22ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 30 de novembro de 2018, pelas 14,30 horas
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ATA
--- No dia 30 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 segunda Reunião
Ordinária, estando presentes o Senhor Presidente da Câmara, Mário Jorge da Costa
Rodrigues Nunes, eleito pelo PS; e os Senhores Vereadores: Dra. Nádia Filipa Antunes
Madeira Gouveia, eleita pelo PS; Eng. Agostinho José Jordão Gonçalves, eleito pelo
PPD/PSD-CDS/PP-PPM; Américo Ferreira Nogueira, eleito pelo PS; Dr. Gil António
Contente Soares, eleito pelo PS; Dra. Maria Manuela Lucas de Oliveira Santos, eleita pela
CDU e Ana Patrícia Alves Pereira, eleita pelo PS.-------------------------------------------------------O Senhor Presidente declarou aberta a reunião, com a seguinte ordem de trabalhos:-----------

ORDEM DE TRABALHOS
Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações
Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
. Licenciamento de Obras Particulares
Ponto 3. Informação Financeira
3.1. Resumo Diário de Tesouraria
3.2. Encargos e Compromissos
Ponto 4. Apreciação da Proposta de Ata de 16.07.2018
Ponto 5. Parecer para a Constituição de Compropriedade
. Proc. N.º 18/2018/05 - Maria Luísa Nunes Guardado
- Constituição de compropriedade através de escritura de partilha - artigo 54.º da
Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação
Ponto 6. Parecer para a Constituição de Compropriedade
. Proc. N.º 18/2018/3 - Carina Cordeiro, Solicitadora
- Constituição de compropriedade através de escritura de partilha - artigo 54.º da
Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação
Ponto 7. Aprovação do Auto de Vistoria e Determinação de Procedimento
. Prédio em Ruínas
- Rua da Estação, em Granja do Ulmeiro
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Ponto 8. Aprovação do Auto de Vistoria e Determinação de Procedimento
. Prédio em Ruínas
- Rua de Santa Maria, n.º 74, em Vila Nova de Anços
Ponto 9. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2018
. Apreciação de Propostas de Alteração - 14.ª/14.ª Ponto 10. EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO
. FESTA DE NATAL //2018

Ponto 11. EDUCAÇÃO/ ENSINO BÁSICO
. PROJETOS ESCOLARES/OUTROS APOIOS

. Projetos Escola Virtual Porto Editora - Acesso Gratuito às Famílias
- Adjudicação – Conhecimento
Ponto 12. EDUCAÇÃO/ ENSINO PRÉ-ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO
12.1. - Declaração do Dia Internacional da Cidade Educadora - Conhecimento
12.2. - Declaração do XV Congresso Internacional de Cidades Educadoras
Cascais/Portugal (2018) - Conhecimento
Ponto 13. 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
. Adjudicação – Conhecimento
Ponto 14. DESPORTO
. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo
- Grupo Desportivo Sourense - Voleibol
. Época Desportiva 2018/2019
Ponto 15. AÇÃO SOCIAL – REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL
. HABITAÇÃO SOCIAL//REABILITAÇÃO DE HABITAÇÕES DEGRADADAS/APOIO

- Intervenção no Âmbito da Tempestade “Leslie”
15.1. - Cristiana Filipa Ferreira Gonçalves
15.2. - José Alberto de Oliveira Sousa
Ponto 16. AÇÃO SOCIAL – REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL
. HABITAÇÃO SOCIAL//APOIO AO ARRENDAMENTO

- N.º Processo:33 /2018 – APA
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Ponto 17. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA
. Iluminação Festiva
. Natal //2018
17.1. - Não Adjudicação - Ratificação
17.2. - Escolha de Procedimento Prévio
Ponto 18. SANEAMENTO E SALUBRIDADE// ABASTECIMENTO PÚBLICO
. Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano, das Águas Residuais e
Lamas das Etar//Ano de 2019
. Sistema Público
- Escolha do Procedimento Prévio
Ponto 19. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
. ÁGUAS RESIDUAIS

. Etar - Encaminhamento/Tratamento de Lamas
. Ano de 2019
- Ajuste Direto e Adjudicação
Ponto 20. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ÁGUAS RESIDUAIS
. PROLONGAMENTO DE COLETORES

