------------------------------------------------O Senhor Presidente declarou aberta a reunião, com a seguinte ordem de trabalhos:-----------

ORDEM DE TRABALHOS
Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações
Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
. Licenciamento de Obras Particulares
Ponto 3. Informação Financeira
3.1. Resumo Diário de Tesouraria
3.2. Encargos e Compromissos
Ponto 4. Apreciação de Proposta de Ata de 29.06.2018
Ponto 5. Parecer para a Constituição de Compropriedade
. Proc. N.º 10/2018/244 - Manuel Pedrosa Gonçalves
- Constituição de compropriedade através de escritura de doação - artigo 54.º da Lei 91/95,
de 2/9 com a atual redação
Ponto 6. Caducidade da Licença de Construção
. Proc. 63/2013 - Alzira Pinto dos Santos – Marco de Samuel
Ponto 7. Caducidade da Licença de Construção
. Proc. 119/2007 - Carlos Manuel Pereira Reis – Ribeira da Mata
Ponto 8. EDUCAÇÃO/ ENSINO BÁSICO
. PROJETOS ESCOLARES/OUTROS APOIOS

. Projetos Escola Virtual Porto Editora - Acesso Gratuito às Famílias
- Escolha de Procedimento Prévio
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Ponto 9. EDUCAÇÃO/ENSINO PRÉ-ESCOLAR, ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
. Sinalização do Dia da Floresta Autóctone
- Ano Letivo 2018/2019 – 23 de novembro
Ponto 10. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
. AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

. EB1 de Vinha da Rainha -Espaços Multiusos
- Libertação Parcial de Caução – Homologação de Auto
Ponto 11. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
. Candidatura Portugal 2020 -Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar
. CIM-RC “Programa de Combate ao Abandono Escolar e Promoção de Igualdade
. Atividade N.º 1 - Equipas Multidisciplinares de Intervenção Multinível
- Aquisição de Serviços na Área da Terapia Ocupacional
. Adjudicação – Conhecimento
Ponto 12. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
. Candidatura Portugal 2020 -Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar
. CIM-RC “Programa de Combate ao Abandono Escolar e Promoção de Igualdade
. Atividade N.º 1 - Equipas Multidisciplinares de Intervenção Multinível
- Aquisição de Serviços na Área da Terapia da Fala
. Escolha de Procedimento Prévio – Conhecimento
Ponto 13. CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – CULTURA
. BIBLIOTECA MUNICIPAL
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO

- Libertação Parcial de Caução – Homologação de Auto
Ponto 14. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE VILA NOVA DE ANÇOS

- Eficiência Energética
. Projeto de Arquitetura
Ponto 15. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
- Candidatura de Adesão ao Programa Município Amigo do Desporto
Ponto 16. AÇÃO SOCIAL//APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
- Autarquias Mais Familiarmente Responsáveis - Conhecimento
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Ponto 17. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDE DE ESGOTOS
. FECHO DE SISTEMAS

. Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticos de Soure às
Povoações de Casa Velha, Casal Novo e Gabriéis
- Receção Provisória – Homologação de Auto

Ponto 18. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – RESÍDUOS
. GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS E DOMÉSTICOS

. Aquisição de Serviços para o Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos e Domésticos
- Escolha de Procedimento Prévio
Ponto 19. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA

. Centro de Inovação Social
- Projeto de Arquitetura
Ponto 20. REDE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CASAL NOVO
- Receção Provisória – Homologação de Auto
Ponto 21. RECURSOS HUMANOS
. Festa de Natal e Jantar dos Funcionários e Agregado Familiar
- Natal //2018
Ponto 22. RECURSOS HUMANOS
. Instituto D. João V
- Protocolo – Formação Prática em Contexto de Trabalho
. Técnicos de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
- Paulo David Nunes Ramos
- Micael Mendes Santos
Ponto 23. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
. Centro Recreativo dos Bonitos - Casal dos Pedros - Casais de Misericórdia
- Festa em Honra das Alminhas
. Dia 4 de novembro de 2018 – Ratificação
Ponto 24. TEMPESTADE TROPICAL “LESLIE”
. Concessão de Medalha Honorífica
- Alvará de Reconhecimento e Agradecimento Municipal
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Ponto 25. PEDIDO DE PARECER DE NÃO OPOSIÇÃO À INSTALAÇÃO DE PARQUE SOLAR
FOTOVOLTAICO
Ponto 26. DLBC TERRAS DE SICÓ – REDE ALDEIAS DE CALCÁRIO
- Aquisição de Terreno para Instalação de Equipamento
Ponto 27. APRECIAÇÃO DE PROPOSTAS DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E
AMR - E DO ORÇAMENTO, PARA O ANO DE 2019
Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações
O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “estive presente em várias
iniciativas em representação do Município: no dia 10 de novembro, almoço-convívio
promovido pela Associação de Caça e Pesca de Vila Nova de Anços – encerramento das
atividades 2018 e comemoração do 30º aniversário da instituição, um almoço com a
presença de muitos associados. No dia 11 de novembro, almoço-convívio, promovido pela
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Cotas que, como habitualmente, contou
com a presença de muitos associados.
No dia 14 de novembro, a convite da CIM - Região de Coimbra, estive presente na
apresentação pública do projeto ClimAgir, na Pampilhosa. Este projeto, cuja apresentação
contou com a presença do Senhor Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento
Rural, Dr. Miguel João de Freitas, tem como principal objetivo sensibilizar o público para as
consequências das alterações climáticas na Região de Coimbra, promovendo a floresta
autóctone. Sendo financiado pelo POSEUR, Portugal 2020 e Fundo de coesão, o ClimAgir
surgiu na sequência da elaboração do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações
Climáticas (PIAAC), elaborado pela CIM – Região de Coimbra e pela Universidade de
Coimbra.
Este plano avalia, define e prioriza uma série de medidas a pôr em prática mediante os
possíveis impactos das alterações climáticas na Região de Coimbra.
O ClimAgir surge como uma das medidas específicas previstas no PIAAC. Todos os
Municípios que constituem a CIM – Região de Coimbra serão anfitriões deste projeto que
irá sensibilizar a população em geral e, em particular, a comunidade escolar, promovendo
uma série de iniciativas para o efeito. Também o Concelho de Soure irá ser contemplado, as
escolas de Concelho, com a visita da tenda onde é explicado as consequências das alterações
climáticas e a maneira de proceder.
Como nota final, saudar o Encontro “Pensar a Parentalidade Positiva com as CPCJ”,
realçando o papel destas comissões na promoção e proteção dos direitos das crianças e
jovens aos mais diversos níveis.
Destaco, igualmente, o papel fundamental da CPCJ de Soure na proteção de crianças e
jovens do Concelho, bem como no apoio às famílias ao longo destes últimos anos.
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O facto de Soure ter sido o local escolhido para a realização deste encontro, trata-se de um
reconhecimento claro, não só a nível local, mas principalmente a nível nacional, da
qualidade do trabalho desenvolvido pela CPCJ de Soure, aproveito para cumprimentar os
colegas Vereadores que fazem parte desta iniciativa, portanto, são eles que têm contribuído
com um excelente trabalho que permitiu escolher Soure para este evento. Esta comissão
muito tem contribuído para a segurança, saúde, educação, formação, bem-estar e
desenvolvimento integral dos nossos jovens sourenses. Resta-me agradecer e que continue a
desenvolver o excelente trabalho.”----------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “gostaria de dar um conjunto de
informações no Período Antes da Ordem do Dia. Ao nível da Cultura, destacar o Encontro
de Bandas Filarmónicas do Concelho de Soure que se realizou no passado dia 11 de
novembro. Retomámos este encontro que já não se realizava desde 2008, decorreu na
Banda do Cercal e teve como objetivo, por um lado evidenciar a qualidade das nossas cinco
Bandas Filarmónicas, demonstrar a pujança do nosso movimento associativo, proporcionar
um espetáculo de qualidade no âmbito da nossa agenda cultural e também promover o
convívio entre as Bandas Filarmónicas, as suas direções, os seus músicos, os seus maestros.
Apesar de o tempo não estar propício, que impossibilitou o programa na íntegra, achamos
que o balanço é extremamente positivo, portanto, ficou já o compromisso de no próximo
ano este encontro voltar a realizar-se. Agradecer às cinco Bandas Filarmónicas toda a
disponibilidade que tiveram para a realização deste evento, na sequência de reuniões de
trabalho que temos tido. À Banda do Cercal e à sua Direção pela disponibilidade das
instalações e outro tipo de logística. À Junta de Freguesia da União de Freguesias de
Gesteira e Brunhós também por todo o empenho. Aos nossos serviços culturais e,
essencialmente, aos músicos e aos maestros que têm feito um excelente trabalho, não só na
questão das Filarmonias como também nas Escolas de Música e como foi também de
registar o grande número de músicos jovens que ali se encontravam na sala, portanto, têm
aqui uma dupla vertente cultural e em termos de educação que me apraz registar.
Estive presente no 4.º Encontro de Couros promovido na Igreja da Misericórdia pelo
Grupo Coral Cantar Agosto do Espírito Santo, com a participação de mais dois grupos, um
de Coimbra e outro de Alvaiázere.
Também estive presente, no dia 10 de novembro, na Noite de Fados da Associação do
Casal do Barril. Uma Noite de Fados que serviu para a angariação de fundos para as Festas
de S. Jorge, mas, principalmente, e isso acho que era de registar, que era uma Associação
que há algum tempo a esta parte não tinha atividade e nesta noite tinha a Associação cheia
com moradores do Casal do Barril.
Em termos de Educação, realçar que esta semana temos estado presentes no Congresso das
Cidades Educadoras que está a decorrer em Cascais. Fazemos parte dos 70 membros
nacionais, Câmaras Municipais que fazem parte desta rede, no seu total 118 cidades por
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todo o mundo. A nossa participação nesta Rede é a promoção e a partilha de
conhecimentos, práticas ao nível da Educação com o objetivo de melhorar o nosso projeto
educativo.
Em termos de Saúde, estive no dia 06 de novembro a acompanhar a Cooperativa Deliciosas
Diferenças na CASES - Cooperativa António Sérgio para a Economia Social. A Deliciosas
Diferenças está a dar e merece o nosso carinho porque de facto estão a fazer em termos de
saúde mental um projeto pioneiro que merece todo o nosso apoio, mas temos que ter
condições legais para proporcionar esse apoio, portanto, estão aqui a tentar junto de outras
entidades com experiência nesta área que os ajudem.
Realçar, também, o Encontro Nacional “Pensar a Parentalidade Positiva”, foi uma excelente
iniciativa da CPCJ Nacional, mas só é possível pelo trabalho e pela credibilidade que a CPCJ
de Soure tem demonstrado junto deste organismo nacional. O Município de Soure associouse a este encontro e o Senhor Presidente teve a ocasião de reassumir o nosso compromisso
forte de que continuamos a apoiar a CPCJ, porque apoiando a CPCJ estamos a apoiar e a
defender os interesses das crianças e a contribuir para a sua felicidade.
Como disse, estive em Cabo Verde com uma comitiva, com um consócio informal, na
próxima reunião de Câmara, porque chegámos hoje, irei trazer um relatório. Acho que era
importante já aqui referir que o objetivo foi, de facto, a formação profissional, ou seja, na
área da metalomecânica em que Soure, não só Soure mas o país, tem empresas nesta área
com muitas dificuldades em mão-de-obra qualificada e Cabo Verde tem o problema ao
contrário, tem muito jovem com poucas qualificações e sem perspetivas de formação no seu
país. Fomos reunir com um conjunto de entidades para criar aqui um intercâmbio que irá
beneficiar os dois lados. Dizer que tivemos uma basta agenda, reunimos com a CERMI –
Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial, na Cidade da Praia; reunimos com
o Secretário de Estado da Inovação e Formação Profissional no Ministério das Finanças;
reunimos no Instituto Pedro Pires em que fomos recebidos pelo Comandante Pedro Pires,
antigo Presidente da República e Primeiro Ministro de Cabo Verde. Estivemos na Escola de
Hotelaria e Turismo, um estabelecimento modelar que resulta da Cooperação com o Estado
Luxemburguês, tem mil alunos a estudar com taxas de empregabilidade a 100%. Neste
momento, se há coisa que Cabo Verde está bem é em termos de Turismo, portanto, todos
os alunos que saem dali têm emprego garantido. Também estivemos na Assembleia
Nacional onde fomos recebidos pelo Senhor Presidente, estivemos na Universidade
Lusófona, também na Cidade da Praia, fomos recebidos pela Embaixadora Portuguesa em
Cabo Verde onde um dos temas e problemas debatidos é a concessão de vistos, que é um
problema que temos com Cabo Verde e que se este projeto for para a frente é um problema
que terá que ser resolvido. Passámos um dia no Município do Tarrafal, desde o primeiro dia
que lá estivemos, o Senhor Presidente da Câmara do Tarrafal acompanhou-nos. Só para
terem uma ideia, o Orçamento do Município são 50.000,00 euros, tendo 18.000 habitantes,
portanto, só daí se vê as dificuldades que aquele Município tem, quase todos trabalham na
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agricultura, na pesca e têm 738 trabalhadores no Município, portanto, o orçamento todo, e
não chega, é para a questão dos salários. Visitámos o Agrupamento de Escolas do Tarrafal
que tem 4000 alunos e depois fomos, naturalmente, como não podia deixar de ser, ao
Museu do Tarrafal onde, de facto, sentimos o peso histórico que aquele monumento tem e
aquilo que significa para as pessoas do Tarrafal. Reunimos com a Associação Nacional de
Municípios de Cabo Verde que tem 22 Municípios e também com a Associação de
Municípios da Ilha de Santiago que tem 9 Municípios. Depois terminámos no Instituto
Emprego e Formação Profissional onde fomos recebidos pelo Presidente do Conselho de
Administração, estivemos na Câmara de Comércio de Cabo Verde e terminámos com uma
visita à Feira Internacional de Cabo Verde. Foi uma maratona de atividades, mas que para
além do objetivo concreto para que íamos, acho que foi também importante nesta estratégia
mais global, de afirmarmos Soure num contexto internacional como temos feito com outras
cidades e noutras Instituições. Dali saiu uma ideia de colaboração com o Município de
Tarrafal com quem tivemos uma reunião bilateral, como teve com as outras Câmaras
Municipais, onde nos lançou o desafio de fazermos um Acordo de Cooperação nos moldes
a discutir.”---------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia referiu que: “gostaria de me congratular e deixar
registado em ata, os meus parabéns e reconhecimento ao trabalho, ao mérito do Professor e
Investigador Fernando Tavares Pimenta… natural de Soure, e que recentemente foi um dos
autores do estudo “Regionalismo e Autonomia: os Casos dos Açores e da Madeira das
Origens ao Debate Constitucional”, tendo vencido o prémio António Barbosa de Melo, de
Estudos Parlamentares de 2018, atribuído pela Assembleia da República no passado dia 06
de novembro. Neste contexto, e atendendo ao seu vasto currículo conhecido e reconhecido,
aos trabalhos e estudos desenvolvidos inclusive no nosso Concelho, proponho um Voto de
Louvor e Reconhecimento ao Professor Doutor Fernando Tavares Pimenta.”-----------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “pretendia saudar também, à
semelhança do que alguns colegas já fizeram, a realização do Encontro de Bandas do
Concelho de Soure, iniciativa que foi interrompida por alguns anos, mas que agora foi
retomada. Considero uma excelente iniciativa que mostrou bem a qualidade das cinco
Bandas, mostra a elevada percentagem de jovens que compõem estas cinco Bandas, mas
também deixou claro o ambiente de convívio e amizade que foi visível em todos os
participantes, sem se sentir o espírito de competitividade individualista que por vezes
domina estas iniciativas. Parabéns à organização, parabéns à entidade que recebeu esta
iniciativa.
Também em relação a uma iniciativa que envolveu a Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens de Soure e que foi aqui referida em particular pelo Senhor Vice-Presidente Américo
Nogueira, mas também pelo Senhor Vereador Dr. Gil Soares, gostaria de dizer que esta
iniciativa que muito nos orgulhou por ser realizada em Soure e é da responsabilidade da
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Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, vai tratar
um tema importantíssimo que é a Parentalidade e a qualidade da Parentalidade. A Comissão
Nacional entendeu trazer esta pré-apresentação formal do projeto ao Concelho de Soure,
não deixa de ser um reconhecimento claro da qualidade da intervenção da CPCJ local, acima
de tudo, do Projeto Tecer a Prevenção que é o Plano Local de Promoção dos Direitos das
Crianças, mas também é o reconhecimento a todo o apoio prestado pelo Município de
Soure, na pessoa do Senhor Presidente de Câmara, à CPCJ local para que realize todo o
trabalho que está a fazer no superior interesse das crianças do Concelho de Soure.”----------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “gostaria de colocar um assunto
que as pessoas da Ribeira da Mata me pediram para falar aqui. Segundo me contaram, o
arruamento da estrada principal da Ribeira da Mata foi alcatroado há algum tempo e
começou no início e depois no fim, no meio parece que nada foi feito. Não sei o que é que
se passa?.
Depois quando foi esse alcatroamento, também foi alargado o perfil da estrada, como é
normal, foram retiradas algumas manilhas das valetas e depois não foram repostas. Agora
parece que os proprietários querem aceder aos terrenos e não conseguem, portanto, isso é
um problema, já foi abordado na Junta de Freguesia e até agora parece que não foi
resolvido.
Por último, a população da Ribeira da Mata fala que pretendem instalar lá um Parque
Infantil, já falaram com o Senhor Presidente da Junta de Freguesia e ele parece que também
já falou com o Senhor Presidente da Câmara. O Senhor Presidente da Câmara
disponibilizou-se para dar “10.000,00 euros” para a obra arrancar, mas que também referiu
que todos os Parques Infantis construídos em terrenos da Câmara Municipal eram todos
ilegais, não sei o que é que isto quer dizer? Todos os Parques Infantis construídos em
terrenos da Câmara eram todos ilegais e que não iria construir mais nenhum, era importante
esclarecer isso, e que até preferia construir um em cada casa do que estar a construir um em
terreno camarário. Portanto, certamente haverá nuances que não estamos aqui a apanhar e
que gostaria que o Senhor Presidente explicasse.”----------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “começava pela
intervenção do Senhor Eng. Agostinho Gonçalves dizendo que relativamente ao
alargamento e acessos aos terrenos, admitindo que possa haver essa deficiência, embora a
estrada esteja alcatroada há dois anos, pensávamos que esse problema estivesse resolvido,
não é do nosso conhecimento nenhuma reclamação sobre essa matéria. Aquilo que lhe
pedia é que as reclamações que lhe foram entregues, que as envie para a Divisão de Obras
Públicas para que elas sejam atendidas.
Relativamente aos Parques Infantis, o Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves deve
saber, os Senhores Presidentes de Junta de Freguesia também sabem, os técnicos da
Câmara, existe legislação própria relativamente aos Parques Infantis com caderno de
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responsabilidade muito relevante, com custos muito avultados, quer a sua construção, quer
o seu funcionamento é tutelado pela ASAE, não é o Município que gere e tutela sobre o
equipamento, temos fiscalização de auditoria, etc. Aquilo que podemos chamar um Parque
Infantil Municipal é, num contexto de otimização, um equipamento relevante. Compreendo
que para as populações, para as famílias gostasse de ter um Parque Infantil perto de sua
casa, nós temos feito essa avaliação. Ainda há pouco tempo, já neste Mandato aprovámos
investimento para um Parque Infantil, não bem um Parque Infantil mas um equipamento
que tem um ou dois brinquedos que possa ser usado nesse “contexto”, foi o caso do
Pedrogão do Pranto, um investimento superior a 10.000,00 euros, foi feito o respetivo
procedimento e já foi adjudicado. De resto o que tem sido dito aos Senhores Presidentes de
Junta de Freguesia, que querendo assumir a responsabilidade de algum equipamento com
tipologia que satisfaça as pessoas parecido com o Parque Infantil, que o Município apoiaria
a instalação desse equipamento. É evidente que a Junta de Freguesia tem que ter
equipamentos de escassa relevância, podemos estar a falar de um chamado brinquedo, um
cavalinho, um baloiço, que inclusive o Município estaria disposto a investir na aquisição
desse equipamento e oferecer à Junta de Freguesia ou disponibiliza-lo sobre a forma de
comodato, ou seja, o equipamento é da Câmara, está lá cedido à Junta de Freguesia, e a
Junta de Freguesia por um critério de gestão local, não por um critério de gestão municipal,
ter esse equipamento.
Nós possuímos alguns equipamentos chamados Parques Infantis, nomeadamente o de
Soure que ainda recentemente foi alvo de um processo de contraordenação da ASAE, que
nós contestámos, que importa uns milhares de euros de uma possível coima, portanto,
quando temos o conceito de equipamento sabemos o que é que estamos a dizer. Porventura
a questão dos 10.000,00 euros é por analogia ao último procedimento de Câmara que aqui
tivemos. Aqui em Soure, a coima e mesmo esse a coima que nos foi aplicada e que nós
estamos a contestar, não transitou ainda em julgado, tem a ver com procedimentos
administrativos. A coima de que fomos alvo teve a ver com questões de procedimentos
administrativos e não com questões de segurança ou de salubridade do equipamento. Os
Presidentes de Junta fazem muito bem em reivindicar, as pessoas também, compreendo
perfeitamente, porque esta é uma situação real. Há aí um caso ou outro que é muito
importante para algumas aldeias que não têm crianças que haja um parque infantil, vou dar o
exemplo da Ramalheira, que não tem crianças, já teve um Parque Infantil e reivindica um
Parque Infantil, não é absurdo esta reivindicação, pode parecer que estou a ironizar mas não
estou, mas até faz sentido, porque se de facto tiver uma oferta para a qual ainda não tem
procura até pode potenciar a procura, até quanto mais não seja por uma questão estética e
urbanística ter o equipamento. Nós estamos atentos e temos aqui algumas rubricas, em
urbanização e urbanismo, para grau dessa satisfação.
Relativamente à estrada, à parte não pavimentada que liga o Casal do Redinho a Figueiró do
Campo e que atravessa literalmente a localidade da Ribeira da Mata, nós resolvemos fazer,
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no Mandato anterior, uma intervenção que acabou por ser dupla, porque o princípio das
intervenções de relevo, essa foi das maiores. O princípio era o acesso entre as sedes de
Freguesia e a Sede do Município, foi um investimento relevante que ultrapassou os
250.000,00 euros, feito numa ligação primeiro Ribeira da Mata à sede de Freguesia de
Figueiró do Campo, no contexto de melhorar as condições de segurança pela qualidade da
estrada, uma estrada construída há mais de trinta anos, havia ali consolidação de umas linhas
de água e ao mesmo tempo houve condições no Município para avançar para a ligação da
Ribeira da Mata / Casal do Redinho, o que potencializava a ligação da sede Freguesia à sede
do Concelho. Deixámos, de facto e propositadamente, a parte interior da Ribeira da Mata
pelo fator saneamento básico e a prova é que o Município ainda há bem pouco tempo, já
veio aqui à Reunião de Câmara, aprovou a adjudicação, já estamos na posse do projeto que
faltava fazer para o saneamento básico da Ribeira da Mata e que está na nossa quarta
prioridade de obra para o consórcio empresa de candidaturas da futura Empresa de Águas
do Baixo Mondego e Gândaras, porque o critério aqui é ir fechando o sistema e como ele
está de Norte para Sul, portanto, ficar com uma mancha, como o Senhor Vereador Eng.
Agostinho Gonçalves aqui disse quando falou de saneamento básico e da Empresa
Intermunicipal, que disse que isto devia ser visto numa ótica de Bacia Hidrográfica, estamos
em sintonia. Numa ótica de bacia hidrográfica vamos fazendo uma mancha da preservação
do Vale do Ega, do Vale do Arunca e do Vale do Mondego. Este projeto da Ribeira da Mata
será incluído nomenclaturamente e administrativamente na Freguesia de Vila Nova de
Anços, embora a Ribeira da Mata seja uma localidade que está repartida por três Freguesias,
uma questão muito residual na Freguesia de Alfarelos, maioritariamente na Freguesia de
Figueiró do Campo e quase um terço na Freguesia de Vila Nova de Anços. Temos
necessidade de inverter aqui o conceito porque temos um Protocolo, uma concessão para
exploração em alta do saneamento das Freguesias sem fazer grandes e pormenorizados
estudos, incluir a Ribeira da Mata na concessão das Águas do Centro Litoral. Como tal
chamaremos à Freguesia de Vila Nova de Anços a parte principal do saneamento, o que até
é verdade porque do lado mais baixo da estrada onde ficaram os principais coletores e as
estações elevatórias é Freguesia de Vila Nova de Anços, embora a maioria dos clientes
possam estar na Freguesia de Figueiró do Campo, o sistema tem um funcionamento muito
privilegiado na Freguesia de Vila Nova de Anços e a obra pretende-se que fique sempre na
alçada da Intermunicipal e na exploração do Município de Soure. É evidente que o
saneamento da Ribeira da Mata avançará se a maioria da população o requerer, porque esse
é um dos critérios de financiamento a partir de agora para todas as novas candidaturas e
todos os novos pedidos de financiamento. Isso quer dizer o quê? As candidaturas estão a
decorrer para o núcleo principal da Freguesia de Samuel que a única a par com
Tapéus/Degracias e Pombalinho, são as três Freguesias que não têm saneamento em termos
de sede neste momento e o Sul da Freguesia de Soure no contexto do Protocolo que
fizemos com Pombal para a passagem de todo saneamento na bacia hidrográfica do Anços
11

21ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 16 de novembro de 2018, pelas 14,30 horas
para a bacia hidrográfica do Arunca e com isso tentar o menos vulnerável possível a
qualquer contingência o Vale do Anços. O projeto que anda na ordem de 1.600.000,00
euros para o Sul da Freguesia de Soure para uma pequena parte, contemplar Figueirinha,
Mogadouro, Lourenços e Simões e fazer passar por esse sistema todo o sistema de coletor e
de elevatória de toda a Freguesia da Redinha, só avançará se a maioria dos consumidores
afetados pelo projeto fizerem uma pré-contratualização com o Município com a declaração
de compromisso de subscreverem o serviço, se não, embora seja obrigatório, o projeto não
terá financiamento. Se naquela localidade a maioria das pessoas não quer saneamento, passase à frente, pavimenta-se a estrada e tem que se começar a verificar se as possas cumprem
todas as regras e intervir ao nível das fossas sépticas.
Ainda assim, transmitir ao Executivo, de que dos quatro projetos que temos em curso,
haverá algum investimento feito que não cumpre de modo algum o mínimo dos critérios de
razoabilidade a sua execução, ou seja, esticar dezenas de milhares de euros de coletores,
gastar dezenas de milhares de euros em elevatórias para servir uma ou duas habitações em
terrenos com cinco/seis/sete mil metros quadrados, portanto, a capacidade de auto
tratamento dos seus afluentes é bastante alargada. Portanto, há aqui algum sofisma sobre
aquilo que é o conceito e a utilidade do saneamento, quando em muito caso e por este país
fora muitos Municípios já conseguiram ultrapassar essa questão, evidentemente têm outras
medidas de substituição, está a ser trabalhado e será uma das preocupações. Também
quando eu advogo, há um ano e pouco a esta parte, a necessidade de mudar o paradigma de
gestão de todo o sistema de águas e saneamento, também tem um pouco a ver com isso.
Sobre o estudo da água que a ERSAR todos os anos coloca cá fora, Soure não consegue ser
dos melhores, também não é dos piores, tem qualidade acima da média nacional, este ano
98,83, descemos, não será alheio os problemas que tivemos no início do ano,
nomeadamente na captação do Ourão e alguns problemas de calcário ou de ph que temos
numa outra captação. A qualidade da água vai sendo boa e estamos a trabalhar para
melhorar. Estamos a “meter” projetos, a nossa candidatura está a decorrer e contamos no
prazo de 15 dias a 3 semanas esteja concluída, 1.600.000,00 euros para o Sul da Freguesia de
Soure, 1.000.000,00 euros para a Freguesia de Samuel, 450.000,00 euros para a Ribeira da
Mata e o Sul da Freguesia da Vinha da Rainha também à volta de 1.000.000,00 euros,
portanto, são os quatro projetos que estão em carteira. Se a Empresa Intermunicipal for
bem sucedida, contamos, durante o ano de 2019, começar a fazer obra. A segunda
prioridade a seguir a estas quatro é Casalinhos e todo o Bairro da Estação, Camparca,
Novos, Quinta de Santo António, o próprio prédio do Edifício de Santo António, quer o
próprio prédio do Alta Mira foram construídos num licenciamento próprio definido onde o
seu saneamento corresponde a parte privativa do prédio. O próprio edifício Alta Mira foi
licenciado para ter estação elevatória própria e acesso à rede principal que passa na rua São
João de Deus, quando se diz que aquela rua não tem saneamento público é quase meia
verdade, para não dizer que é mais que meia verdade.
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Relativamente às intervenções dos Senhores Vereadores - Dra. Manuela Santos, Américo
Nogueira e Dr. Gil Soares - saudar as comunicações e o trabalho feito. Relativamente à
comunicação da Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia dizer que, de facto, este assunto
estava aqui para ser referenciado, penso que o Município reconhece o trabalho do Professor
Doutor Fernando Tavares Pimenta, o facto de ter sido o coautor de um estudo juntamente
com o Professor Reis Torgal para aquele que foi um prémio que é a Primeira Edição do
Prémio Barbosa de Melo que a Assembleia da República homenageou e que descerrou um
busto para o efeito considerando o Professor Barbosa de Melo uma das figuras da nossa
Terceira República, inclusivamente da democracia, das autonomias e da descentralização
democrática. Foi com honra que me associei à cerimónia de entrega dos prémios, estiveram
também presentes alguns deputados por Coimbra, o Eng. Pedro Coimbra, o Dr. João
Gouveia e eu próprio. De perceber que temos estado no caminho certo quando temos tido
a colaboração do Professor Doutor Fernando Tavares Pimenta em diversos trabalhos que
ele tem feito para o Município de Soure. Está por mim a ser trabalhado com o Professor
Doutor Fernando Tavares Pimenta um trabalho, cuja confirmação estará para dias, sobre as
comemorações dos 890 anos da Confirmação da Doação do Castelo de Soure aos
Templários. O trabalho está apalavrado ao Professor Doutor Fernando Tavares Pimenta, é
um trabalho sobre a importância dos Templários e do Castelo de Soure, é um documento
científico, um documento importante passado a escrito, será importante para Soure, porque
muito daquilo que nós andamos a dizer e a divulgar necessita de alguma objetividade e
confirmação científica. O Professor Doutor Fernando Tavares Pimenta neste momento tem
residência oficial na cidade do Entroncamento, situada no coração daquilo que é uma região
que está a afirmar pelo contexto dos templários, é professor investigador na Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra, também é professor no Instituto Politécnico de Tomar
na área do Turismo e do Património e colabora com Municípios como o do Entroncamento
onde está situado a Quinta da Cardiga, um dos principais locais de referência templária. No
domingo, eu próprio me deslocarei com técnicos municipais para o Centro Interpretativo
dos Templários no Castelo de Almourol pertencente a Vila Nova da Barquinha. Dizer que
nós, entretanto, já sinalizámos juntamente com o Município de Ferreira do Zêzere, do
Entroncamento, de Tomar e de Vila Nova da Barquinha, uma candidatura à Rede de
Turismo Militar sobre o tema dos Templários, que será tutelada pela Direção Geral de
Defesa e pelo Turismo de Portugal e contempla em consórcio estes quatro Municípios para
tentarmos estarmos presentes nesta Rede. O Professor Doutor Fernando Tavares Pimenta
está a colaborar connosco, há um valor sugerido pelos trabalhos que vai desenvolver. Até
aqui o princípio caía na alçada do Regime Simplificado para a prestação destes serviços,
falamos dos 5.000,00 euros, que seria a publicação de um livro que seria propriedade e
direitos do Município como tem sido feito noutras edições que o Município promoveu. O
Professor Doutor Fernando Tavares Pimenta fez-me sentir esta semana que afinal irá dar
muito mais trabalho àquilo que ele pensava, inclusive neste contexto de contextualizar a
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questão nacional que implica um conjunto de deslocações a outros locais, nomeadamente ao
Sabugal, Idanha-a-Velha, etc. Portanto, um dia destes trarei à Câmara Municipal uma
proposta de entrega do trabalho, já não sobre o Regime Simplificado, mas uma proposta de
honorários de entrega para que no dia 14 de março, em sessão pública, se faça o lançamento
desse livro de Soure e a sua relação com os Templários.
De acordo com a comunicação da Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia, aquilo que
sugeria era que endereçássemos ao Professor Doutor Fernando Tavares Pimenta um Voto
de Louvor pelo trabalho que tem feito, pela sua carreira académica, é um jovem, ainda
com grande capacidade de se afirmar e de poder vir a ser reconhecido. Melhor
reconhecimento não haverá para o Professor Doutor Fernando Tavares Pimenta do que
esta confiança que o Município de Soure lhe tem dado ao longo dos anos e o trabalho
inquestionável que ele tem desenvolvido e que divulgamos. É sempre com enorme prazer
que nós, quando temos que oferecer algo de Soure a quem nos visita ou com quem
interagimos, oferecer livros que têm a chancela académica do Professor Doutor Fernando
Tavares Pimenta, quer sobre os Retornados, quer sobre a Primeira Guerra Mundial.
Melhor honra que esta, nesta fase da vida e crescimento da vida académica, tem sido esta
de manter esta confiança, portanto, cá estamos nós a manter a confiança no Professor
Doutor Fernando Tavares Pimenta dando-lhe o próximo trabalho a lançar em março por
altura deste evento dos 890 anos da reconfirmação da entrega do Castelo de Soure aos
Templários. Também dizer que hoje mesmo tivemos aqui a visita de um proponente para
que nesse fim de semana possa haver aqui um evento criado por uma rede de rádios
amadores, rádio amadorismo e formas de comunicar. O Marconi criou os sistemas de
funcionamento de rádio, ainda hoje os rádios amadores são muito importantes em
situações de catástrofes, em situações de comunicações rápidas codificadas, não deixam de
utilizar um sistema que continua a ser eficaz que o Morse, a par com a voz usando as
novas tecnologias. Vai ser montado uma antena na vertical, uma antena de ondas curtas
no Castelo de Soure e será instalado durante aqueles três dias alguma logística junto ao
Castelo, estima-se que durante os dois dias de emissão a partir de Soure e de interação
com Soure, mais de mil rádios amadores e estações de rádio amadoras a nível do mundo
inteiro estejam em ligação com Soure, para nós são custos insignificantes, apenas com
algum alojamento e estadia para meia dúzia de pessoas. Naquele dia será Soure o Centro
do Mundo para estes rádios amadores e haverá aquilo que é o diploma de Soure nesta
rede, tudo ligado à temática do chamado Turismo Militar.
Assim, proponho a aprovação de um Voto de Louvor ao Professor Doutor Fernando
Tavares Pimenta pelo seu prémio e de reconhecimento pelo trabalho que está a
fazer.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar um Voto de Louvor ao Professor Doutor
Fernando Tavares Pimenta.-----------------------------------------------------------------14
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes continuou referindo que:
“relativamente ao Furacão Leslie, recebemos ontem a comunicação da CCDRC a validar a
informação sobre os danos municipais causados no valor de cerca de 890.000,00 euros,
vamos ver se a seguir o Governo abre então o programa do FEM – Fundo de Emergência
Municipal para podermos perceber que financiamento é que conseguimos. De qualquer das
maneiras nunca será mais de 60% da despesa validada, ou melhor, da despesa elegível,
portanto, aquilo que eu acho é que para um valor desta grandeza, se o elegível for menos
que os 900.000,00 euros, corremos o risco que os 60%, sejam menos de 50%, ou seja,
teremos necessidade de meio milhão de euros para fazer face à questão municipal e está de
fora deste valor as Piscinas Municipais de Vila Nova de Anços.
Há um outro ponto da Ordem de Trabalhos que tem a ver com a Festa de Natal organizada
pelo Núcleo de Trabalhadores do Município e que irá decorrer a 15 de dezembro, para o
qual todos os Vereadores estão naturalmente convidados e o contexto depois dos agregados
familiares.
No dia 22 de dezembro irá decorrer um concerto pela Orquestra Clássica do Centro, no
Pavilhão Multiusos, que é cofinanciado, está integrado na Promoção Cultural em Rede da
Comunidade Intermunicipal, mesmo assim terá um custo na ordem dos 2.500,00 euros.
No dia 06 de janeiro irá decorrer o tradicional Concerto de Reis do Município de Soure, este
ano será concretizado pela Banda do Cercal com uma peça única, teatralizada, chamada
“Conto de Natal” de autores Sourenses, músicos com título académico já reconhecido,
compositores e escrita por uma pessoa do Cercal.
Adiantado que a próxima reunião de Câmara, como já tinha ficado acordado, será no dia 30
de novembro, e proponho que as reuniões de Câmara de dezembro sejam nos dias 17 e 28
de dezembro.”------------------------------------------------------------------------------------------------

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 02-11-2018 a 16-11-2018
16-11-2018
Class.: 18
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Ano: 2018
Número: 654
Dt. Entrada Reqt.: 31-10-2018
Processo: 18/2018/654/0
Requerente: Manuel Pedrosa Gonçalves
Tp. Pedido: Certidões Diversas
Tp. Construção: Outros
Tp. Utilização: Outros
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 02-11-2018
Local Obra: Casal de Almeida
Informação: À Reunião de Câmara.
Freguesia: Vinha da Rainha
Class.: 01
Ano: 2014
Número: 315
Dt. Entrada Reqt.: 16-06-2014
Processo: 01/2013/63/0
Requerente: Alzira Pinto dos Santos
Tp. Pedido: Projetos de Especialidade
Tp. Construção: Alteração da Utilização
Tp. Utilização: Garagem
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 08-11-2018
Local Obra: Marco
Informação: À Reunião de Câmara.
Freguesia: Samuel
Class.: 01
Ano: 2011
Número: 1023
Dt. Entrada Reqt.: 08-11-2011
Processo: 01/2007/119/0
Requerente: Carlos Manuel Pereira Reis
Tp. Pedido: Novos Elementos
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 09-11-2018
Local Obra: Ribeira da Mata
Informação: À Reunião de Câmara.
Freguesia: Alfarelos
Class.: 01
Ano: 2018
Número: 615
Dt. Entrada Reqt.: 08-10-2018
Processo: 01/2018/38/0
Requerente: Adília Maria Carvalho Coutinho
Tp. Pedido: Novos Elementos
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 14-11-2018
Local Obra: Rua de Baixo
Informação: Deferido
Freguesia: Vinha da Rainha
Total: 4

Foi tomado conhecimento, divulgue-se e afixe-se no átrio dos Paços do Concelho.-----16
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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. Apreciação de Proposta de Ata de 29.06.2018
A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “relativamente às atas faço as
correções das minhas intervenções, mas confesso que não vejo nem leio a ata em bloco,
quando me a enviam. Li esta ata para ver as intervenções do Eng.º Guilherme Castanheira que
me substituiu e verifiquei o seguinte: quem não nos conhecer e olhar para esta ata e para a
leitura da mesma, não tem possibilidade de identificar quem somos nós, parece-me que mais
importante que o meu nome ou o vosso é saber que sou Vereadora pela Coligação
Democrática Unitária. Depois a única forma de sabermos a que partido político ou
sensibilidade política pertencemos, é quando nos abstemos ou votamos contra, ou seja,
mesmo a deliberação por unanimidade omite a origem política. Penso que devemos colocar as
forças político-partidárias a que pertencemos, porque se não, quem não nos conhecer pensa
que é uma lista de cidadãos independentes. Portanto, recomendo que fique pelo menos neste
início de ata, a nome do Vereador e a respetiva correspondência à força política que
representa.”------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.-------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos não participou na votação.--------------Ponto 5. Parecer para a Constituição de Compropriedade
. Proc. N.º 10/2018/244 - Manuel Pedrosa Gonçalves
- Constituição de compropriedade através de escritura de doação - artigo 54.º da Lei
91/95, de 2/9 com a atual redação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Processo nº 10/2018/244 - Manuel Pedrosa Gonçalves
Constituição de compropriedade através de escritura de doação - artigo 54.º da Lei 91/95, de
2/9 com a atual redação
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Face ao teor da informação jurídica, considerando que o ato a praticar é uma escritura de doação,
sugere-se que seja deferido o pedido de emissão de certidão com parecer favorável para a constituição de
compropriedade de metade do prédio rústico.
O prédio está registado com o artigo matricial nº 6815 da freguesia da Vinha da Rainha, e de acordo com
a classificação do PDM, situa-se parcialmente em zona urbana e parcialmente em zona agrícola fora da
RAN e fora da REN.
Apesar de se localizar parcialmente em zona urbana, a criação de compropriedade ou ampliação do
número de compartes de um prédio rústico, não corresponde à criação direta de um loteamento, face ao
disposto na alínea i) do artigo 2º, do Decreto-Lei 555/99, de 16/12 na atual redação.
Subsequentemente, se os comproprietários pretenderem promover tal operação, terão que o realizar
conjuntamente, nos termos legais e regulamentares aplicáveis.
O assunto deverá ser presente à reunião de Câmara para deliberação.
Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
02/11/2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de parecer favorável, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.------------------------------------------------Ponto 6. Caducidade da Licença de Construção
. Proc. 63/2013 - Alzira Pinto dos Santos – Marco de Samuel
Foi presente a seguinte informação:
Assunto : Caducidade da licença de construção
Alzira Pinto dos Santos – Marco de Samuel – Proc 63/2013
Em 05/08/2014 foi comunicado à requerente que, no prazo de um ano a contar da data de receção do
ofício, devia requerer a emissão do avvará de vicença de construçãor
Atendendo a que esse prazo se encontra uvtrapassado, o procedimento encontra-se caducado ao abrigo
do disposto no nº 2 do artr 71 do DL 555/99 com a redação do DL 26/2010r
Nos termos do nº 5 do artgo 71 do referido Decreto-Lei, as caducidades são decvaradas peva Câmara
Municipav, com audiência prévia dos interessadosr
A requerente foi noticada em 07/04/2016 para se pronunciar nos termos do CPA sobre a intenção da
decvaração de caducidader
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Uvtrapassado o prazo para se pronunciar sem que o tvesse feito, deverá ser decvarada a caducidade da
vicençar
Maria José O. Carvalhão – Engª Civil
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
08/11/2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a caducidade da licença, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------------Ponto 7. Caducidade da Licença de Construção
. Proc. 119/2007 - Carlos Manuel Pereira Reis – Ribeira da Mata
Foi presente a seguinte informação:
Assunto : Caducidade da licença de construção
Carlos Manuel Pereira Reis – Ribeira da Mata – Proc 119/2007
Em 09 de janeiro de 2012 foi emitdo o avvará de vicença de construção nº 01/2012 para construção de
uma moradia na Ribeira da Mata, com prazo de vavidade da vicença de 18 mesesr
Atendendo a que esse prazo se encontra uvtrapassado, o procedimento encontra-se caducado ao abrigo
do disposto na avínea d) do nº 3 do artr 71 do DL 555/99 com a redação do DL 26/2010r
Nos termos do nº 5 do artgo 71 do referido Decreto-Lei, as caducidades são decvaradas peva Câmara
Municipav, com audiência prévia dos interessadosr
O requerente foi noticado em 24/07/2018 para se pronunciar nos termos do CPA sobre a intenção da
decvaração de caducidader O ofício foi devovvido com indicação de que se mudou, pevo que se considera
a noticação efetuadar
Uvtrapassado o prazo para se pronunciar sem que o tvesse feito, deverá ser decvarada a caducidade da
vicençar
Maria José O. Carvalhão – Engª Civil
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
09/11/2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a caducidade da licença, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------------Ponto 8. EDUCAÇÃO/ ENSINO BÁSICO
. PROJETOS ESCOLARES/OUTROS APOIOS

. Projetos Escola Virtual Porto Editora - Acesso Gratuito às Famílias
- Escolha de Procedimento Prévio
Foram presentes as seguintes informações:
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Assunto: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
PROJETOS ESCOLARES
* ESCOLA VIRTUAL
 PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista à prestação do serviço em epígrafe, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. E SCOLHA DO P ROCEDIMENTO P RÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 15.891,37 euros – para um
período de 36 meses -, inferior ao limite máximo de 20.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento
de ajuste direto, cf. alínea d) do n.º 1 do 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 presente encargo está previsto na Proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2019, para o
período do serviço em causa, pela rubrica 02.03.02.02.20 e trata-se de ação inscrita com a classificação 01.002
2019/35.
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 – Uma vez que se trata de um serviço cujo objeto e entidade adjudicatária não foram contratualizadas em
2017, não se aplica este normativo.
N.º 4 – Não se aplica, uma vez que não se trata de estudos, pareceres, projetos e consultoria, de organização e
apoio à gestão.
3. P ROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
4. C ONSULTAR A S EGUINTE E NTIDADE
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, à seguinte entidade:
- Porto Editora, Lda.
5. J ÚRI
Uma vez que será convidada apenas uma entidade a apresentar proposta, está dispensada a criação de Júri nos
termos do n.º 1 do art.º 67.º do CCP.
À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
13.11.2018

e
Assunto: EDUCAÇÃO/ ENSINO BÁSICO

-PROJETOS ESCOLARES/OUTROS APOIOS
- PROJETO ESCOLA VIRTUAL PORTO EDITORA - ACESSO GRATUITO ÀS FAMÍLIAS
- ANOS LETIVOS 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021
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Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:
A Escola Virtual é um projeto de educação online da responsabilidade da Porto Editora, cujo objetivo é
disponibilizar a toda a comunidade educativa métodos de estudo e acompanhamento mais atrativos e
eficazes, orientados para o sucesso escolar dos alunos.
Este Projeto tem como público-alvo toda a comunidade escolar e pode ser subscrito por utilizadores a
título particular ou por utilizadores institucionais, nas quais se enquadram as câmaras municipais e
permite o acesso a:
- Manuais Digitais do 1.º Ciclo;
- Aulas da Escola Virtual;
- Formação de Professores;
- Ações para Pais;
- Software “Eu Leio” para alunos do 1.º e 2.º anos;
- Acompanhamento dos alunos pelos Professores na Plataforma da Escola Virtual:
- Acesso dos Professores a todos os recursos/ manuais do Grupo Porto Editora;
- Manuais da Escola Virtual, personalizados com dados de acesso.
Considerando que:
1- A Câmara Municipal de Soure tem vindo a apostar fortemente na Educação;
2- Que um dos objetivos do Município consiste em dotar a comunidade educativa e as famílias de novas
ferramentas e estratégias de forma a melhorar a qualidade da aprendizagem, mas também em
promover uma adaptação cada vez mais necessária à realidade das novas tecnologias;
3- Que a implementação do Projeto Escola Virtual da Porto Editora para o 1.º Ciclo se constitui como
um projeto piloto inovador e que dá cumprimento ao objetivo descrito;
Proposta:
Face ao exposto, sugere-se a implementação, de forma gratuita, para as famílias dos alunos que
frequentam o 1.º Ciclo do Concelho de Soure, assim como para os respetivos professores, do Projeto
Escola Virtual da Porto Editora, com um investimento total estimado de 15.891,37€ para três (3) anos
letivos.
À consideração superior,
A Dirigente Intermédia do Setor em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
10-11-2018

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se da abertura do
procedimento para ainda este ano letivo procedermos à aquisição desta ferramenta virtual e
distribuí-la pelos alunos. A proposta dos serviços, no contacto que estabeleceram com esta
oferta que é um produto exclusivo da Porto Editora, com a qual os professores já têm
contacto há vários anos com esta ferramenta, é que se consegue este ano por um valor médio
de cinco mil e poucos euros/ ano, para os três anos 15.891,37 euros, incluindo os manuais; as
aulas; a formação dos professores; as ações para os pais; o software; o acompanhamento dos
alunos; o acesso dos professores a todos os recursos e o próprio manual da escola virtual
personalizado com os dados de acesso. Estamos a falar de sensivelmente 520 alunos, mais
quase uma centena de professores, portanto achamos que este orçamento nos permitia já este
ano avançar.
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Já fui divulgando com os professores que iríamos aderir à Escola Virtual e ficaram bastante
satisfeitos, porque eles próprios já têm acessos da Porto Editora, mas falta depois a formação
e a interação com os alunos e colocar em prática esta questão, mas saudaram. Por outro lado,
coloca-se aqui uma questão que é poder haver famílias cujos alunos do 1.º Ciclo não tenham
acesso a equipamentos para usar o programa, portanto, aqui é evidente que até ao final do ano
não temos competência para avaliar essas questões, mas, de qualquer das maneiras, à rubricas
orçamentais onde em termos de Ação Social Escolar poderão ser analisados, caso a caso, e a
necessidade de dar algum apoio em regime de comodato. O que é que isto quer dizer? Não
dar o equipamento, mas emprestar o equipamento com determinado tipo de condições.”------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de ajuste direto,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.----------------------------------Ponto 9. EDUCAÇÃO/ENSINO PRÉ-ESCOLAR, ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
. Sinalização do Dia da Floresta Autóctone
- Ano Letivo 2018/2019 – 23 de novembro
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: EDUCAÇÃO/ ENSINO PRÉ

ESCOLAR , BÁSICO E SECUNDÁRIO
- SINALIZAÇÃO DO DIA DA FLORESTA AUTÓCTONE
-ANO LETIVO 2018/2019 – 23 DE NOVEMBRO

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:
À semelhança do ano letivo anterior, em que se comemorou o Dia Nacional da Floresta Autóctone com
a entrega de uma bolota de carvalho português a todos os anos do pré-escolar e 1.º CEB públicos do
Concelho, assim como com uma explicação acerca do que é a floresta autóctone, de como esta pode
ser importante para o meio ambiente e o que devemos fazer para protegê-la;
Pretendemos, este ano letivo, dar seguimento à ação realizada, em conjunto com o Gabinete de
Proteção Civil e Defesa da Floresta, através da plantação das bolotas entretanto transformadas em
pequenas árvores, assim como com a aquisição de mais árvores (orçamento e informação técnica em
anexo) num local significativo para as populações locais circundantes a cada estabelecimento
educativo, ação esta que será realizada em parceria com as Juntas de Freguesia durante a semana de
19 a 23 de novembro de 2018.
À consideração superior,
Dirigente Intermédia do Setor em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
09/11/2018

e

22

21ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 16 de novembro de 2018, pelas 14,30 horas
Assunto: Comemoração do “ Dia da Floresta Autóctone”- 23 de Novembro

. Aquisição de plantas
À semevhança dos anos anteriores, no âmbito das Comemorações do “ Dia da Floresta Autóctone”,
propõe-se assinavar este dia através da pvantação de Quercus faginea (Carvavho Português) e
Quercus Suber (Sobreiro),com os avunos do 1º CEB e Jardim de Infância, do Concevhor
Esta atvidade decorrerá entre os dias 19 e 23, do corrente mês, e será desenvovvida pevo Gabinete
de Proteção Civiv e Defesa da Fvoresta e pevos Serviços Educatvos, savienta-se que o seu principav
objetvo, visa promover a sensibivização dos avunos para a conservação de povoamentos forestais
com espécies autóctones, potenciando as diversas vavências que estes encerram, através de ações de
manutenção e recuperação da foresta originavr Desta forma, pretende-se promover uma foresta
sustentávev e diversiicada nas suas característcas produtvas e biovógicas, com base na proteção e
contnuidade das forestas autóctonesr
Dada a importância da concretzação desta ação e após consuvta de várias empresas, sugerimos a
aquisição de 550 pvantas de Quercus suber L. (Sobreiro), à empresa Quinta do Prazo – Viveiros
Fvorestais, Lda, com o vavor de 220,00 € + IVAr
À Consideração Superior
Gabinete Técnico Fvorestav
A Técnica Superior,
(Cremilde Pimentel, Eng.ª)
07.11.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a aquisição de 550 plantas de Quercus suber
L. (Sobreiro) para a Sinalização do Dia da Floresta Autóctone, conforme decorre das
informações técnicas do serviço.-------------------------------------------------------------Ponto 10. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
. AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

. EB1 de Vinha da Rainha -Espaços Multiusos
- Libertação Parcial de Caução – Homologação de Auto

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES
EB 1 DE VINHA DA RAINHA – ESPAÇO MULTIUSOS
LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada, por despacho do Senhor Presidente da Câmara de 16.03.2017, à
empresa Rosete – Engenharia e Construção, Ldª, pelo valor de 64.890,00 €, acrescido de IVA.
O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 06.11.2017.
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De acordo com o auto em anexo, estão reunidas as condições necessárias à autorização da libertação solicitada.
Assim, propõe-se:
a) A homologação do auto de vistoria em anexo;
b) A libertação de 30 % do valor das cauções da obra.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
13.11.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de vistoria e a
libertação de 30% do valor das cauções da obra, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------------Ponto 11. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
. Candidatura Portugal 2020 -Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso
Escolar
. CIM-RC “Programa de Combate ao Abandono Escolar e Promoção de
Igualdade
. Atividade N.º 1 - Equipas Multidisciplinares de Intervenção Multinível
- Aquisição de Serviços na Área da Terapia Ocupacional
. Adjudicação – Conhecimento
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
CANDIDATURA PORTUGAL 2020 – PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR
CIM-RC “PROGRAMA DE COMBATE AO ABANDONO ESCOLAR E PROMOÇÃO DE IGUALDADE
ATIVIDADE N.º 1 - EQUIPAS MULTIDISCIPLINARES DE INTERVENÇÃO MULTINÍVEL
* AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA TERAPIA OCUPACIONAL
 ADJUDICAÇÃO
Por despacho, de 29.10.2018, do Sr. Vereador, Dr. Gil Soares, foi decidido recorrer à figura do ajuste direto, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.
A entidade convidada apresentou a seguinte proposta:
EMPRESA
Mariana Azevedo Coelho Marto (NIF 231968159)

VALOR MENSAL

N.º DE MESES

VALOR TOTAL

720,00 €

13

9r360,00 €

24

21ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 16 de novembro de 2018, pelas 14,30 horas
Tendo em conta que a entidade respondeu ao solicitado e o preço da proposta está de acordo com o preço base
definido, sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma.
É dispensada a redução a escrito do presente contrato, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 95º do Código
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo 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 designada a dirigente Sofia
Valente.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A dispensa da redução do contrato a escrito;
2. A dispensa de audiência prévia a favor do interessado;
3. A adjudicação do presente serviço à entidade em nome individual “Mariana Azevedo Coelho Marto”;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 9.360,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal;
5. A designação para gestor do contrato a dirigente Sofia Valente.
À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
06.11.2018
Despacho:
Adjudique-se.
À Reunião de Câmara para conhecimento.
O Vereador
(Gil Soares, Dr.
06.11.2018
*Competências Delegadas e Subdelegadas
por Despacho de 23-10-2017)

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------Ponto 12. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
. Candidatura Portugal 2020 -Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso
Escolar
. CIM-RC “Programa de Combate ao Abandono Escolar e Promoção de
Igualdade
. Atividade N.º 1 - Equipas Multidisciplinares de Intervenção Multinível
- Aquisição de Serviços na Área da Terapia da Fala
. Escolha de Procedimento Prévio – Conhecimento
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Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
. CANDIDATURA PORTUGAL 2020 -PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR
. CIM-RC “PROGRAMA DE COMBATE AO ABANDONO ESCOLAR E PROMOÇÃO DE IGUALDADE
. ATIVIDADE N.º 1 - EQUIPAS MULTIDISCIPLINARES DE INTERVENÇÃO MULTINÍVEL
* AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA TERAPIA DA FALA
 PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista à prestação do serviço em epígrafe, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. E SCOLHA DO P ROCEDIMENTO P RÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 9.360,00 euros – para um
período de 13 meses -, inferior ao limite máximo de 20.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento
de ajuste direto, cf. alínea d) do n.º 1 do 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 presente encargo está previsto no orçamento para o presente ano de 2018 e seguintes pela rubrica
02.03.02.02.20 e trata-se de ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 01.002 2018/37-3.
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 – Uma vez que se trata de um serviço que tem apoio do Portugal 2020, é excluída a aplicação desta norma,
por força da alínea b) do n.º 2 do artigo 61º.
3. P ROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
4. C ONSULTAR A S EGUINTE E NTIDADE
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, à seguinte entidade em nome indivual:
- Tiago Alexandre Cardoso Rodrigues
NIF 244672520
5. J ÚRI
Uma vez que será convidada apenas uma entidade a apresentar proposta, está dispensada a criação de Júri nos
termos do n.º 1 do art.º 67.º do CCP.
À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
09.11.2018
e
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Assunto: EDUCAÇÃO/ ENSINO PRÉ

ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO
- CANDIDATURAS PORTUGAL 2020 – PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR
- ATIVIDADE N.º1 – EQUIPAS MULTIDISCIPLINARES DE INTERVENÇÃO E MULTINÍVEL
- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA TERAPIA DA FALA

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:
O Município de Soure faz parte da CIM RC (Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra), que no
âmbito do Portugal 2020 submeteu a candidatura n.º CENTRO-03-5266-FSE-000017 referente à
tipologia de operação “Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar”, da qual são
parceiros todos os Municípios integrantes desta Comunidade.
No âmbito desta Candidatura foram auscultados todos os Municípios envolvidos de forma a
manifestarem as suas necessidades e prioridades. Neste contexto, o Município de Soure, através dos
Serviços Educativos em consonância com o Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure, e após
diversas reuniões com esta entidade, enviou o levantamento de necessidades de intervenção
relativamente às Atividades propostas para a CIM.
Considerando:
- que as Atividades propostas por cada Município, e no caso concreto as do Município de Soure
integrantes da Candidatura que foram submetidas foram aprovadas e necessitam de se colocar em
prática;
- que dessas Atividades faz parte a Atividade n.º 1: Equipas Multidisciplinares de Intervenção de
Multinível, da qual somos Executores e cuja Intervenção consiste na criação de uma equipa
multidisciplinar por município cuja função é assegurar respostas multinível para alunos desde o ensino
pré-escolar ao ensino secundário;
- que um dos objetivos desta Equipa consiste em realizar um trabalho colaborativo e eficiente, que
envolva todos os agentes educativos usando recursos e estratégias diversificadas;
- que este Município já tem vindo a apostar na promoção da qualidade de vida das famílias, prestando
serviços aos alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino pré-escolar e do ensino básico de
forma a promover o sucesso escolar e que a intervenção ao nível da linguagem é uma necessidade
apontada nas crianças que frequentam estes ciclos de ensino;
- que se verifica a inexistência de recursos humanos na área da Terapia da Fala no quadro de pessoal
do Município de Soure;
Proposta:
Tendo em consideração o exposto, sugere-se:
1-A aquisição de serviços na área da Terapia da Fala para que possa integrar esta Equipa
Multidisciplinar e desenvolver as ações necessárias à dinamização desta Atividade na área da
Educação, nomeadamente o acompanhamento e intervenção junto das crianças (e respetivas famílias)
sinalizadas/ identificadas como prioritárias para intervenção na área da linguagem.
Este investimento está previsto nas Grandes Opções do Plano Plurianual de Investimentos e AMR para o
ano de 2018, na rubrica do projeto 2018/37.3, com a classificação orçamental 0203020220.
2-Mais sugerimos, que se consulte o Terapeuta da Fala Tiago Alexandre Cardoso Rodrigues, com o
contribuinte 244672520, dado que o mesmo já tem vindo a mesma atividade com a tipologia de