. Rua da Igreja Matriz em Vila Nova de Anços
- Escolha de Procedimento Prévio
Ponto 21. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – HIGIENE PÚBLICA
. RECICLA SOURE - CONSTRUÇÕES DIVERSAS
. Centros Ecológicos
. Ramais de Alimentação de Energia Elétrica

- Adjudicação
Ponto 22. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDE DE ESGOTOS
. FECHO DE SISTEMAS
. Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas da Freguesia da
Vinha da Rainha, Zonas Norte e Central
- Trabalhos a Mais e Trabalhos a Menos
Ponto 23. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS
- Homologações de Auto de Receção Provisória
23.1. EN 342 em Queitide
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23.2. EN 342 em Queitide - Passagens Hidráulicas e Dreno
Ponto 24. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS
- Muro em Porto Coelheiro
. Esclarecimentos e Erros e Omissões
Ponto 25. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. SINALIZAÇÃO DIVERSA

. Troço EM 348 entre a Rotunda das Degracias e o Limite do Concelho com Ansião
- Escolha de Procedimento Prévio - Conhecimento
Ponto 26. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. PROJETOS

. Elaboração de Projeto de Execução para Supressão da PN Existente no Ramal de
Alfarelos ao PK 219+597
. Rede Viária e Arranjos Exteriores
. Obras de Arte (Passagem Inferior Rodoviária Sob a Linha do Norte e Passagem
Superior Rodoviária Sobre o Ramal de Alfarelos)
- Adjudicação - Conhecimento
Ponto 27. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
- Campanha “Neste Natal Valorize a Economia Local”
Ponto 28. DEFESA DO MEIO AMBIENTE – OUTRAS
. OUTRAS AÇÕES

. Demolição de Interior de Edificação e Reparação de Fachada Rua Evaristo de
Carvalho (Pai)
- Escolha de Procedimento Prévio – Ratificação