27

21ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 16 de novembro de 2018, pelas 14,30 horas
população alvo identificada, pelo preço base de 9360€, para o período compreendido entre novembro
de 2018 e janeiro de 2020.
À consideração superior,
Dirigente Intermédia do Setor em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
09/11/2018

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------Ponto 13. CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – CULTURA
. BIBLIOTECA MUNICIPAL
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO

- Libertação Parcial de Caução – Homologação de Auto

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES - CULTURA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO
LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada, por despacho do Senhor Presidente da Câmara de 03.05.2017, à
empresa Rosete – Engenharia e Construção, Ldª, pelo valor de 26.990,00 €, acrescido de IVA.
O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 06.11.2017.
De acordo com o auto em anexo, estão reunidas as condições necessárias à autorização da libertação solicitada.
Assim, propõe-se:
a) A homologação do auto de vistoria em anexo;
b) A libertação de 30 % do valor das cauções da obra.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
13.11.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de vistoria e a
libertação de 30% do valor das cauções da obra, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------------Ponto 14. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE VILA NOVA DE ANÇOS

- Eficiência Energética
. Projeto de Arquitetura
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Foi presente a seguinte informação:
Assunto: DESPORTO E TEMPOS LIVRES
- CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE VILA NOVA DE ANÇOS
- EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
- Aprovação do Projeto de Arquitetura
No âmbito da submissão de Candidatura ao CENTRO2020 para a realização dos investimentos previstos no Pacto
para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra – Aviso “Centro03-2017-52 Eficiência Energética nas Infraestruturas Públicas da Administração Local”, o Município de Soure
adjudicou ao ITeCons – Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia,
Ambiente e Sustentabilidade, a realização do Projeto de Requalificação das Piscinas Municipais de Vila Nova de
Anços.
A solução arquitetónica desenvolvida, tem como principal objetivo a procura de soluções construtivas que elevem o
edifício à categoria A+, essencial à sua elegibilidade neste aviso dirigido a mediadas de eficiência energética, tendo
sido desenvolvido uma solução para a cobertura do tanque que privilegia a estanquidade e controle térmico da sua
atmosfera geral.
O projeto prevê ainda a melhoria de toda a envolvente exterior, e as obras de adaptação necessárias receber uma
nova caldeira de biomassa, para substituir a atual de gás. Simultaneamente as alterações ao programa introduzem
as seguintes melhorias funcionais:
- Instalação de um espaço de ginásio, destinado a ampliar a oferta funcional deste equipamento.
- Remodelação das áreas de banho, para suprir o défice de chuveiros assinalados pelos utilizadores.
- Novos acessos de acompanhantes aos vestiários, e sala de espera.
Assim, sugere-se:
- a aprovação do Projeto de Arquitetura da Piscina Municipal de Vila Nova de Anços, com as respostas funcionais
apresentadas, para posterior desenvolvimento do Projeto de Execução.
À Consideração Superior,
(Rui Fernandes, Arq.)
14.11.2018

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “este assunto da Piscina
Municipal de Vila Nova de Anços foi aqui levantado na última reunião de Câmara por força
da contingência da intervenção do Furacão Leslie que antecipou e que exerce aqui uma
função que não estávamos à espera e que nos obrigou a encerrar as instalações e de
pensarmos numa intervenção nas Piscinas de Vila Nova de Anços. Nós, como sabem, já
tínhamos em concurso a contratualização do projeto das Piscinas. A parte da arquitetura foinos entregue esta semana, precisamente com a pressão e o objetivo de avançar rapidamente
com as obras, portanto, o Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves tinha feito aqui
algumas sugestões, falei isso com os técnicos, falei com a empresa que está a fazer o projeto,
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falei com outras empresas especialistas em tanques e a ampliação dos vinte e três para os vinte
e cinco metros, mas também a ampliação dos doze para os vinte metros de largura, para ter as
tais medidas que estavam a ser propostas, era como se fosse uma piscina completamente
nova, não dá para fazer aqui enxertos, foi o que nos disseram. Também para ter as
caraterísticas de competição tinha que se intervir também na profundidade, portanto, isso
implicaria estudos geotécnicos inclusive para fazer este tipo de implementação, implicaria um
prolongar da obra durante muito mais tempo e um encarecimento da mesma, porque esta
piscina não tem uma galeria técnica como tem a de Soure.
Aqui o que se propõe é que se concretize o projeto que já vínhamos a desenvolver há
algumas semanas. Temos aqui hoje presente para se prosseguir os trabalhos aquilo que é a
proposta de intervenção nas Piscinas de Vila Nova de Anços que tem uma nomenclatura
ligada à eficiência energética, mas que implica também alguma alteração do chamado layout,
disposição das salas. Assim, o bar passará a ser um ginásio de aquecimento, será fechado,
porque diminui a caixa de ar e a circulação de ar naqueles corredores e no acesso às piscinas,
haverá um aumento da capacidade e da composição dos balneários e dos respetivos duches,
haverá um conjunto de portas de contenção térmica em toda a zona das infraestruturas,
balneários, zonas de duche, salas de espera e os outros equipamentos. Dizem-nos que o
principal da obra reside muito e no objetivo da melhoria da eficiência energética para
conseguir atingir uma classe A. A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos geriu as Piscinas
no Mandato anterior, também teve essa perceção sem nunca ter feito, apenas com os
aconselhamentos básicos de alguns técnicos, que era este setor que era dos mais vulneráveis
das piscinas. A Piscina Municipal de Vila Nova de Anços tinha a função virada para a
utilização da formação, da saúde, para a hidroginástica, para os mais seniores e para a
introdução ao meio aquático e vai manter essa função, mas irá ganhar eficiência energética e
comodidade para os seus utentes.
Há aqui trabalhos internos e trabalhos em termos de qualidade do espaço, na remodelação
interior em termos de higiene e salubridade, em termos de alteração aos materiais, depois há
uma alteração, aí sim, muito significativa visualmente à cobertura que deixa de ter o conceito
que tem e passará a ser uma cobertura fixa.”-------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “uma vez que o Senhor
Presidente tratou de assumir a minha proposta e foi saber e avaliar o instrumento que era
necessário para dotar a piscina com capacidade olímpica e que chegaram a valores que são
incomportáveis, seriam semelhantes a uma piscina nova… Chegou-se à conclusão que era
complicado essa situação, tudo bem, eu respeito, todas as opiniões são validas e são feitas de
forma séria. Na minha opinião, acho que os dois anos previstos, se for possível acelerar isso,
era bom, porque há muitos utentes que utilizam a Piscina Municipal e não vão voltar mais,
tenho essa sensação, mas pode ser que eles voltem. Se for possível fazer isto num ano, ano e
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pouco, seria bom, porque se não, estou convencido, posso estar errado, há muitos utentes que
depois já não voltam...”--------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “complementando aquilo
que o Senhor Vereador Eng. Agostinho disse: uma das razões que nos levam hoje, esperemos
que não seja uma atitude precipitada, este projeto temos que acreditar aqui na empresa que
tem um grau académico muito grande, está ligada à Universidade de Coimbra e sediada no
Instituto Pedro Nunes, portanto, conhecedores da tecnologia e cujo objetivo é melhorar a
eficiência energética, foi para isso que foram contratados e que vêm com um projeto de
arquitetura. Aqui é uma questão política assumirmos hoje, eu assumo-a como proponente, a
nova Piscina de Vila Nova de Anços, que é a mesma, mas que vai ser renovada, vai estar mais
vocacionada para um equipamento virado para a saúde, para a aprendizagem e para a
introdução ao meio aquático, do que para uma Piscina Recreativa ou Desportiva. A Piscina
Municipal de Vila Nova de Anços que tinha, de facto, uma valência recreativa e criava
expectativas do ponto de vista desportivo, vai ficar direcionada para um equipamento virado
para as questões da saúde e da aprendizagem. Ficará com uma posição muito específica,
podendo no futuro ter espaço para crescer com outro tipo de equipamentos adicionais, ou
não. Aqui penso que estamos todos de acordo, e pelo decurso das várias intervenções nas
reuniões de Câmara, que o concelho deve assumir a construção de um equipamento a
médio/prazo, de raiz, a pensar, então sim, na vertente desportiva e na vertente social, com
outro tipo de dimensão. Relativamente ao prazo de execução desta obra, estou convicto de
que aprovando nós hoje a arquitetura, a seguir é a parte técnica, portanto, o executivo na sua
sabedoria política, limita-se hoje a validar este conceito e daqui para a frente os diversos
especialistas nos projetos de especialidade, desenvolvem o projeto de acordo com aquilo que
aprovámos. Nós iremos apresentar candidatura que irá encaixar um programa que ainda não
está aberto, só a semana passada é que a União Europeia validou a reprogramação do Quadro
2020, portanto, deverão, durante os próximos dias/semanas, serem abertas as candidaturas.
Nós estamos a contactar empresas de consultadoria com esta especialização, tivemos já aqui
duas ou três reuniões para entregar esta candidatura para que não percamos mais tempo e,
entretanto, avançarmos com o processo de Contratação Pública. Embora tenha sido
danificada pelo Furação Leslie, não vamos pedir qualquer subvenção ao abrigo do furacão
para esta intervenção, vamos direcioná-la para o Portugal, para o Centro 2020, para os Fundos
de Eficiência Energética, cujo financiamento será na ordem dos 50%, portanto, para os outros
50% tem que ser esforço municipal. Estou a preparar um pacote de investimentos estratégicos
na área dos Equipamentos Municipais que irei propor ao Executivo e à Assembleia Municipal,
que sejam sujeitos a fontes de financiamento externos, portanto, empréstimos bancários ou
equivalentes, para o seu financiamento e com isto conseguir, sem criar falsas expectativas, que
em menos de um ano, consigamos ter esta Piscina a funcionar. Se houver celeridade da parte
dos projetistas, celeridade por parte do financiamento, celeridade por parte dos técnicos que
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vão desencadear o processo de Contratação Pública, de modo que ele também chegue ao
Tribunal de Contas e que também não demore muito tempo a sua validação, a expectativa é
que isto fique entre os 600 e os 700 mil euros e para o qual vamos cabimentando verba que
ainda está por definir, mas tendo em conta que é expetável que voltemos a ter uma Revisão
Orçamental e de Plano em abril, se estivermos em condições de contratualizar esta obra por
essa altura será muito bom. Depois mais 7/8 meses até ao final do ano, para este tipo de
intervenção, visto que não há ampliação, não há mexida na parte estrutural do equipamento, a
parte da cobertura é toda feita em aço e painéis, portanto, será esta a proposta.”------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Projeto de Arquitetura da Piscina
Municipal Coberta de Vila Nova de Anços, com as respostas funcionais
apresentadas, para posterior desenvolvimento do projeto de especialidades e execução,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------Ponto 15. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
- Candidatura de Adesão ao Programa Município Amigo do Desporto
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO/ ENSINO PRÉ

ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO
- CANDIDATURA DE ADESÃO AO PROGRAMA MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:
O Programa MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO constitui um grupo de boas práticas de benchmarking e de
formação em relação ao modelo de intervenção dos municípios nas práticas de atividades físicas e no
desenvolvimento desportivo assim como dos resultados obtidos pelos municípios portugueses.
Os municípios aderentes participam num grupo que tem diversos benefícios ao longo do ano e que podem ser
consultados mais à frente neste documento.
Trata-se também, de um sistema de reconhecimento público de boas práticas, através da atribuição do Galardão
“MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO”.
VISÃO
O desporto e a atividade física são fatores de desenvolvimento do território e de melhoria da qualidade de vida da
sua população, devendo ser reconhecidas as boas práticas, no sentido de as partilhar, potenciando a prática regular
de atividade física e o desenvolvimento desportivo português. Com este programa, pretende-se criar e dinamizar um
observatório do desporto municipal.
MISSÃO
Monitorizar, reconhecer e divulgar as boas práticas de intervenção, no âmbito municipal, do desenvolvimento de
práticas que potenciem a atividade física regular e o desenvolvimento desportivo português, partindo das práticas
implementadas em cada concelho aderente ao programa.
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APOIO INSTITUCIONAL
O programa teve o apoio institucional do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, estando integrado no
Plano Nacional de Promoção da Atividade Física, através da Direção Geral da Saúde.
ENTIDADES PARCEIRAS
APOGESD – Associação Portuguesa de Gestão do Desporto; DGS – Direção Geral da Saúde (em conclusão); ANG
– Associação Nacional de Gerontólogos; APDD – Associação Portuguesa de Direito do Desporto; UPDTEF –
União Portuguesa de Diretores Técnicos e Técnicos de Exercício Físico
Os capítulos de análise são os seguintes:
A Organização, o planeamento desportivo e a dimensão económica
Um MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO estabelece e implementa abordagens com o intuito de aumentar o
desempenho organizacional das estruturas de planeamento e operacionalização desportiva, investindo de forma
adequada na área da atividade física e do desporto, com vista à obtenção de excelentes resultados ao nível do
desenvolvimento desportivo e de elevados níveis de prática física regular.
As instalações e as organizações desportivas existentes
Um MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO possui um conjunto de instalações desportivas naturais e artificiais que
potenciam a prática de atividade física e o desenvolvimento desportivo, sendo as mesmas utilizadas de forma
regular, com elevados parâmetros de higiene e segurança. Estes municípios têm, no seu território, organizações e
entidades desportivas que promovem o desenvolvimento da atividade física e do desporto.
Os eventos de atividade física, desportivos e de formação
Um MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO implementa, em conjunto com parceiros estratégicos, um conjunto de
eventos de atividade física e desportivos que promovem a prática de atividade física regular e os diferentes níveis
de rendimento desportivo. Estes municípios promovem também eventos de formação na área da atividade física e
do desporto.
Os Programas de atividade física e desportivos
Um MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO implementa, em conjunto com parceiros estratégicos, um conjunto de
programas de atividade física e desportivos que promovem a prática desportiva regular e os diferentes níveis de
rendimento desportivo.
As estratégias e práticas de promoção da sustentabilidade ecológica e da eficiência energética
Um MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO, na sua intervenção ao nível do desenvolvimento desportivo e de
práticas de atividade física, implementa estratégias e práticas que promovem a sustentabilidade ecológica, como
forma de promover um desenvolvimento sustentável, assim como mecanismos que aumentam a eficiência
energética das instalações desportivas.
As Práticas de desporto solidário e a promoção da ética desportiva e dos valores
Um MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO, na sua intervenção ao nível do desenvolvimento desportivo e da
prática de atividade física, implementa estratégias e práticas pedagógicas que promovem a ética no desporto e na
atividade física e os valores, como a inclusão e a responsabilidade social.
As parcerias existentes
Um MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO estabelece, desenvolve e mantém relações de confiança com diversos
parceiros para assegurar o sucesso mútuo, no sentido de promover o desenvolvimento desportivo e a prática regular
de atividade física.
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A Realidade Desportiva e de prática regular de atividade física
Um MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO tem instrumentos que monitorizam os resultados da sua estratégia de
desenvolvimento das práticas regulares da atividade física e do desenvolvimento desportivo, obtendo resultados
adequados, quer ao nível da prática regular, formal e informal de atividade física, quer ao nível da prática federada,
assim como do desporto escolar.
O cumprimento da legislação
Um MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO implementa os procedimentos com vista ao cumprimento da legislação
desportiva e associada, em vigor.
A implementação de estratégias de marketing, comunicação e inovação
Um MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO implementa estratégias de marketing, de comunicação e inovação de
forma a criar, planear e desenvolver serviços de desporto que satisfaçam as necessidades da população, assim como
estratégias de comunicação, incluindo a digital, que permitam aumentar a sua implantação e melhorar os índices de
prática regular de atividade física e do desenvolvimento desportivo.
Investimento
A participação no programa implica um investimento anual de 1000€ (mil euros) a que acresce o valor do IVA em
vigor.
Considerando que:
- O Município de Soure tem vindo, inequivocamente, de forma crescente, a desenvolver políticas a nível desportivo,
planeando e dinamizando projetos e atividades de natureza desportiva que potenciem hábitos da prática regular da
atividade física, destinados a todos os grupos etários e sociais existentes no município;
- O Município de Soure dispõe de recursos físicos e naturais que permitem, amplamente, a prática da atividade
desportiva;
- O Município de Soure tem vindo a investir fortemente na promoção da qualidade de vida e na adoção de estilos de
vida saudáveis dos seus munícipes.
Proposta
Proponho que a Câmara Municipal delibere a adesão do Município de Soure ao PROGRAMA MUNICÍPIO
AMIGO DO DESPORTO.
À consideração superior,
A Técnica Superior
(Susana Morim, Dra.)
09/11/2018

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “no seguimento do que temos feito na
Educação com a adesão à Rede de Cidades Educadoras, na Ação Social pertencendo às
Autarquias Familiarmente Responsáveis, este programa tem uma particularidade, dado o
apoio da Secretaria de Estado da Juventude, está integrado no Plano Nacional de Promoção
da Atividade Física e estilos da vida saudáveis, que nós subscrevemos com a Direção Geral
da Saúde. Este programa está integrado nesse plano e tem um custo anual de 1.000,00 euros.
Na nossa opinião, justifica-se plenamente à adesão do Município ao Programa Município
Amigo do Desporto.”--------------------------------------------------------------------------------------34
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A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “ouvi a explicação do Senhor
Vereador Dr. Gil Soares, li o documento, espero que seja aprovada a Candidatura de
Adesão ao Programa Município Amigo do Desporto, mas permita-me que eu diga mais uma
vez, esperando que para o ano já não o faça, que não deixa de ser estranho estarmos a
apresentar uma Candidatura de Adesão a um Município Amigo do Desporto, quando não
temos um único técnico de Desporto, para além de dois nadadores salvadores que, ainda
por cima, não têm instalações, agora. Estamos a fazer uma candidatura, quando na nossa
estrutura orgânica não temos esta área criada, mas irei aprovar o documento e esperar que a
candidatura seja aprovada.”-------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “nós temos, cada vez mais, que ter cuidado
com as palavras, agradeço a atenção que todos têm ao ler as nossas propostas. Dizer
também que, no seguimento daquilo que disse do Gabinete Técnico do Desporto
felizmente temos dois técnicos nessa área já a trabalhar no Gabinete Técnico do Desporto.
Neste momento já estão no terreno a fazer um trabalho de georreferenciação/inventariação
de todos os equipamentos desportivos no concelho de Soure, sejam municipais ou de outras
entidades, a trabalhar numa plataforma do Instituto Português da Juventude, numa parceria
que estabelecemos com eles. Com esse trabalho concluído, iremos continuar a elaboração de
uma Carta de Desporto que também está prevista no nosso Plano de Atividades.”------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “agradeço a informação porque não
a tinha, agradeço e fico muito satisfeita.”---------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “dizer que, de facto, nós
temos tido uma estratégia, de tendo condições e olhando para o que são os parâmetros das
diversas organizações que congregam experiências, parcerias, associações de temáticas, o
Município tem dito aos técnicos das diversas áreas, desde o Ambiente, Educação, Ação
Social, e que é importante e relevante que Soure esteja presente, não numa forma de
desperdiçar recursos financeiros ou humanos, mas até de afirmação. Orgulhosamente, hoje,
fazemos parte de um conjunto de entidades, estou a lembrar-me do Prover - Termas Centro
de Portugal, a Rede dos Municípios Saudáveis, Cidades Educadoras, Rede de Muralhas
Medievais do Mondego, Turismo Militar, etc, isso tem dado visibilidade ao concelho, temnos trazido alguma notoriedade. Também me orgulho de pertencer a um concelho que tem
uma história no âmbito da promoção do desporto, que tem mais de duas dezenas de
Coletividades a praticar desporto nas diversas modalidades, desde o Atletismo, Corridas de
Estrada, Trail, Ciclismo, Ciclismo de BTT, Downhil, Ciclismo de Estrada, Triatlo, Duatlo,
Escalada, Xadrez, Futebol e ter dois Clubes no Concelho de Soure, que são a seguir aos da
cidade de Coimbra, os que mais atletas inscrevem na Federação Portuguesa de Futebol, que
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é o caso do Ulmeirense em Futsal e a Vinha da Rainha em Futebol, cada um com quase
duzentos atletas. Quer dizer que: quando um Município destes investiu orgulhosamente ao
longo dos últimos anos, bastantes recursos na promoção do desporto, estiver dependente de
ter, ou não, um técnico ou dois afetos a um gabinete, ainda nos devem orgulhar mais,
porque sem esses técnicos atingimos resultados, sem esse gabinete de forma perentória
também atingimos os resultados. A política municipal seguida tem mantido infraestruturas
desportivas no concelho a funcionar, tem mantido em parceria com as Coletividades uma
política de apoios e de distribuição de recursos, tem feito desenvolver a atividade e o
Município não se tem recusado a aceitar desafios nas diversas modalidades, umas que são
olímpicas, outras pré-olímpicas, para promover o desporto. Tenho todo o orgulho em
aceitar e subscrever uma candidatura destas, independentemente do Município já ter a
funcionar provisoriamente bem, ou mal, ou ainda não estar a funcionar estruturalmente o
Gabinete Municipal de Desporto.
O que está em causa é que aprovemos a adesão do Município de Soure ao Programa
Município Amigo do Desporto.”-------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adesão do Município de Soure ao
Programa Município Amigo do Desporto, conforme decorre da informação técnica
dos serviços.-----------------------------------------------------------------------------------Ponto 16. AÇÃO SOCIAL//APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
- Autarquias Mais Familiarmente Responsáveis – Conhecimento
Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL // APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
- AUTARQUIAS MAIS FAMILIARMENTE RESPONSÁVEIS
Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:
O Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis foi criado pela Associação Portuguesa das Familías
Numerosas (APFN) em maio de 2018.
O Observatório de Autarquias Familiarmente Responsáveis tem como principais objetivos:
- Dar visibilidade às Autarquias que se destaquem nesta matéria de responsabilidade familiar;
- Acompanhar, galardoar e divulgar as melhores práticas;
- Potenciar a experiência obtida por uns Municípios em benefício dos outros;
- Colocar ao dispor das Autarquias uma Equipa Técnica Multidisciplinar constituída essencialmente por pessoas
das áreas da sociologia, psicologia, ação social e familiar e economia que, com experiência nos âmbitos da
família e das Autarquias possam contribuir positivamente para ajudar a avaliar e construir políticas públicas
nesta área.
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No primeiro ano aderiram a este Projeto 78 Municípios, esse número tem vindo a aumentar anualmente, tendo
ultrapassado os 250 Municípios em 2016.
O Município de Soure aderiu, pela primeira vez, a este Projeto em 2016, conforme deliberação da Câmara Municipal de
27 de junho de 2016, tendo essa adesão sido aprovada pelo Observatório, finalizada com a participação da Autarquia na
cerimónia de entrega das Bandeiras Verdes, em Coimbra, no Auditório da Fundação CEFA, no dia 07 de dezembro de
2016.
Em julho de 2018, o Município, a exemplo dos anos anteriores, candidatou-se novamente a esta iniciativa – Autarquias
Familiarmente Responsáveis -, obtendo esse reconhecimento através da Comunicação do Observatório.
Assim, no próximo dia 21 de novembro de 2018 irá decorrer no Auditório da Fundação CEFA em Coimbra, a entrega ao
Município de Soure da Bandeira com Palma, pelo facto de receber o prémio por três anos consecutivos, simbolizando o
empenho e o compromisso do poder local para com as pessoas na construção de um futuro mais sustentável.
À consideração superior,
A Dirigente Intermédia do Setor, em R/S
Cristina Marta, Dra.)
2018/11/09

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “pelo terceiro ano
consecutivo o Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis decidiu atribuir a
Bandeira com Palma ao Município de Soure, um dos 78 Municípios que este ano foram
agraciados.”---------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------Ponto 17. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDE DE ESGOTOS
. FECHO DE SISTEMAS

. Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticos de Soure às
Povoações de Casa Velha, Casal Novo e Gabriéis
- Receção Provisória – Homologação de Auto
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDE DE ESGOTOS
FECHO DE SISTEMAS
FECHO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE SOURE ÀS POVOAÇÕES DE CASA
VELHA, CASAL NOVO E GABRIÉIS
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 07.08.2017, à empresa JRSF – Joaquim
Rodrigues da Silva & Filhos, Ldª pelo valor de 438.519,36 €, acrescido de IVA, tendo atingido o valor final de
430.429,43 € + 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)
13.11.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------------------Ponto 18. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – RESÍDUOS
. GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS E DOMÉSTICOS

. Aquisição de Serviços para o Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos e
Domésticos
- Escolha de Procedimento Prévio

Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – RESÍDUOS
GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS E DOMÉSTICOS
* AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS E DOMÉSTICOS
 PROCEDIMENTO PRÉVIO
De acordo com informação dos serviços relativa à dificuldade em executar o serviço de recolha de resíduos
urbanos por parte da Autarquia, em 2013, e com um estudo sobre os custos que este serviço representava para a
Autarquia que indicava um custo anual médio de 291.000,00€, externalizou-se a execução do mesmo. Durante os
anos de 2014 e 2015, enquanto decorria o procedimento administrativo do concurso público internacional, este
serviço foi executado através de ajustes diretos que ascenderam a um valor anual semelhante ao custo que a
Autarquia teria se o efetuasse com os seus Serviços.
Concluído o concurso público com a assinatura do contrato em 25.02.2016, visado pelo Tribunal de Contas em
06.10.2016, o período de execução do mesmo - de três anos - terminará a 24.02.2019. O valor adjudicado para
este serviço foi de 621.000,00€, a que corresponde um valor anual de 207.000€.
Durante este período a Autarquia procedeu, também, à contratualização do serviço de recolha, transporte e
tratamento de resíduos volumosos, bem como dos óleos alimentares. Durante o último ano da sua execução, as
adjudicações do serviço inicial e trabalhos complementares, bem como a limpeza dos locais dos contentores de
recolha dos resíduos volumosos, ascende a 101.655,00€.
Assim, conforme é evidente, tratando-se de serviços essenciais que importam manter, e não existindo recursos
suficientes na Autarquia para efetuar a totalidade do serviço, torna-se necessário proceder a nova
contratualização, perante o terminus do atual contrato.
Ainda que esteja apenas previsto, na criação da empresa intermunicipal com os Municípios de Montemor-o-Velho e
Mira, a agregação dos serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, ficou previsto que
o serviço de resíduos urbanos poderá ser, também, futuramente agregado por aquela empresa e, assim, o contrato
que eventualmente virá a ser adjudicado.
Desta forma, considerando os valores praticados historicamente e que o Município de Soure não tem os recursos
para prestar este serviço na sua totalidade, 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 concurso público, com publicação de anúncio no Jornal Oficial da União
Europeia, uma vez que o preço base é de 925.965,00 euros – para um período de 36 meses –, cf. alínea a) 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 da Câmara Municipal, cf. alínea b) do n.º 1 do
artigo 18.º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.
O presente encargo está previsto na Proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2019, para o
período do serviço em causa, pela rubrica 03.02.02.02.20 e trata-se de ação inscrita com a classificação 08.002
2019/199-2.

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 – É cumprido este normativo, uma vez que o valor proposto para este serviço, a iniciar em 2019, não é
superior aos valores dos contratos vigentes em 2018. Acresce que, o objeto é diferente dos contratos
adjudicados anteriormente.
N.º 4 – Não se aplica, uma vez que não se trata de estudos, pareceres, projetos e consultoria, de organização e
apoio à gestão.

3. P ROCESSO
Aprovar o Programa do Concurso, o Caderno de Encargos e o Anúncio.

4. J ÚRI
Aprovar o seguinte júri, de acordo com o n.º 1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação das
propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:
Ivo Costa, Dr. (Presidente do Júri);
Cristina Madeira, Eng.;
Vítor Miranda, Eng.;
Fernando Cavacas, Dr. (Suplente);
Mário Monteiro, Eng. (Suplente).
À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
13.11.2018

e
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – Resíduos
Gestão de Resíduos Urbanos e Domésticos
As autarquias cada vez mais detêm competências atribuídas em sectores estratégicos, designadamente na área do
ambiente, sendo pretensão do Município de Soure melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes.
A prestação de serviços públicos essenciais obedece a elevados padrões de qualidade, que por sua vez exigem
avultados investimentos em infraestruturas, em que está sempre salvaguardado os interesses das populações.
O Município de Soure tem como objetivo aperfeiçoar a sua ação no que toca à Recolha e Tratamento de Resíduos,
com especial relevo para a reciclagem, num claro envolvimento e compromisso com a comunidade, razão pela qual
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se candidatou e viu aprovada a candidatura à construção de 13 Centros Ecológicos, distribuídos pelas 10
Freguesias.
Desde 2013 que se tem recorrido a serviços externos para a recolha dos Resíduos Sólidos Urbanos(RSU).
A Recolha Transporte e Tratamento dos resíduos Volumosos, tem vindo a a ser prestada por entidades externas,
também há vários anos, inclusive anterior a 2013.
Recentemente, procedeu-se também à recolha dos Óleos Alimentares Usados(OAU), serviço este efetuado
igualmente por uma entidade externa.
Afim de dar continuidade às políticas orientativas da autarquia, uma vez que tem vindo a verificar-se um
crescimento nas quantidades Recolhidas, Encaminhadas e Tratadas e não dispondo os serviços de recursos
humanos suficientes, meios e equipamentos, pois para assegurar este serviço seriam necessários 13 a 17
funcionários e 3 a 4 viaturas, sugere-se o recurso à contratação de entidade externa, para execução dos serviços
anteriormente identificados.
À Consideração Superior
2018.11.14
Cristina Madeira

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “como sabem, desde 2013
que temos recorrido a serviços externos para a Recolha do Lixo Doméstico, Lavagem e
Desinfeção de Contentores, Recolha de Oleões, Prestação de Serviços Complementares na
área de Recolha de Resíduos e até em muitas situações de acordo com algum aparecimento
de algumas lixeiras, situações eventuais. A proposta que trazemos hoje, estando a terminar o
contrato de empreitada em fevereiro deste serviço, tendo em conta a experiência adquirida,
que se mantenha este serviço congregando outros serviços complementares que andavam a
ser adjudicados à parte e que para os próximos três anos, 2019, 2020 e 2021, se faça um
procedimento contratual da prestação de serviços para este sistema. Este serviço seria feito
em grande parte da área geográfica do concelho onde é feita até hoje, que é o Nó, a linha da
Autoestrada, portanto, tudo o que é Nascente da linha da Autoestrada tem sido feito pelos
Serviços do Município que se mantém e continuará a ser feito, e que este ano, para este
novo concurso, aquilo que está delimitado pela ARU - Área de Reabilitação Urbana da Vila
de Soure, também seja feito pelos Serviços Municipais, que para isso precisa de investir em
novos equipamentos e também melhorar as suas condições de afetação de recursos
humanos a esta medida. Porque é que mudamos? Mudamos pela experiência adquirida. A
questão da ARU, que é a malha mais urbana e mais vulnerável da vila, quer no seu tipo de
utilização comercial, quer no seu tipo de utilização de serviços e habitacional e até da
própria geometria e geografia das próprias ruas, exige outro tipo de equipamentos. Achamos
que o facto de ser na Vila de Soure, a quantidade da recolha diária será menor e deve ser
permanente, portanto, iremos recorrer a um equipamento mais ligeiro e mais flexível. O
facto de haver mais funcionários afetos à higiene e limpeza, faz com que esse serviço possa
ser feito pelo Município. Eu e o Senhor Vice-Presidente temos estado a estudar este
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assunto, juntamente com outros técnicos do Município, haverá condições para isto, não que
pudesse ser mais economicamente vantajoso entregar o concelho todo a este serviço,
diríamos que proporcionalmente seria uma utilização financeira mais interessante, mas o
ponto de vista da funcionalidade, integrado na política de reintegração urbana, é mais fácil
gerir dentro do próprio Município do que tendo duas entidades a trabalhar. Os Municípios
vizinhos e até já parceiros nossos, fizeram ao contrário, estão a concessionar a recolha do
lixo e a própria higiene e limpeza do espaço urbano. Esta lógica na “malha mais urbana”
exige um “trabalho de filigrana” no sentido de aprofundar a questão da higiene e limpeza na
“malha urbana”, ela ter uma consequência imediata na recolha dos resíduos sólidos urbanos
e, como tal, nós vamos ter que investir e vamos voltar a ter o domínio público desse espaço
urbano com a recolha do lixo, portanto, tirámos a ARU, está excluída, desta concessão, ao
contrário do que está no contrato em vigor.
Para este contrato, nós juntámos serviços que andavam dispersos noutras prestações de
serviços, ou por ajuste direto ou por contrato, que vinham aqui anualmente: os monos, os
oleões, etc. Este contrato é para três anos, equacionámos muito ser só para dois anos, mas
um contrato deste género tem custos enormes. Não contratámos nenhum consultor para
elaborar o caderno de encargos e para fazer as peças contratuais, porventura, quando for na
análise das propostas poderá ser necessário recorrer a um gabinete especialista em
contratação pública para nos ajudar na defesa da análise das mesmas. A experiência do
processo anterior tornou-se complexa e acabámos que ter que o fazer, correndo tudo bem.
O Tribunal de Contas acabou por aceitar, apenas com três recomendações que já estão tidas
em conta neste procedimento e que tinha a ver com questões processuais, pelo tempo que
levou a dar a resposta, nos prazos do próprio concurso e, por outro lado, uma divergência
que havia, nós no concurso anterior delegámos no júri todas as questões dos erros e
omissões e o Tribunal de Contas diz para o Executivo não prescindir dessa
responsabilidade, quando houver erros e omissões é em sede de executivo que nós
aprovamos as alterações ao caderno de encargos ou os esclarecimentos. Assim como não há
dúvida, qualquer prorrogação de prazo, já não basta comunicar aos interessados, a quem
está em concurso, tem que ser publicado em Diário da República e neste caso no Jornal
Oficial da Comunidade Europeia, porque este é um Concurso Público Internacional, além
de ser publicado em jornal, tem que ser também publicado nas diversas plataformas.
Portanto, grosso modo, os técnicos fazem aqui um breve resumo daquilo que tem sido a
atividade e depois aquilo que são as observâncias da responsabilidade do concurso, sendo
que na alínea 5ª, que é a principal, aquela que diz o que é para fazer, discrimina o que é que
são os diversos tipos de resíduos, os que estão excluídos deste serviço, porque a lei não o
permite, a recolha de produtos de entulho, terras, escombros e resíduos de obras. A lei não
permite nem é competência do Município recolher, é uma obrigação dos empreiteiros, dos
donos da obra. A recolha de caráter industrial, essa é obrigação de quem produz os resíduos
41

21ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 16 de novembro de 2018, pelas 14,30 horas
e é que tem que os entregar a destino final. O Município está proibido de fazer este tipo de
recolha, ou se o fizer tem que o pagar e tem que fundamentar porque é que o recolhe.
A nossa competência está para os resíduos sólidos urbanos, que estão presentes neste
caderno de encargos, portanto, nesta cláusula 5ª, ponto a) Recolha e Transporte de Resíduos
Sólidos Urbanos e Transporte a Destino Final no Concelho de Soure, semelhante ao que
estamos a fazer hoje; ponto b) Fornecimento, Colocação e Manutenção de Contentores no
Concelho de Soure, a base é de 847 contentores, mais 273 baldes; ponto c) Lavagem e
Desinfeção de Contentores; ponto d), este é novo, tinha um tratamento separado deste
concurso que estava em vigor, que é a Recolha de Resíduos Volumosos, Monstros e Monos;
ponto e) Recolha de Óleos Alimentares Usados; ponto f) Outros Serviços que venham a
surgir. Uma nota para as características da recolha, há aqui algumas considerações, inclusive
a folha que os Senhores Vereadores tem do Caderno de Encargos, a página 8, vou
introduzir aí uma palavra, no ponto 11 - “o adjudicatário terá de afetar, no mínimo: 3 (três)
viaturas de recolha de RSU de 10 a 12 m3, equipadas com sistema de localização por GPS e software de
gestão que permita ao adjudicante, ao Município consulta, vou acrescentar em permanência, em tempo
real da frequência de Recolha e Lavagem de Contentores; 3 (três)motoristas, 6 (seis) ajudantes e 1(um)chefe
de equipa/encarregado a tempo inteiro.” No novo concurso, o Município terá acesso em termos
real ao posicionamento do percurso feito por aquelas viaturas que estão identificadas através
do GPS. Nós já fazíamos isso com as nossas viaturas do Município, como esta está a prestar
um serviço ao Município, nós temos que ter acesso às viaturas em permanência.”-------------A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia referiu que: “qual o montante em causa desta
vez? Não encontro aqui na informação distribuída...”-----------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “procedimento prévio,
página 2, do Dr. Ivo Costa, agora foi o programa do concurso, portanto, este valor é o
somatório da despesa que nós tivemos nos últimos três anos com estas questões. A
fundamentação técnica ou financeira, de acordo com o Código da Contratação Pública, que
nós temos é para o valor de 925.965,00 euros, que é quanto o Município gastou em três
anos.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “nisso englobava também a
parte da ARU?”---------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “é verdade que englobava a
ARU, mas é tão residual, o número dos contentores da ARU são 28: 2 ao pé da Câmara
Municipal, 4 ou 5 no Espaço 1111; 3 ou 4 no Mercado Municipal, portanto, é irrelevante no
ponto de vista do custo, mais valia termos aqui a zona da ARU, o preço era o mesmo para
mantermos o serviço de hoje, mas vamos tirá-lo e vamos fazê-lo nós com contentores mais
pequenos.”---------------------------------------------------------------------------------------------------42
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O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “então digamos no fim deste
concurso, quem faz este serviço é Ambipombal! No fim de estar tudo a funcionar, vamos
ter três entidades a tratar da recolha dos resíduos do Concelho, que é o Município, essa
empresa que ganhar e aquela que trata da recolha diferenciada dos eletrões...”-----------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “aí é específico, as ilhas
ecológicas têm um tratamento para os eletrões, fizemos um protocolo e também fizemos
para o têxtil. Há aqui uma outra questão, este é o preço base, o preço base é o somatório ou
a média, não está contemplado aqui os fatores de correção monetária, ou seja, o bolo
indicador de preços ao consumidor com o INE, não está, não arriscámos ir mais além. A
expectativa é que isto baixe, ou seja, o próprio mercado venha a ser competitivo. Dar nota,
por exemplo, que o concurso anterior, abri-mo-lo por 700.000,00 euros e ele veio para os
621.000,00 euros e a expetativa é que estes 925.965,00 euros, possam haver empresas
competitivas, e ele desça. Os resíduos sólidos urbanos, é aquilo que entregamos na central
de transferência da ERSUC, são 20.700 toneladas, ao longo destes quatro anos, é como base
neste estudo quantitativo que nós, mesmo assim, somos dos concelhos com maior capitação
na região do lixo, maior em termos relativos, por habitante. Portanto, no anexo I ao caderno
de encargos, tudo o que é para o Eixo da A1 e o Centro da Vila de Soure que está no Anexo
II, não serão recolhidos por esta adjudicação. Depois temos a quantidade e frequência no
Anexo III, localidade a localidade, há aqui outro fator que se quiserem podem comparar, há
lugares que a assistência era três vezes por semana, agora nós estamos a passá-los para
quatro, há um aumento de trabalho efetivo, mas penso que as empresas conseguem, porque
o critério no primeiro concurso tinha a ver com o número de baldes, por número de
habitantes, de cada aldeia, eles depois constroem as rotas deles, até saltam contentores sem
tirar, em teoria é difícil saber se eles pararam e levantaram, a não ser a própria queixa do
munícipe que lá mora ao pé do contentor e que é o nosso principal fiscal, por isso é que
vamos introduzir a questão do GPS. No Anexo IV, quantidade de óleos alimentares usados,
aqui não nos propomos a tarifa do tratamento do óleo, porque achamos que ele deve ser à
borla, ou seja, o operador consegue rentabilizar e valorizar a sua entrega.
Na recolha dos resíduos volumosos é dada a possibilidade das Juntas de Freguesia se
responsabilizarem pela manutenção do espaço e pelo próprio mono, ficarem à disposição
dos próprios utentes, se houverem Juntas de Freguesia que não se queiram responsabilizar,
não se coloca lá nenhum mono.
Depois temos o programa do concurso que é uma questão mais técnica do ponto de vista
da contratação pública, tem haver com os prazos e a forma de concorrer. Por último, temos
o Regulamento de Avaliação das Propostas que mantemos o mesmo.”--------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “o critério de avaliação o preço
mais baixo não é exequível?”-----------------------------------------------------------------------------43
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “o preço mais baixo tem
uma particularidade que conhece bem, o preço mais baixo não é garantia. Este regulamento
da-nos um conforto, foi usado no concurso em vigor onde pelos seus parâmetros a empresa
que oferece preço mais baixo fica largamente em vantagem, foi isso que aconteceu no
regulamento em vigor, a empresa que ganhou foi a empresa que apresentou o preço mais
baixo e tem uma margem para triar a qualidade das outras propostas, já foi validado pelo
Tribunal de Contas, ou seja, como ele é uma replica do Concurso que foi feito há três anos,
validado em 2016, demorou por questões interpretativas. Este regulamento é o mesmo que
serviu de avaliação para o concurso em vigor, que faz cumprir o que está no caderno de
encargos, foi alterado o júri do programa, eu era Presidente do júri no anterior, agora
proponho que seja o Dr. Ivo Costa, o Eng. Vítor Miranda, o Eng. Mário Monteiro.
Basicamente o que é que as empresas entregam? Respondem ponto a ponto ao caderno de
encargos e apresentam programas de rotas de funcionamento que são avaliadas. Se
fossemos para a questão do preço mais baixo, diria que bastava o Anexo I dizer que se
comprometem a fazer o caderno de encargos, selecionar no copy paste do caderno de
encargos, preço X a ver o que é que dá, lá vamos ganhar um/dois/três meses e depois
deixamos de fazer, abandonamos, não fazemos… A experiência que nós temos e até de
contactos com outros Municípios onde o critério foi o preço mais baixo, aonde o critério é
esse, os problemas existem, estão na praça pública, estão nos tribunais, isto é muito
trabalhoso, aquilo que prevejo é que seja necessário assessoria jurídica na área da
contratação pública para depois fazer este tipo de avaliação porque ela é sempre
supervisionada pelo Tribunal de Contas e pela ERSAR.
Obviamente que mesmo assim corremos o risco de abrir hoje o procedimento e no dia 26
de fevereiro não termos o processo concluído, portanto, havia interesse em obter da vossa
parte a aprovação, se houver condições, para a abertura do concurso.”--------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “Senhor Presidente, pode-me dizer
que não houve essa capacidade, mas estes documentos devem ser entregues aos Vereadores
com tempo suficiente para os podermos analisar. O Senhor Presidente fez uma leitura na
diagonal do documento, diz que é igual àquele que aprovámos há três anos e que ainda está
a decorrer, mas compreenda que já não me recorde bem o que aconteceu há três anos,
portanto, tinha necessidade, como certamente todos nós, de ler e de conhecer melhor aquilo
que aqui está. Portanto, vou passar à frente disso, mas agradeço que, em próximas
oportunidades, tenha o cuidado de os serviços nos entregarem estes documentos com maior
antecedência, a fim de estarmos capacitados para saber o que votamos e como votamos.
Quando cheguei a esta sala tinha um conjunto de documentos sobre vários pontos que não
nos foram entregues para casa, pelo que tomámos conhecimento deles agora, solicito que
isto não aconteça com tanta frequência.
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Vou cingir-me à questão política em relação a esta matéria e que foi sempre a posição
política assumida por mim e por outros eleitos da CDU, nós defendemos que a prestação
deste serviço, básico à vida das populações seja prestado inteiramente pelas autarquias. Para
isso o que teria sido necessário é ter havido investimento ao longo destas décadas,
investimento suficiente para renovar as viaturas, para termos um número de trabalhadores
suficientes para prestar este serviço na área geográfica do Concelho de Soure, porque ele é
estratégico para qualquer Município, portanto, este é o princípio político na qual nós nos
revemos.
No entanto, há três anos, fruto da abertura que o Senhor Presidente tem demonstrado, foi
possível destacar desta prestação externa, a parte de Tapéus, Degracias e Pombalinho e
parte da Freguesia de Soure. Digamos que simbolicamente, ficou aquela parte geográfica do
Concelho de Soure prestada pelos meios do Município.
Saúdo que se faça mais um destaque, na área da ARU a ser prestado o serviço pelos
trabalhadores do Município, com meios técnicos do Município. É muito importante que o
Município dê também sinais de que está a investir nesta área e que não o faz na totalidade
porque não tem capacidade financeira para isso, mas que, pelo menos, no Centro da Vila o
possa fazer. Revejo-me no argumento que apresenta, se nós vamos investir nesta região,
neste território, se vamos recuperar património, também é importante associarmos um
serviço como este.”-----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “a questão que me prendeu
na abertura deste procedimento é saber se o fazíamos e não o fazendo esperávamos que a
Empresa Intermunicipal fizesse e ela assumisse este trabalho, se fazíamos para um ano a
renovação do contrato com a empresa em vigor e mantínhamos os mesmos procedimentos
com a empresa mais três anos. O procedimento em vigor prevê que se possa chegar ao final
do contrato e renovar por mais um ano com a empresa que ganhou o concurso, por ajuste
direto pela questão material, está lá previsto no contrato, está previsto no caderno de
encargos e depois mais outro, até ao máximo de três renovações. Não é isso que está em
causa, por isso é que hoje estamos a alterar. Com a experiência acumulada ao longo destes
três anos, ter aqui novas filosofias e introduzir cláusulas, introduzir a questão do GPS, há
aqui outras mais rigorosas, questões de pormenor. O mercado tem o dito que possa haver
diminuição na ordem dos 20 a 25% da diminuição do preço base na proposta, basta ver a
outra que foi 780.000,00 euros, e passou para 621.000,00 euros, fazendo as contas dá uma
diminuição de 20%, se diminuirmos 20% nestes 950.000,00 euros vem para um valor muito
abaixo daquilo que estamos a gastar hoje, somando os diversos encargos externos que
temos tido com o concurso. Por outro lado, a outra dúvida que surgiu é que fazíamos o
concurso para dois anos, como fez Montemor-o-Velho e Mira. Nós estamos num processo
de agregação onde isto também está previsto que possa entrar numa segunda fase, diria que
os três anos são suficientes. Isto foi feito cá na casa, foi pela Eng.ª Cristina Madeira, por
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mim, pela Dra. Teresa Pedrosa, pelo Dr. Rafael, pelo Senhor Vice-Presidente Américo
Nogueira, portanto, ainda há questões a afinar.”-------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de Concurso
Público, com publicação no Jornal Oficial da União Europeia, bem como, o
Programa do Concurso, o Caderno de Encargos, o Anúncio e a Constituição do Júri,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.----------------------------------Ponto 19. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA

. Centro de Inovação Social
- Projeto de Arquitetura
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
- APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA
- CENTRO DE INOVAÇÃO SOCIAL
- Aprovação do Projeto de Arquitetura
No âmbito da submissão de Candidatura ao Portugal2020 para a prioridade de investimento 6.5 que enquadra os
investimentos previstos no âmbito da Área de Regeneração Urbana”, o Município de Soure adjudicou à empresa
ENGYSP a realização do Projeto para a conversão do Antigo Edifício da GNR no Centro de Inovação Social.
A solução arquitetónica desenvolvida, concretiza as opções fundamentais para este equipamento, e acrescenta
ainda uma nova valência funcional, a saber.
- Reabilitação total do edifício principal, com a instalação de uma área de receção , 13 salas de trabalho (co-work),
e um espaço “lounge”.
- Remodelação do volume anexo, para instalação de duas salas polivalentes (100m2 + 60m2) e wc´s.
- Reabilitação de todo o espaço exterior, incluindo uma ligação pedonal ao Espaço 1111, e a circulação facilitada
entre este e o Centro Histórico.
- A instalação de um auditório com capacidade para 148 lugares sentados, no volume contíguo do antigo
matadouro, incorporando ao Centro de Inovação Social uma resposta complementar decisiva para as
possibilidades deste lugar como produtor de atividades e geração de públicos.
Assim, sugere-se:
- a aprovação do Projeto de Arquitetura do Centro de Inovação Social, com as respostas funcionais apresentadas,
para posterior desenvolvimento do Projeto de Execução.
À Consideração Superior,
(Rui Fernandes, Arq.)
14.11.2018
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “este projeto tem uma
memória descritiva, isto é uma espécie de incubadora para empresas que supostamente
serão da área social, isto foi a forma de financiamento onde nós conseguimos encaixar o
possível financiamento para esta obra a incluir no PARU e no nosso Plano de Regeneração
Urbana. O piso zero tem: uma receção; gabinete n.º 1; gabinete n.º 2; sala de reuniões;
instalações sanitárias masculina e feminina e acesso vertical. O Piso 1 tem: uma área em
comum; gabinete n.º 3; 4; 5 e 6; sala de reuniões e gabinete 7. O piso 2 tem uma área
comum e uma área social. Depois temos um edifício de serviços que será uma fração B. A
parte do antigo matadouro aproveitaremos para um auditório não é uma sala de espetáculos,
é para formação, reuniões de trabalho.”----------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “se fosse para fazer aqui um
auditório digo-lhe já que não, se há essa possibilidade para ir buscar tudo bem, sempre
remedeia, cumpre uma lacuna, não digo a 100%, mas a 50% dos eventos e se é possível
integrar isso numa candidatura, não vamos perder isso. O que se pode concluir é que
aproveita-se a oportunidade e faz-se.”-------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Projeto de Arquitetura do Centro de
Inovação Social, com as respostas funcionais apresentadas, para posterior
desenvolvimento do projeto de especialidades e execução, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos não participou na votação.--------------Ponto 20. REDE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CASAL NOVO
- Receção Provisória – Homologação de Auto
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CASAL NOVO
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 17.04.2018, à empresa
JRSF – Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Ldª pelo valor de 7.699,60 €, 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)
13.11.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------------------Ponto 21. RECURSOS HUMANOS
. Festa de Natal e Jantar dos Funcionários e Agregado Familiar
- Natal //2018
Foi presente a seguinte Proposta:
Proposta
Assunto: Recursos Humanos
. Funcionários da Autarquia
- Natal // 2018
Considerando:

- Que a Câmara Municipal tem vindo a aprovar, na época de Natal, um apoio ao Núcleo de Trabalhadores para
aquisição de prendas simbólicas para os filhos dos Funcionários, com idade até 18 anos;
- O conceito e a simbolização do Natal e àquilo que ele representa na vida das pessoas;
- Os constrangimentos económicos que assolam os trabalhadores e os respetivos agregados familiares.
Considerando, ainda:
- A necessidade do Município continuar a motivar os seus trabalhadores para o desempenho das suas funções,
melhorando, assim, o serviço prestado às populações.
Proponho:
1. A Aquisição de prendas simbólicas para os filhos dos trabalhadores:
- cerca de 120, com idade 0 até 12 anos, num valor global até 1.500,00 euros.
- cerca de 65, com idade 13 até 18 anos, num valor global até .500,00 euros.
2. A realização de um jantar e animação, para os funcionários e filhos, que servirá, também, para a entrega das
prendas, apontando para um valor global de 5.200,00 euros.
3. A autorização da despesa inerente à concretização dos pontos anteriores, no montante máximo de 7.200,00 euros.
A Festa de Natal deverá ser realizada no próximo dia 15 de dezembro de 2018.
O Presidente da Câmara
(Mário Jorge Nunes)
2018.11.12

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “dizer que o ano passado
gastámos 6.500,00 euros e este ano arredondei para os 7.200,00 euros. A comissão
organizadora quer fazer dois momentos diferentes, não me oponho, ainda assim trago a
proposta à consideração dos Senhores Vereadores.”----------------------------------------------48
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A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia referiu que: “relativamente a este ponto dizer o
seguinte: concordo naturalmente com a tradicional Festa de Natal da Câmara Municipal
dirigida a funcionários e respetiva família… e, sendo esta também, como já foi aqui
referida há pouco, uma Autarquia familiarmente responsável… não me parece que, este
ano, deixar de comparticipar as refeições dos filhos dos funcionários seja socialmente
justo, atendendo até aos considerandos que refere, nomeadamente o considerando n.º 2 e
n.º 3 da respetiva proposta que nos é apresentada… parecia-me sim mais sensato e numa
perspetiva de manter a igualdade de oportunidades a todos os funcionários e respetiva
família, atendendo ao próprio conceito de Natal, de família, de união e de partilha, que
está subjacente… que continuasse a Câmara Municipal a comparticipar na totalidade as
refeições dos filhos dos funcionários presentes no jantar de Natal. Este ano, a proposta
refere concretamente que os filhos a partir dos 11 anos paguem 18,00 euros e que entre os
6 e os 10 anos, paguem 50%... tal como os cônjuges, portanto, 9,00 euros. Fica a minha
opinião e a minha proposta.”--------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “ouvi a questão levantada
pela Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia, a situação que discordo da sua intervenção,
se eu bem entendi, é que dá a entender que está a haver uma rotura para menos daquilo
que é a proposta do Município para este ano, isso não é verdade, não é essa a intenção da
proposta que trago ao Executivo. Nós tivemos, até hoje, vários modelos de Festa de
Natal, ou almoço de natal ou jantar de natal. No Mandato anterior houve momentos que
nem houve comparticipação de jantar, ainda apanhei, num anterior Mandato, em que
apenas houve uma Festa de Natal para os filhos seguida de um lanche, nem sequer houve
almoço de natal pago pelo Município. Quer o ano passado, quer há dois anos, houve
almoço de natal subsidiado pelo Município onde pelo menos os funcionários tinham
almoço pago pela Câmara Municipal. O ano passado foi introduzida uma variável, que
penso que o Núcleo de Trabalhadores se baseou para fazer a sua proposta que eu aceitei,
o jantar dos filhos será a cargo dos pais, sendo que no caso de idades compreendidas entre
os 6 e os 10 anos de idade o valor será de 9,00 euros e a partir dos 11 anos o valor será de
18,00 euros. Porventura a minha proposta foi de aceitar sintetizando aquilo que era o
suporte da proposta dos trabalhadores.
A Festa de Natal dos filhos dos funcionários tem aqui um orçamento. Penso que dentro
do mesmo orçamento os trabalhadores quiseram fazer essa gestão da seguinte forma: os
filhos dos trabalhadores terão neste ano dois momentos: primeiro uma festa e lanche
pago a 100% pelo Município e ainda assim os que quiserem levar os filhos ao jantar pagam
os 9,00 euros. Agora é que eu estou a perceber o alcance da questão, dentro daquilo que é
a gestão os trabalhadores estão a fazer uma alteração relativamente ao ano passado, os
trabalhadores dentro daquilo que acham que é uma questão da razoabilidade também não
impedem que os filhos dos funcionários acompanhem os pais que até podem não ter
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aonde ficar, mas, de facto, como é uma repetição de evento estão a criar aqui uma
componente de eles pagarem o tal meio jantar, sendo que os que têm idade superior aos
11 anos pagarem a totalidade. Relativamente ao lanche é para os filhos até aos 12 anos,
porque todos vão receber prenda e mesmo para os filhos até aos 18 anos também vão
receber uma prenda que é um voucher de cinema. Portanto, foram introduzidas aqui,
propostas dos trabalhadores como está aqui espelhado, um conjunto de variáveis que até
acrescem um aumento da despesa.
Vamos à questão de princípio, não é o Executivo, nem nunca foi, que eu me lembre
sempre foi a Comissão de Trabalhadores, as propostas que aqui vinham, vinham
fundamentadas pela Comissão de Trabalhadores.
Proponho que se autorize a despesa inerente à caraterização do evento que está
determinada onde inclusive, no ponto dois da proposta, realização de um jantar e
animação para os funcionários e filhos que servirá também para a entrega de prendas
apontando para um valor global de 5.200,00 euros.
A minha proposta, que é o que está aqui em discussão não faz referência aos cônjuges,
nem faz referência a filhos com mais de 11 anos, nem com mais de 18 anos, tenho aqui o
ponto dois que diz: a realização de um jantar e animação para os funcionários e filhos que
servirá também para a entrega das prendas, apontando para um valor X; o ponto três diz:
a autorização da despesa inerente à concretização dos pontos anteriores, ou seja, do jantar
para funcionários e filhos. Ficará em ata, a título de adenda à minha proposta que estando
omissa à minha proposta como está redigida a componente cônjuges, então que também
se assuma em 50% do custo dos cônjuges porque os filhos já estão cá incluídos.
A minha proposta é esta, contempla o pagamento do jantar e das prendas dos
funcionários e filhos e ser-lhe-á acrescentado assumir 50% do valor do jantar dos cônjuges
dos funcionários que é a parte que está omissa, não é a dos filhos. Os trabalhadores estão
a propor a gestão de um determinado tipo de contexto, detetámos agora que considerando
que eles contextualizam que o Município assumirá 50% dos encargos com o jantar dos
cônjuges e que isso não está refletido na minha proposta, como adenda, hoje, proponho
que se assuma 50% da refeição do cônjuge. Relativamente aos filhos, não tenho dúvidas
que está cá na minha proposta.”----------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “penso que devemos ter por
base a proposta do orçamento que certamente foi com isso que o Senhor Presidente fez a
sua proposta. Na proposta de orçamento deles não diferenciaram cônjuge do funcionário,
puseram pessoa. No papel deles todos pagam, exceto as crianças dos 6 aos 10 anos que
pagam 50% e as crianças dos 0 aos 6 anos não pagam nada, a proposta deles é essa. Agora
o Senhor Presidente pode dizer vamos pagar 50% dos cônjuges dos funcionários.”----------
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “vamos colocar à
votação, a minha proposta é que seja aprovado na íntegra o que está na minha proposta
escrita e que se acrescente que assumiremos também 50% do jantar dos cônjuges.”--------A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia referiu que: “para concluir e apenas para me
certificar do que vamos de facto então agora votar… passa a propor que a Câmara
Municipal suporte o jantar dos funcionários e respetivos filhos a 100%, e a 50% o jantar
dos cônjuges que estiverem presentes… ótimo, esta proposta votarei a favor.”--------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de pagar o jantar
aos funcionários, aos filhos dependentes e os cônjuges 50%.”------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor
Presidente da Câmara, Mário Jorge Nunes, acrescentando ainda à mesma que o
Município assumirá 50% do jantar dos cônjuges dos trabalhadores. ------------------Ponto 22. RECURSOS HUMANOS
. Instituto D. João V
- Protocolo – Formação Prática em Contexto de Trabalho
. Técnicos de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
- Paulo David Nunes Ramos
- Micael Mendes Santos
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ► Estágio Curricular
– Técnicos de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
* Paulo David Nunes Ramos
* Micael Mendes Santos
De acordo, com o assunto em epígrafe, cumpre-nos informar:
O IDJV – Instituto D. João V, solicitou a este Município a integração de dois formandos, em
estágio curricular, no período de 27 de maio de 2019 a 12 de junho de 2019.
Os estágios em causa não acarretam qualquer tipo de encargos para o Município, sendo
totalmente suportados pelo IDJV.
Este processo deverá ser formalizado através de protocolo com o IDJV, após deferimento do
pedido.
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Nestes termos, somos da opinião que os estágios poderão ser concedidos, promovendo-se
desta forma o ensino qualificado dos jovens dentro das suas áreas, dando-lhes a possibilidade
de manterem um contacto direto com a realidade do Município, preparando-os assim, a nível
profissional, para a entrada no mercado de trabalho.
À Consideração Superior,
Paços do Município de Soure, 09 de novembro de 2018
A Técnica Superior,
(Lilia Berardo)