Ponto 29. SERVIÇOS MUNICIPAIS
. Processo de Recuperação de IVA dos Anos de 2015 a 2019
- Escolha de Procedimento Prévio
Ponto 30. AVALIAÇÃO DE TERRENO
- Artigo Rústico n.º 4097, Alagoas – Alfarelos
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Ponto 31. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
. Banda do Cercal
- Concerto/Festival de Música
. Dias 17 e 18 de novembro de 2018 – Ratificação
Ponto 32. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
. Fábrica da Igreja da Freguesia de Degracias
- Baile de Angariação de Fundos
. Dias 24 e 25 de novembro de 2018 – Ratificação
Ponto 33. PEDIDO DE PARECER DE NÃO OPOSIÇÃO À INSTALAÇÃO DE PARQUE SOLAR
FOTOVOLTAICO
Ponto 34. TARIFÁRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE TRATAMENTO DE ÁGUAS
RESIDUAIS E DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
. Ciclo Anual de Revisão de Tarifários - 2019
- Tarifário do Serviço de Abastecimento Público de Água
- Tarifário do Serviço de Tratamento de Águas Residuais
- Tarifário do Serviço de Recolha de Resíduos Sólidos
Ponto 35. CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS
- Exercício de 2018
Ponto 36. REGIME EXTRAORDINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS
- Proposta de Designação de Representante da Câmara Municipal
Ponto 37. EDUCAÇÃO
. Fornecimento de Refeições Escolares
. Protocolo de Colaboração
- “ASAE vai à Escola”
Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “nós neste período da
ordem do dia vamos invocar o Dia das Cidades Educadoras, movimento ao qual fizemos
candidatura este ano para que pudéssemos ser aceites como membros o que veio a
acontecer no Congresso da passada semana e sendo hoje comemorado o seu Dia
Internacional, nós levámos a efeito um conjunto de ações para sinalizar esse dia e, de certo
modo, justificarmos o mérito da nossa presença nessa Rede Internacional. O nosso
contributo de hoje vai ser colorido com a participação das crianças do Jardim de Infância de
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Soure, aqui ao lado, portanto iria convidar as Senhoras Vereadoras e os Senhores Vereadores
a descermos e irmos à entrada do Município, para que seja hasteada a Bandeira das Cidades
Educadoras que nos foi atribuída a semana passada, juntamente com as crianças às quais
vamos entregar um tablet de ardósia, com uma moldura em madeira e o respetivo lápis,
porque aquilo que se pretende é que as crianças, embora usem as tecnologias, não cresçam
dispensadas dos outros quatro dedos que possuem na mão. Temos aqui também na sala
quatro colaboradores nossos, que entraram no Programa da Equipa Multidisciplinar, uma já
cá está há mais tempo na área da Qualidade Alimentar e Nutricionismo a Daniela Andrade,
depois os outros dois são caras totalmente novas, sei que um será contratado para a Terapia
da Fala o Tiago Rodrigues e a Mariana para a Terapia Ocupacional. A equipa irá ser
reforçada também com um Psicólogo. Simbolicamente, neste dia, esta equipa
multidisciplinar tem esta composição para trabalhar com as nossas crianças em ambiente
formal e informal e também trabalhar, quer com os técnicos, educadores, professores, ou os
próprios pais, encarregados de educação e também com os nossos operacionais e os nossos
técnicos englobados na categoria de técnicos e educadores, para que os resultados sejam
uma melhoria do sucesso escolar. Não diria que é o combate ao insucesso escolar, porque
felizmente no Concelho de Soure, neste momento, temos ultrapassado muito dos objetivos
nesta área, mas o objetivo é manter um ritmo e uma dinâmica ao nível da aprendizagem para
que o sucesso escolar que as famílias e as pessoas e a sociedade pretendem para um melhor
futuro, para uma melhor inserção, para uma melhor competitividade. Termos recorrido aos
serviços desta equipa num projeto financiado através de uma candidatura apresentada pela
Comunidade Intermunicipal, numa Estratégia Intermunicipal que se possa conseguir,
andávamos anunciar já no mandato anterior que a pertinência de contratar na área da
Terapia da Fala, além do Inglês, da parte da Psicologia, da parte da Educação Alimentar
como sendo fundamental, reforçámos também com a Terapia Ocupacional. Nesse caso eu
iria pedir aos três técnicos que nos explicassem qual é a sua estratégia de trabalho, o que é
que está articulado e quais são as suas funções e os seus projetos neste pouco mais de um
ano que dura o projeto”.----------------------------------------------------------------------------------A Técnica de Nutrição Daniela Andrade referiu que: “já sou vossa conhecida, realmente já
estou aqui a alguns meses. O que é que se tem vindo a desenvolver a nível escolar? Tem sido
essencialmente na parte da Educação Alimentar no âmbito do Programa do Regime da
Fruta Escolar que o Município também tem, existem também algumas medidas de
acompanhamento e de intervenção de educação alimentar que têm sido desenvolvidas ao
longo do Ano Letivo, quer para o Pré-Escolar, quer para o 1.º Ciclo. Estamos também a