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Formação Prática em
Contexto de Trabalho, com o Instituto D. João V, para dois formandos, em estágio
curricular, no período de 27 de maio de 2019 a 12 de junho de 2019, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.------------------------------------------------Ponto 23. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
. Centro Recreativo dos Bonitos - Casal dos Pedros - Casais de Misericórdia
- Festa em Honra das Alminhas
. Dia 4 de novembro de 2018 – Ratificação

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Presidente da
Câmara Municipal Mário Jorge Nunes.---------------------------------------------------Ponto 24. TEMPESTADE TROPICAL “LESLIE”
. Concessão de Medalha Honorífica
- Alvará de Reconhecimento e Agradecimento Municipal
Foi presente a seguinte Proposta:
PROPOSTA
Medalha e Alvará de Honra do Município de Soure,
Grau Bronze
Alvará de Mérito, Reconhecimento e Agradecimento
Na sequência da intempérie ocorrida no passado dia 13 de Outubro, denominada “ Tempestade
Tropical Leslie”, em que se registaram fenómenos atmosféricos extremos e anormais para a nossa
região e território nacional, com ventos fortes e precipitação, tendo culminado e provocado
avultados danos no espaço público e privado, nomeadamente nos estabelecimentos comerciais,
edifícios públicos e habitacionais, assim como nos campos agrícolas, afetando as culturas e
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respetivos equipamentos, obstruindo todas as vias de comunicação, diversas linhas de água, com
uma enorme devastação de habitações, estruturas, paisagem, infraestruturas municipais e sociais,
em todo o concelho, colocando em risco vidas humanas e animais, tendo o concelho fcado
integralmente isolado no fornecimento de energia elétrica e de comunicações.
Vem o Município da Soure, através da sua Câmara Municipal prestar publicamente um voto de
louvor e reconhecimento a todos aqueles que, sob qualquer forma, prontamente participaram nos
trabalhos de reposição da normalidade, pois com as suas ações demonstraram uma enorme
dedicação à causa pública e um enorme compromisso solidário.
Com uma referência especial à Autoridade Nacional de Proteção Civil, ao Serviço Municipal de
Proteção Civil, aos Bombeiros Voluntários de Soure, e demais corporações envolvidas, à Guarda
Nacional Republicana, aos presidentes das Freguesias do Concelho, aos Municípios vizinhos que
disponibilizaram meios e recursos, às Forças Armadas Portuguesas, às empresas privadas de
construção, restauração e alojamento, aos funcionários municipais e das freguesias, e a todos
aqueles que espontaneamente se associaram aos trabalhos de reposição da normalidade.
Uma palavra fnal de estímulo e solidariedade para com todos aqueles a quem esta intempérie
causou prejuízos pessoais e materiais. Com a colaboração de todos estamos convictos de que a
recuperação será possível.
Neste sentido a Câmara Municipal de Soure, por proposta do Presidente, de acordo com o seu
Regulamento de Concessão de Medalhas e Diplomas Honorífcos, nos termos dos seus Artigos 8º e
9º, determina o seguinte:
1 - Atribuir à ANPC - Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Medalha e Alvará de Honra do
Município de Soure, Grau Bronze.
2 – Atribuir às seguintes entidades e serviços o Alvará de Mérito, Reconhecimento e Agradecimento
Municipal:
2.1 – Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra.
2.2 – Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda.
2.3 – Força Especial de Bombeiros.
2.4 – Comando e Corpo Ativo de Bombeiros Voluntários de Soure.
2.5 – Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Soure.
2.6 – Comandante e Posto Territorial de Soure da GNR.
2.7 – Federação de Bombeiros do Distrito de Coimbra.
2.7 – Federação de Bombeiros do Distrito da Guarda.
2.8 – Forças Armadas de Portugal.
2.9 – Centro Distrital de Coimbra do Instituto Segurança Social.
2.10 – EDP – Distribuição.
2.11 – Funcionários do Setor Municipal de Instalações e Equipamentos, do Setor de Águas e
Saneamento e Serviço Municipal de Proteção Civil.
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A todos o nosso Bem-Haja.
Soure 13 de Novembro de 2018.
O Presidente da Câmara Municipal
(Mário Jorge Nunes)

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “tendo em conta o que se
passou há um mês atrás e de algumas intervenções já vindas aqui, a proposta é atribuir à
Autoridade Nacional de Proteção Civil a Medalha e Alvará de Honra do Município de
Soure, Grau Bronze e depois atribuir às seguintes entidades e serviços o Alvará de Mérito
de Reconhecimento e Agradecimento ao Comando Distrital de Operações de Socorro de
Coimbra; Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda; Força Especial de
Bombeiros; Comando e Corpo Ativo dos Bombeiros Voluntários de Soure; Direção da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Soure; Comandante e Posto
Territorial de Soure da G.N.R.; Federação de Bombeiros do Distrito de Coimbra;
Federação de Bombeiros do Distrito da Guarda; Forças Armadas de Portugal; Centro
Distrital de Coimbra do Instituto de Segurança Social; EDP – Distribuição; Funcionários
do Setor Municipal de Instalações e Equipamentos, do Setor de Águas e Saneamento e
Serviço Municipal de Proteção Civil.
Dar nota que estes títulos serão entregues no dia 25 de Novembro, na cerimónia do
aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Soure,
na sessão solene com a Presença do Secretário de Estado da Proteção Civil.”----------------O Senhor Vice-Presidente Américo Ferreira Nogueira referiu que: “quero-me congratular
com a proposta que vai ao encontro daquilo que foram já as várias intervenções que foram
aqui feitas.”-------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar:
- A atribuição à ANPC - Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Medalha e
Alvará de Honra do Município de Soure, Grau Bronze;
- A atribuição do Alvará de Mérito, Reconhecimento e Agradecimento Municipal às
seguintes Entidades e Serviços:
. Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra;
. Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda;
. Força Especial de Bombeiros;
. Comando e Corpo Ativo dos Bombeiros Voluntários de Soure;
. Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Soure;
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. Comandante e Posto Territorial de Soure da G.N.R.;
. Federação de Bombeiros do Distrito de Coimbra;
. Federação de Bombeiros do Distrito da Guarda;
. Forças Armadas de Portugal;
. Centro Distrital de Coimbra do Instituto de Segurança Social;
. EDP - Distribuição;
. Funcionários do Setor Municipal de Instalações e Equipamentos, do Setor de
Águas e Saneamento e Serviço Municipal de Proteção Civil, conforme proposta do
Senhor Presidente de Câmara Municipal Mário Jorge Nunes.--------------------------Ponto 25. PEDIDO DE PARECER DE NÃO OPOSIÇÃO À INSTALAÇÃO DE PARQUE SOLAR
FOTOVOLTAICO
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “há uma empresa que se
propõe comprar o eucaliptal dos Freitas, na Corujeira, na Freguesia de Soure, para instalar
lá uma Central Fotovoltaico que descarregará na subestação da EDP de Soure. Isto é não
subsidiado e o documento que lhe vamos passar é uma declaração de não oposição, ou
seja, o Município não tem, nesta fase, nenhuma outra certidão de interesse, nenhum outro
direito de preferência, para se opor a que fique lá instalada.
A Senhora Chefe de Divisão relata a situação real do território abrangido pelo interessado,
ao que sabemos eles não são donos de nenhum terreno, fazem intenção de ser. Não é da
nossa competência saber se eles conseguem ter noventa hectares ou cem, aquilo que diz na
informação é que a área assinalada, de acordo com as plantas de ordenamento e de
servidões do Plano Diretor Municipal, encontra-se em espaço florestal parcialmente em
REN, na tipologia com riscos de erosão e parcialmente em Reserva Agrícola, isto é a
constatação. Na carta de servidões do PDM verifica-se que a área é atravessada por uma
linha de alta tensão e tem uma zona de olival e um vértice geodésico, denominado
Corujeira, situado no limite da área. Analisado o Regulamento do PDM, concretamente os
artigos relativos aos espaços florestais, n.ºs 51.º, 52.º e 54.º, verifica-se que não consta das
interdições a instalação de parques de energia solar fotovoltaica, portanto, não consta
especificamente nenhuma contradição. Não estamos a licenciar nada, estamos a dizer que
não nos opomos a que a empresa prossiga os seus intentos. Para prosseguir os seus
intentos tem que apresentar projetos, tem que conseguir licenças da Direção Geral de
Energia, tem que conseguir instalação por parte da CCDRC e haverá um momento que o
Município tem que se pronunciar sobre esses mesmos projetos. Para já, isto é uma espécie
55

21ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 16 de novembro de 2018, pelas 14,30 horas
de preliminar ao abrigo deste Decreto-Lei, eles têm que entregar uma espécie de
candidatura, nós não nos opomos à instalação de uma Central Fotovoltaico em Soure.”---O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “esta empresa pede à Câmara
Municipal que se pronuncie no plano administrativo, porque nós estamos aqui a ver em
três planos: o plano administrativo, em termos de lei, servidões, que a Eng.ª Maria José já
analisou em termos de PDM e em termos de REN, etc; o plano político e o plano
ambiental. Na parte administrativa ou legal a Eng.ª Maria José já viu isso, se ela diz que
não há objeções em termos do PDM, mas se houver REN nisso tem que seguir os
trâmites normais do parecer da CCDRC, etc. Agora em termos ambientais, não sei se
sabem o que é uma coisa de noventa hectares colocada ali de painéis solares?! É uma coisa
astronómica. Não estou a dizer que seja contra, peço que percebam o ambiente das
realidades e vão ver que aquela zona já vem com a parte da Lusiaves e continua para ali,
em termos ambientais eu, para já, se não tiver nenhuma informação, acho que é um
bocado exagerado e falta de prudência ir já para a frente. Em termos políticos isso aí cada
um esgrimi o que entender, portanto, nós temos que ver aqui três planos administrativos
ou legais, a Senhora Eng.ª Maria José já nos facultou o parecer dela. A parte ambiental,
antes de nós darmos parecer definitivo devíamos ver outros casos parecidos que já há e
depois vermos o impacto que isso tem, porque isto tem um impacto grande em termos
ambientais, não quer dizer que em termos económicos não seja bom, também não sei se
eles depois vão dar alguma contrapartida ao Município. O Município não é o dono do
terreno, mas é dono da gestão do espaço que é isso que o Município faz na sua área de
gestão, portanto, não sei se vai ter alguma contrapartida. Se fosse obrigado a fazer isso ia
tentar ter alguns benefícios para o Concelho, isso é a minha proposta. Talvez não decidir
hoje e avaliar melhor essa situação.”------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “a questão política trazida
aqui pelo Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves é: questões ambientais, eucaliptos
ou painéis fotovoltaicos. A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos propõe retirar da
Ordem de Trabalhos o ponto, o qual coloco à votação.”------------------------------------------

Deliberado, por maioria, com 5 (cinco) votos a favor dos Senhores Vereadores eleitos
pelo PS, PPD/PSD - CDS/PP- PPM e CDU, um voto contra do Senhor Vereador
eleito pelo PS - Dr. Gil Soares -, e 1 (uma) abstenção do Senhor Presidente da
Câmara Municipal eleito pelo PS, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos.---
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Ponto 26. DLBC TERRAS DE SICÓ – REDE ALDEIAS DE CALCÁRIO
- Aquisição de Terreno para Instalação de Equipamento
Foi presente a seguinte informação:

ASSUNTO: ▪ DLBC TERRAS DE SICÓ - REDE ALDEIAS DE CALCÁRIO
AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO
O Município de Soure integra a Associação de Desenvovvimento Locav Terras de Sicór
No âmbito da sua atvidade, a Terras de Sicó está desenvovver o projeto REDE DE ALDEIAS DO CALCÁRIO
– RAC cujo objetvo é vavorizar e dar escava aos vavores ambientais, cuvturais e sociais únicos que o
território do Sicó representa, através da criação de uma marca comum, agregadora e forte que artcuve
e mecanize esforços em torno dos produtos vocais e turístcos, atraindo investdores e visitantesr
A REDE DE ALDEIAS DE CALCÁRIO irá permitr a formação de um circuito turístco e de dinamização e
vavorização económica inter-avdeiasr
A vertente materiav desta operação consiste na instavação de um equipamento de apoio, construído em
pedra cavcária, em cada um dos territórios dos seis municípios que integram a Associaçãor
Este projeto é candidato a coinanciamento pevo PDR2020 no âmbito do aviso PDR2020-TERRASSICO10216-002r Quer o Contrato de Parceria quer o Protocovo de Sustentabividade Financeira já mereceram
a aprovação do Executvo na reunião ordinária de 16 de abriv do corrente anor
Dado o enquadramento da operação e o que eva pretende promover - as avdeias de cavcário do maciço
do Sicó – entende-se que o equipamento seja instavado na União das freguesias de Degracias e
Pombavinho, sendo que impvicará a execução de uma Área Urbana para a avdeia que receberá o
equipamentor
A avdeia do Pombavinho assume-se como uma potenciav recetora deste equipamentor Sede de freguesia
até à reorganização administratva de 2013, Pombavinho mantém uma atmosfera tpicamente serranar
Possui uma paisagem naturav e uma paisagem construída tpicas do maciço do Sicó e nas suas
imediações existe um achado arqueovógico muito revevante e com potenciav turístco – a Antar
Assim, com vista à instavação do equipamento, sugere-se, savvo mevhor opinião, a aquisição de um
terreno em Pombavinho situado em Pacito com uma área totav de 1r343 metros quadrados, prédio
rústco com a matriz nrº 7039 pertencente ao Srr Vitor Manuev Peres Pereira, residente na Urbanização
da Quinta da Oviveira Torta, Lote 2, Coimbra, conforme vocavização abaixo, pevo vavor de 7r500€r
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À superior consideração,
Rafaev Ar Travhão Gomes
(Gabinete de Apoio à Presidência)
22r10r2018

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de um terreno,
em frente a Casa Paroquial degradada do Pombalinho, que nós encontrámos e
pretendemos adquirir. Está referenciado como tendo sido um antigo celeiro senhorial,
numa zona urbana e é um local a ser incluído numa futura ARU do Pombalinho, para
integrarmos a Rede das Aldeias de Calcário da Terras de Sicó, onde podemos vir a instalar
a nossa Casa de Calcário, o nosso Centro Interpretativo da Rede de Calcário. O valor
proposto é 7.500,00 euros, o prédio tem 1.343 metros, mandámos fazer a avaliação,
portanto, dentro do espaço que andávamos à procura é aquele que nos oferece, não tendo
nenhum espaço municipal na zona.
Portanto, a proposta é que se adquiria este terreno por 7.500,00 euros, no Pombalinho.”---