trabalhar na parte da Qualidade Alimentar, aqui mais no super-visionamento das refeições
escolares e das condições dos equipamentos e das instalações dos nossos refeitórios
escolares. Este ano, voltámos com as medidas de intervenção, já estamos quase a terminar a
1:ª medida de intervenção, uma vez que o 1.º período também está a terminar, a nível da
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Educação Alimentar. Este ano estamos também a utilizar o Regime de Fruta Escolar para
realizarmos um estudo sobre os lanches escolares, em que foi recolhido um registo dos
lanches escolares das nossas crianças do Pré-Escolar e 1.º Ciclo, vamos então implementar a
Educação Alimentar e no final do Ano Letivo será novamente recolhido o registo para
podermos comprovar realmente a eficácia da Educação Alimentar na melhoria da qualidade
alimentar da crianças do nosso Município. A nível escolar temos também outros projetos,
mas aí mais para a comunidade adulta.”----------------------------------------------------------------O Técnico da Terapia da Fala Tiago Rodrigues referiu que: “dizer-vos apenas umas
pequenas palavras, que para mim é um gosto integrar este projeto, esta equipa, sabemos que
a Educação é, sem dúvida, o futuro do sucesso, do sucesso académico e do sucesso
profissional, portanto, enquanto profissional de saúde integrar um projeto desta tipologia é,
sem dúvida, uma mais valia. Esperemos que, de facto, possa ter frutos que sejam bastante
benéficos, não só para o sucesso escolar, mas também para a própria inclusão das crianças
que estão no Município, no sentido de favorecermos também uma maior coesão escolar e
académica.
Ao nível de enquadramento das atividades profissionais, nós poderemos atuar dentro
daquilo que é o mais comum, dentro da linguagem escrita, dentro da articulação verbal, mas,
depois, também ao nível da própria alimentação, no sentido de facilitar que crianças que têm
algumas dificuldades, mais específicas em determinados síndromes, possam ter maior
facilidade na mastigação dos alimentos, na deglutição desses próprios alimentos, trabalhar
um bocadinho a respiração, quando ela não está devidamente adequada e dentro de
perturbações mais específicas, como o autismo. Cabe também ao Terapeuta da Fala
trabalhar a comunicação em diferentes contextos, não só no contexto escolar, mas também
apostar em estratégias que possam permitir uma comunicação aumentativa, no sentido de
favorecer essa comunicação em diferentes contextos.”----------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “em casos sinalizados têm
uma abordagem geral?!”----------------------------------------------------------------------------------O Técnico da Terapia da Fala Tiago Rodrigues referiu que: “neste momento, ao integrar o
projeto, já me foi sinalizado e já foi feita a referênciação de casos que já estavam com essa
necessidade. A médio/longo prazo, espero também poder beneficiar no sentido de permitir
um rasteiamento mais eficaz e trabalhar também de forma articulada com professores e
educadores para que eles próprios consigam fazer chegar até à equipa as suas dúvidas, as
suas preocupações e que comecem a ficar também com um “olhar mais clínico” para
permitir um encaminhamento e uma sinalização mais atempada e assim intervirmos de
forma direta, mas também apostar na prevenção primária e secundária de casos que possam
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beneficiar ou se forem encaminhados precocemente acabarão por não necessitar de
intervenção direta.”-----------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia referiu que: “a minha questão era nesse
sentido… como é que vai ser feita a abordagem, uma vez que a terapia da fala é uma área
mais específica, e a avaliação não é assim tão direta... Qual o tipo de ferramenta, como é que
vai proceder a essa avaliação… mas acabou por dizer que já tinha casos sinalizados, portanto
depreendo que não vai haver um rastreio em todas as Escolas? Era essa a minha
questão.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Técnico da Terapia da Fala Tiago Rodrigues referiu que: “neste momento já existem
casos que estão sinalizados, outros que estão sinalizados para avaliação, portanto irão
integrar este processo de avaliação e de intervenção mais direta e, gradualmente, vamos
articulando com os docentes e com os educadores, no sentido de também percebermos as
necessidades reais das diferentes escolas, e em parceria criarmos estratégicas para beneficiar
todos os alunos.”--------------------------------------------------------------------------------------------A Técnica de Terapia Ocupacional Mariana referiu que: “antes de mais acho que este
projeto é uma mais valia, aliás, haviam de existir mais projetos com estes objetivos. O
Terapeuta Ocupacional inicialmente faz uma avaliação em que nós definimos as barreiras e
as potencialidades de cada aluno, dependendo do resultado dessa avaliação, iremos elaborar
e implementar um plano de intervenção que passa por potenciar as capacidades de
aprendizagem, autonomia e independência da criança. Todo o trabalho é articulado com a
restante comunidade escolar, inclusive os docentes, os encarregados de educação, uma vez
que estamos a trabalhar com o Pré-escolar e o 1.º Ciclo, achamos que é essencial que os pais
estejam presentes ao longo de toda a intervenção, portanto, traçamos objetivos e fazemos o
nosso melhor para que esses objetivos sejam atingidos.”--------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “ao longo do dia foi
lançado, simbolicamente, no Centro Escolar da Granja do Ulmeiro o Programa Escola
Virtual ao nível do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo. Estivemos instalados com apoio da ERSUC, na
Associação da Granja do Ulmeiro, na Escola Básica e na Escola Secundária de Soure, com
três planetários, onde decorreram sessões de apresentação de Educação Ambiental,
relacionadas com o nosso Projeto Soure Sustentável, Recicla Soure e Soure Compostagem,
onde entregámos boletins de informação, que também foram distribuídos aos Senhores
Vereadores. Esta é uma vertente na área da educação que achamos muito importante e que
está a ser implementada.
Esta semana já foi publicado o Decreto-Lei Setorial para a Delegação de Competências,
entre outras, portanto será feito um resumo e uma análise, um dia destes em ordem própria,
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mas um deles na área da Educação, que é aquele cujo impacto financeiro de
responsabilidade a vários níveis será maior para Municípios como o de Soure, embora na
sua amplitude de intervenção das ações de centralização, haja outros que devem ser
explorados e tidos como sendo de grande responsabilidade, mas este na área da Educação
saiu publicado, vamos ter 60 dias para nos pronunciarmos. Os desafios que estão lançados,
naquilo que é a competitividade das sociedades, dos territórios e aquilo que são as
expetativas a médio/longo prazo nunca me ofereceu dúvidas, quer no mandato anterior,
quer neste, que a Educação é uma aposta fundamental para traçar estratégias de longo prazo
no comportamento da sociedade, porque é a sociedade que se regula, é a sociedade que tem
que ter estratégia, são os cidadãos que têm que ter motivações, são os cidadãos que tem que
ter ferramentas e é ao nível da infância, logo à nascença, que as oportunidades sendo iguais
para todos os cidadãos darão melhores condições para que uma sociedade possa evoluir,
possa acompanhar a competitividade que o mundo lhe propõe, portanto, penso que é esse o
caminho que Soure tem que percorrer para poder ser um Concelho de futuro e um
Concelho competitivo. Isto são investimentos de longo prazo, porque os resultados dos
nossos investimentos em cidadãos com 3, 4, 5, 6, 10 anos só serão visíveis daqui a 30 ou 40
anos, porque é daqui a 30 ou 40 anos que esses cidadãos estão a produzir em pleno, serão os
dirigentes das sociedades futuras, sejam dirigentes de um forma coletiva ou de uma forma
individual pelos incrementos que vão deixar à sociedade, dar-mos a oportunidade aos
nossos cidadãos a quem nasce em Soure, a quem cresce em Soure, a quem vem aqui fazer a
sua Formação de pessoa, é a fase mais importante da vida deles, agora, mas será sem dúvida
nenhuma a fase mais importante do Concelho de Soure daqui a 30/ 40 anos. Aquilo que nós
fizermos agora bem, ou menos bem, vai ter repercussões nesse futuro que parecendo ser
longínquo, não é longínquo para quem agora nasceu e para quem agora está a crescer.
Simbolicamente Soure ser uma Cidade Educadora, não é um alvará do Presidente da
Câmara, de nenhum Vereador em particular, de nenhum Diretor de Escola em particular, de
nenhum Professor em particular, nem de nenhuma família em particular, é um contributo
de todos os Professores, de todos os Educadores, de todos os Técnicos e Funcionários e
mesmo daqueles agentes informais que de uma forma ou de outra são Dirigentes
Associativos numa Coletividade que tem uma Escola de Música, de uma Coletividade que
tem um Grupo de Teatro ou que tem um Rancho Folclórico, ou num Dirigente Desportivo
que tem a seu cargo 40 a 50 miúdos a dar pontapés numa bola, esses também dão
contributos importantes.
Ainda no domingo assistimos à apresentação da escolinha de bombeiros e cadetes o que nos
deixa uma expetativa de encarar com otimismo o rejuvenescimento deste tipo de contributo
à sociedade que é o caso do voluntariado dos bombeiros.
Portanto, este galardão, esta bandeira, não é uma bandeira de nenhum político local, é uma
bandeira de um trabalho do Concelho de Soure feito por todos os diversos intervenientes ao
longo dos anos. Agora convidava-os a ir lá baixo ao átrio do Município para nos juntarmos
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às crianças do Jardim de Infância, para hastearmos a bandeira de Soure, um dos 71
Municípios integrado na rede Internacional das Cidades Educadoras.” --------------------------A reunião de Câmara foi interrompida para proceder ao hastear da Bandeira da Rede