Deliberado, por unanimidade, aprovar a aquisição de terreno para instalação de
equipamento, em Pombalinho situado em Pacito, com área total de 1.343 metros
quadrados, prédio rústico com a matriz n.º 7039, pelo valor de 7.500,00 euros,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.----------------------------------58
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Ponto 27. APRECIAÇÃO DE PROPOSTAS DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E
AMR - E DO ORÇAMENTO, PARA O ANO DE 2019
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “vou-vos distribuir uma
folha para facilitar a vossa interpretação do documento final, com os contributos que
foram chegando e outros que não foram, o documento de hoje não exatamente igual ao de
há quinze dias. Nessa folha estão espelhadas as diferenças que são pequenas. Primeira
questão, não se altera nada de substancial, da visão estratégica e desenvolvimento do
Município; não se altera nenhum dos valores globais de cada uma das áreas ou objetivos; o
Quadro Resumo do Plano de Atividades mantém exatamente os mesmos valores da sua
estrutura, cada um dos seus objetivos, portanto, todos os objetivos mantém rigorosamente
os planos.
Há alterações alteração nos projetos? Sim, na Educação introduzimos, ainda que sem valor
definido, um ponto que é aquisição de uma nova viatura pesada de transporte de
passageiros ainda com valor a definir, mas com 189.000,00 euros de valor não definido; a
Escola Virtual passou de 5.000,00 euros para 7.000,00 euros em 2019; a Plataforma da
Gestão Escolar alterou-se o montante de 10.000,00 euros para 8.000,00 euros. Na área do
Saneamento e Salubridade alterou-se o nome do projeto Resíduos Sólidos e Gestão de
Resíduos Urbanos para Gestão de Resíduos Urbanos e Domésticos de acordo com o
concurso que abrimos hoje e que passou a ter uma nomenclatura diferente, sendo que aqui
foi pegar em valores que estavam dispersos pelas diversas rubricas e congrega-los numa só
rubrica que tem a ver com este juntar do projeto. Nas Comunicações e Transportes
tivemos que introduzir cautelarmente, porque já temos um parecer jurídico para a questão
da Ponte sobre o Rio Pranto, Protocolo entre o Município de Soure e o Município da
Figueira da Foz, vamos acrescentar 10.000,00 euros, depois logo se vê onde é que isto vai
parar, porque o Município da Figueira da Foz está a reivindicar uma dívida do Município
de Soure de 2003, no valor de 350.000,000 euros. Pedi um parecer jurídico, o parecer
jurídico encontra uma ou duas deficiências no procedimento, mas aconselha-nos a
negociar com o Município da Figueira da Foz. Este parecer jurídico custou 2.000,00 euros
e se quisermos que ele se concretize é para custar 5.000,00 euros.
Relativamente ao proposto há quinze dias, são essas pequenas alterações, não há nenhuma
alteração de fundo, nem à receita, nem à despesa. Portanto, o documento que vos foi
entregue hoje é, de facto, o documento final que tem estas pequenas alterações de
pormenor que não alteraram em nada a estrutura do Município.”------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “vou procurar fazer uma
intervenção muito objetiva no plano político, sobre as Grandes Opções do Plano, mas não
posso começar esta intervenção sem saudar a qualidade do documento apresentado, pela
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forma como está organizado, pela importância da informação que contém, pela
sistematização utilizada tornando a sua leitura e análise mais fácil e enriquecedora.
Saudando o documento, eu saúdo todos os que estiveram envolvidos neste trabalho de
grande responsabilidade.
Falando diretamente sobre as apostas políticas deste Executivo para 2019, começa por falar
sobre a visão e estratégia de desenvolvimento e o Senhor Presidente diz que ele reflete os
movimentos orçamentais ligados aos projetos que estão em curso, que nós conhecemos e
que aprovámos e nos quais nos revemos, responder às intervenções também necessárias da
tempestade o que é uma necessidade conjuntural, mas também a definição da trajetória dos
grandes projetos de investimento para os próximos anos - Saneamento e Salubridade,
Reabilitação Urbana. Aponta como ações mais relevantes do Plano, quatro investimentos
estruturantes e extremamente importantes, que também nos revemos na sua concretização.
Falando nas contas do Plano, a Educação continua a ser uma aposta deste Executivo
destacando-se um investimento extremamente importante que é o Centro Escolar de Soure
e refere, entre todas as ações, a continuidade da realização do Festival Municipal da
Juventude. Chame-se a isto o que se quiser, continuo a achar que é extremamente
importante a sua realização e penso que foi ganha esta aposta na área da Juventude.
Entrando na Cultura, o documento fala da necessidade de maior programação e planificação
das atividades, pelo que há a necessidade do aparecimento, de uma vez por todas, de uma
calendarização e de uma agenda cultural do Município, com a continuação da aposta que
acho muito importante, dos Ciclos de Teatro, Encontros de Bandas Filarmónicas,
Filarmonias e a Comemoração da Revolução de Abril. Senhor Presidente, deixo aqui uma
nota que não encontrei no documento, que é a inclusão de iniciativas ligadas à Paz. Se
falamos nas Comemorações do 25 de Abril, tem importância política que neste documento
também fique a realização de iniciativas ligadas à Paz, sustentando a nossa adesão ao
Movimento dos Municípios pela Paz e a cooperação com o Conselho Português para a Paz
e Cooperação, pelo que em particular deve ficar o Dia Internacional da Paz que é o Dia do
Município.
Sobre Desporto e Tempos Livres, continua a estar no documento a aposta política
promotora de estilos de vida saudável, foca e defende a estratégia de desenvolvimento e de
apoio às ações e às iniciativas promovidas por diversas entidades do Concelho. Deixo aqui
uma nota de desagrado, pois quanto às infraestruturas fala-se na requalificação de
equipamentos mas não vimos nenhuma referência, para 2019, do investimento num Parque
Desportivo, lamentamos porque é continuar a adiar um investimento que consideramos
estratégico.
Saudamos a criação e a entrada em funcionamento, do Gabinete Técnico do Desporto e a
criação da Carta Municipal, mas o documento diz que é “criação” e o Senhor Vereador diz
que ele já está criado.
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Promoção Turística, saudamos todas as iniciativas de promoção turística do Concelho mas
em particular as que incidem nas nossas linhas de água, nos nossos rios. O texto é vago
quando se refere a esta matéria dizendo que se prevê devolver os Rios Anços e Arunca à
Vila de Soure. Gostava de perceber como é que isto é feito, o que é que pensam em relação
a esta matéria. Também gostava de saber para quando preveem a abertura definitiva do
Posto de Turismo na Vila de Soure. Há também um aumento considerável de investimento
em relação a anos anteriores.
Ação Social, continua a ser uma área estratégica, também com crescimento real e aposta,
não só no bem estar social, mas também na Habitação Social. Penso que é muito importante
que na área da Ação Social, para além do material, que é a reabilitação de habitações e a
promoção do bem estar social, o Município deva ter uma preocupação mais forte, mais
incisiva no apoio a situações altamente carenciadas e de muita necessidade. Faço um
parêntesis para dizer que estive ontem numa reunião do Núcleo Local de Inserção, e ouvi
ser descrito por Técnicas do NLI, de situações reais de famílias de carências alimentares, e
que neste momento, existe dificuldade, no Concelho de Soure, encontrar resposta. Falarão
certamente com a nossa Técnica, Dra. Cristina Marta, e ela explicará esta situação. Isto foi
dito por Técnicos de Ação Social de IPSS que estão lá, existirem algumas necessidades no
Concelho de Soure, no plano alimentar para as quais não recebem a melhor resposta, que
merecem e deveriam ter, por isso, é que eu acho que o Município tem que fazer esse papel.
Não estou a falar do apoio à habitação, estou a falar do apoio à alimentação.
Habitação, Urbanismo e Urbanização, prevê a conclusão de processos de revisão de
instrumentos de gestão territorial, investimento em matéria de regeneração urbana e prevê
reforçar as despesas correntes também em matéria de iluminação corrente. Saúdo a revisão
do PDM bem como, a possibilidade de agendamento de reuniões com funcionários da
Autarquia e eleitos da CDU, certamente com outras forças políticas, para apresentar a
proposta de revisão do PDM. Também queremos saudar a requalificação da Rua Alexandre
Herculano, no início de 2019.
Saneamento e Salubridade, apresenta uma dotação mais baixa em águas residuais embora o
documento o justifique pelo facto de, em 2018, terem sido executadas importantes obras de
saneamento cofinanciadas pelo POSEUR, não significa, no nosso entendimento, que não
tenhamos necessidade de dar continuação a este investimento.
Saudamos, em particular, a solução encontrada, que ao longo de anos foi aqui abordada,
para o Canil/Gatil Intermunicipal, que responde às necessidades do Concelho, o que acho
que implicará reforço de recursos humanos a que certamente que daremos resposta.
Água e Termalismo, afirmação das consequências práticas da criação e entrada em
funcionamento da Empresa Intermunicipal.
Proteção Civil, há um reforço do investimento e a continuação de parcerias já existentes,
que são parcerias muito necessárias, em particular com os Bombeiros Voluntários de Soure.
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Comunicações e Transportes, aqui a grande questão para nós, é a ausência de referência à
melhoria da estrada de ligação à A1, na impossibilidade financeira de podermos avançar
com uma variante que ligue a Vila de Soure ao Nó de Acesso à A1. Nós julgamos que é
urgente melhorar o troço daquela estrada. Se não podemos fazer uma nova, temos que ser
capazes de melhorar e corrigir, mesmo que pontualmente, o troço daquela estrada.
Desenvolvimento Económico e Defesa do Meio Ambiente, fala-nos da reabilitação do
Mercado Municipal e do Centro de Inovação Social. A questão que queria aqui deixar é
sobre os investimentos em Zonas Industriais, o texto refere-se ao suporte e apoio a um
projeto privado que se crê essencial para o desenvolvimento da parte Norte do Concelho.
Gostaria de saber do que é que estamos a falar. Que tipo de investimento é este na parte
Norte do Concelho, que vai ter implicações não só naquela região, mas em todo o
Concelho. O documento não refere que tipo de investimento é.
Sobre os Serviços Municipais, realçar o novo Portal do Município e que haja a perspetiva de
o dotar com capacidade interativa com os Munícipes. Pretendia que o Senhor Presidente me
esclarecesse o que é a implementação do SNC-AP.
Senhor Presidente, ao longo do mandato são conhecidos os assuntos que nos separam, bem
como a sustentação destas divergências, no entanto consideramos que é muito mais
importante aquilo que nos aproxima. A estratégia aqui apresentada para o Concelho de
Soure, assente numa intervenção de recuperação do edificado recentrando a intervenção na
Vila de Soure, no investimento em instrumentos estratégicos de intervenção no território,
no investimento em setores como a Educação e a continuidade em Ação social, no
equilíbrio e sustentação da parte financeira da Autarquia, mas também a sua - e falo do
Senhor Presidente - disponibilidade e abertura para procurar consensos, em particular com a
CDU e falo, por exemplo, da solução encontrada para um documento que ainda há pouco
aprovámos, que é a abertura de concurso para os resíduos sólidos urbanos e o destaque de
uma zona do Concelho de Soure para continuar a ser prestado pelos meios do Município,
justifica o nosso voto favorável a estes documentos, assumindo que na sua concretização
teremos toda a liberdade para concordar ou discordar dos assuntos ou soluções que aqui
virão para deliberação.”-----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “as Grandes Opções do Plano PPI e AMR - e do Orçamento são os documentos estruturantes da gestão do Município e
cada um de nós tem que dizer aquilo que pensa sobre o documento.
As Grandes Opções do Plano baseiam-se, essencialmente, em dois grandes pilares, por um
lado as obras de saneamento, financiadas pelo POSEUR, que estão já praticamente
concluídas e, por outro lado, os projetos inseridos no PARU, que é a Rua Alexandre
Herculano - 450,000,00 euros, Mercado Municipal - 790.000,00 euros, Requalificação do
Antigo Antigo Posto da GNR para Centro de Inovação Social - 900.000,00 euros, Centro
Escolar de Soure - 220.000,00 euros, obras todas financiadas a cerca de 85% por Fundos
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Comunitários e ao Município cabe a parte de 15%, ou seja, um investimento de cerca de
293.000,00 euros, ou seja, 300.000,00 euros. Também a parte da requalificação das Piscinas
de Vila Nova de Anços também está prevista, mas ainda sem apoio comunitário, como uma
dotação de 93.000,00 euros para 2019, para um total de cerca de 500.000,00 euros. Portanto,
o resto é a gestão corrente, ou seja, o esforço financeiro do Município para as suas grandes
apostas estratégicas para 2019 ronda os 380.000,00 euros, ou seja, cerca de 2% do valor do
seu Orçamento de 2019, convenhamos que é pouco.
Vamos ver objetivo a objetivo, para ter uma noção clara sobre as Grandes Opções do
Plano. Educação e Juventude, um aumento de cerca de 9% em relação a 2018, para
1.203.000,00 euros. Daqui destaca-se o Centro Escolar de Soure - 220.000,00 euros e os
Transportes Escolares com 150.000,00 euros, mas também o PANGEIA - 40.000,00 euros
em contraste com cerca de 1.000,00 euros para Bolsas de Estudo do Ensino Superior. Na
minha opinião são opções trocadas.
Cultura, registamos, com agrado, um aumento para os 563.000,00 euros e justifica-se dada a
riqueza cultural do nosso Concelho, nomeadamente do teatro e musical, aqui concordo.
Relativamente ao Desporto e Tempos Livres, registamos um aumento de cerca de 20%,
para os 536.000,00 euros, mas para um objetivo de 1.214.000,00 euros. Realçar a
requalificação das Piscinas de Vila Nova de Anços - 500.000,00 euros, com cerca de
93.000,00 euros para 2019, mas notamos uma discrepância na forma de financiamento
enunciada no quadro das Grandes Opções do Plano, aqui é financiada a 100% pela Câmara
Municipal enquanto que na caracterização destas opções, a obra é para ser candidata ao
Pacto para Desenvolvimento e Coesão Territorial da CIM - Eficiência Energética. Perguntase como ficamos. É financiada ou não?! Ou seja, começa-se agora e depois logo se vê e
penso que os dois anos vêm da indefinição de onde é que vamos buscar o dinheiro para as
obras da Piscina Municipal de Vila Nova de Anços.
O Parque Desportivo Municipal, que já foi proposto por nós, ficamos nos 2.000,00 euros,
também uma coisa simbólica, se calhar até era preferível nem pôr lá nada.
Promoção Turística, registamos um crescimento exponencial das verbas atribuídas. Dos
6.300,00 euros em 2017 vamos quase nos 177.000,00 euros, mas importa salientar que aqui
acho que é propaganda da parte das Grandes Opções do Plano, nesta rubrica, ao dotar a
criação de Praia Fluvial com 1.000,00 euros e o Parque Fluvial do rio no Casconho com
1.000,00 euros. Era melhor nem falar nisso…
Ação Social, vamos continuar a subir, é agora de cerca de 788.000,00 euros, mais 47%;
desses, 367.500,00 euros é para Habitação Social e aí não temos nada a opor.
Saúde, com um crescimento de cerca de 15% para os cerca de 500.000,00 euros, é talvez a
rubrica que mais dúvidas me levanta. Deste valor, 410.000,00 euros é para a Unidade de
Saúde Familiar da Granja do Ulmeiro, registo a mudança de nome do ano passado para este
ano. Estava Extensão de Saúde e agora passou a Unidade de Saúde Familiar. Deste valor,
185% está previsto ser financiado mas, já falei nisto aqui, o prazo para a conclusão das obras
63

21ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 16 de novembro de 2018, pelas 14,30 horas
tinha que ser em 30/6/2018. Não foi concluída, por isso aqui vamos ter um problema para
resolver.
Quanto à Remodelação e Requalificação do Centro de Saúde de Soure, ficamos pelo projeto
- 20.000,00 euros.
Habitação, Urbanismo e Urbanização, aqui salientamos a requalificação da Rua Alexandre
Herculano, financiada a 85%, mas não deixando de achar irrisória verba prevista de 100,00
euros para 2019, para a requalificação do Cine-Teatro Sourense, orçado em 500.000,00
euros.
Saneamento e Salubridade, aqui o rombo foi quase de 70%. Dos quase 4.000.000,00 euros
passou-se para pouco mais de 1.000.000,00 euros. O terminus dos projetos financiados pelo
POSEUR é desculpa mas não justifica tudo. A zona de Simões, Bonitos, Marco de Samuel,
Espírito Santo, Vinha da Rainha Sul e Ribeira da Mata continuam com falta de saneamento,
em pleno século XXI. A prometida Empresa Intermunicipal continua incerta e é raro pensar
que ela irá resolver o problema, para isso ela precisa de dinheiro dos Municípios e não é
com 30.000,00 euros que nós entramos, que vamos resolver o problema.
Água e Termalismo, aqui o desenvolvimento é claro e ronda menos de 35%, para
635.000,00 euros. A desculpa é, mais uma vez, a futura Empresa Intermunicipal mas esta
sem o dinheiro não funciona.
Proteção Civil, esta rubrica sobe cerca de 9%, para os 473.000,00 euros, com a qual
concordamos face às intempéries que nós temos tido.
Comunicações Transportes, esta rubrica é a que mais nos preocupa e em que estou
completamente contra. Sofre um decréscimo de quase 20%, para os 547.000,00 euros. As
boas vias de comunicação são fundamentais para um bom desenvolvimento económico de
uma Região, de um Concelho ou de um País. A dotação de 1.000,00 euros, pelo segundo
ano consecutivo, para a ligação de Soure à A1 - IC2, perdoe-me a expressão, é ridícula e
expõe claramente que essa realização não é opção para este Executivo, dando razão àqueles
que dizem que quando diz que concorda com essa obra, que essa obra é muito importante
para o Concelho, é apenas retórica política, para ganhar um voto aqui e um voto ali. Já não
quero falar da variante à Granja do Ulmeiro, também com uma dotação de 1.000,00 euros.
Desenvolvimento Económico e Defesa do Meio Ambiente, esta rubrica sofreu um aumento
de quase 70%, para quase 1.800.000,00 euros, puxado pelas obras financiadas a 85%, do
Quartel da GNR e do Mercado Municipal - 780.000,00 euros. O resto é propaganda para
compor o ramalhete. Já a recorrente Plataforma Logística da Granja do Ulmeiro - 6.000,00
euros; Zona Industrial de Soure - 3.000,00 euros; Zona Industrial Presa/Venda Nova 3.000,00 euros; Zona Empresarial de Soure Oeste - 3.000,00 euros, mas ainda ninguém sabe
onde é que ela é.
Serviços Municipais, esta rubrica sofre um aumento de quase 40%, para os 882.000,00
euros. A justificação é a modernização dos serviços. Nada temos contra, mas achamos que é
um exagero tal valor.
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Vejamos agora o Orçamento que suporta estas Grandes Opções do Plano. As Receitas para
um total de cerca de 17.414.850,00 euros, menos 5% que em 2018. As Receitas Correntes
aumentaram 3%, para 13.364.132,00 euros mas as Receitas de Capital descem quase 30%,
dizendo bem o nível de investimento para o Concelho.
A rubrica Outros, sempre um buraco negro nos orçamentos, não só aqui mas também nos
outros Municípios, apresenta valores exacerbados mas o que mais estranho é o valor de
Juros de Mora - 35.000,00 euros. Não se entende dada a boa situação financeira da Câmara.
As Despesas Correntes mantêm-se praticamente iguais, nos 10.000.000,00 euros. Aqui, as
Despesas com Pessoal mantêm-se nos 4.400.000,00 euros e as Despesas de Capital descem
cerca de 12%, para os 7.300.000,00 euros, confirmando assim o fraco nível de investimento
previsto para 2019.
Em suma, as Grandes Opções do Plano para 2019 mostram claramente as opções deste
Executivo e com as quais não concordamos. Fundar o desenvolvimento do Concelho em
apenas quatro ou cinco obras âncora - 2.800.000,00 euros - mas todas financiadas a 85%
pelos Fundos Comunitários relegando para a gestão corrente os míseros 1.000,00 euros em
rubricas que consideramos infraestruturas para o desenvolvimento do Concelho, tais como
a ligação rápida de Soure à A1 - IC2 e Zona Industrial da Presa/Venda Nova, demonstra
falta de ambição e mais ainda, se me perdoa, falta de visão. Obras prioritárias como essa,
além do fecho da rede de saneamento do Concelho, lançamento de novos equipamentos
lúdicos e de lazer como o Parque Desportivo, Cine-Teatro, etc, têm que estar na agenda do
Executivo e não com uns míseros 1.000,00 euros cuja finalidade é clara, é sinalizar como
suas todas as nossas propostas eleitorais que apresentámos nas Eleições de 2017.
Quanto ao Orçamento pode-se concluir que se trata de um Orçamento mais fraco que o do
ano anterior, revelando pouca ambição e foi projetado para gerir apenas a conjetura nada
trazendo de novo à gestão camarária.
Por tudo isso, o Senhor Presidente não pode contar com o meu voto favorável e irei votar
contra.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “relativamente à questão
levantada pela Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, a Plataforma Logística
Rodoferroviária acabou de ter licença de utilização, agora temos os projetos a seguir, quer
na área das infraestruturas, quer na área da variante Alfarelos, quer na área das
acessibilidades. Temos um Protocolo a decorrer com o IP, do qual assumimos o
compromisso e contratualizámos. Está a decorrer um concurso público, como sabem, veio
aqui a proposta de contratarmos os estudos e os projetos, depois o Senhor Vice-Presidente
decidiu mandar para concurso público, esperemos que o concurso público decorra e que
daqui a uns anos tenhamos os projetos concluídos, mas há sempre esse risco de o concurso
público nunca chegar ao fim, portanto, perdermos os projetos e perdermos a oportunidade
do investimento, mas isto são os riscos da Administração Pública.
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Portanto, coloco à votação as propostas das Grandes Opções do Plano - PPI e AMR - e do
Orçamento, para o Ano de 2019.”--------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos a favor do Senhor Presidente da Câmara
e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e CDU, e 1 (um) voto contra do Senhor
Vereador eleito pelo PPD/PSD - CDS/PP- PPM, aprovar as propostas das Grandes
Opções do Plano - PPI e AMR - e do Orçamento, para o Ano de 2019, das quais
deverão ser submetidas à Assembleia Municipal.-----------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes deu
por encerrados os trabalhos às dezanove horas e trinta minutos.-----------------------------------
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