Internacional dos Municípios Educadores.”-----------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “dando continuação aos
nossos trabalhos, comunicar que estamos em pleno desenrolar da Revisão do PDM,
também dizer aos Senhores Vereadores que, obviamente porque são Executivo, mas
também enquanto representantes de diversas organizações cívicas e partidárias, porque
foram eleitos, junto com as forças partidárias que os senhores representam, abordar
atempadamente e nesta fase, já terminou o período de auscultação à sociedade civil,
marcarem uma reunião com a Senhora Chefe de Divisão Eng. Maria José e com a sua
equipa para poderem ter em pormenor em que fase está a Revisão do PDM. Aquilo que eu
sugeria e que peço é que transmitam às diversas instituições que os Senhores possam
representar ou ter influência, quer cívicas ou partidárias, no sentido de marcarem essa
reunião e de obterem o máximo de esclarecimentos possíveis, pode haver uma forma de
melhor esclarecimento que as pessoas que lideram de certo modo as diversas áreas de
intervenção no concelho e que tenham diversos interesses académicos ou interesses
pessoais, empresariais, etc., perceber como é que pode vir a ficar o ordenamento do
território para os próximos 10 anos, este está há 24 anos, é sinal que é consistente e rígido,
portanto é um instrumento de futuro e é importante que todas as forças participem nele.
O Município tem apenas duas unidades de intervenção, o Presidente da Câmara e o
Presidente da Assembleia Municipal, sendo que a apreciação final é da Assembleia
Municipal. Quando chegar a vez da Assembleia Municipal se pronunciar é numa fase em
que o procedimento estará fechado e onde as “negociações”serão muito mais difíceis de
alterar. A proposta é do Grupo de Trabalho do Município, a avaliação é da Comissão
legalmente constituída e cuja constituição está publicada em Diário da República, onde o
Presidente da Câmara tem um voto, onde o Presidente da Assembleia Municipal tem um
voto, em 30, os outros 28 são entidades externas, inclusive entidades privadas como a EDP.
Portanto, toda a pertinência política é nesta fase, todo o esclarecimento é nesta fase que está
a ser feito. Os técnicos estão, neste momento, perante a proposta que já existe da equipa que
contratámos para fazer a avaliação e para fazer a proposta, há dois níveis de proposta, há
uma proposta de Regulamento e uma proposta de Ordenamento, ou seja, em termos
Cartográficos. Desafio-vos, e peço-vos encarecidamente que transmitam nos vossos mais
diversos domínios de influência, nomeadamente o político ou partidário, que peçam à
equipa técnica, a Engª Maria José está disposta a receber os diversos interessados fora do
horário normal de trabalho, juntamente com a Dra. Luísa Anjo, com o Arq. Rui Fernandes e
com alguém do Executivo. A minha principal preocupação tem sido a criação de pelo
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menos quatro bolsas vocacionadas para uma futura intervenção da área do desenvolvimento
empresarial e de localização empresarial, a já tradicional e conhecida área empresarial da
Venda Nova, para a qual irei solicitar em breve que nos pronunciemos para a aquisição de
terrenos, estão bem encaminhadas várias situações e já podemos falar em alguns hectares.
Uma outra zona mais simples de adquirir pela dimensão das parcelas, no sul da freguesia de
Soure, mas não estão atrativas de localização, a Zona Norte do Concelho, para integrar,
naquilo que é estratégia de localização empresarial e logística que é a Zona de
Alfarelos/Granja do Ulmeiro, hoje, já vem aqui uma proposta a dar passos nesse sentido.
Aquilo que temos vindo a fazer na Zona Industrial de Queitide é numa perspetiva de
alargamento, já andamos desde o Mandato anterior a comprar terrenos em parcelas
pequenas. Depois a Zona Oeste do Concelho está em Plano de Atividades e Orçamento,
para já de forma simbólica, à procura de um documento mais orientador, mas aproveitando
a passagem da Linha do Oeste e a proximidade da A17 e até influenciar, se houver dinâmica,
que no futuro possa haver melhores acessibilidades à A17.”----------------------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “em relação ao assunto do
PDM, proponho que para nós podermos dar a nossa contribuição que a Engª. Maria José
nos envie o draft do regulamento e do ordenamento para podermos estudar e apresentar as
nossas propostas e podermos discutir.”----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “a versão está em CD,
portanto, aquilo que eu peço aos serviços, pensava que estava distribuído, é que façam uma
cópia do CD e distribuam aos Senhores Vereadores.”-----------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “nós, numa das últimas
Reuniões de Câmara atribui-mos aqui um Voto de Reconhecimento/Louvor ao Dr.
Fernando Tavares Pimenta, hoje, trago aqui, uma proposta de um Voto de Reconhecimento
a outra pessoa que aparece referenciada na Comunicação Social como tendo ganho a
Medalha de Ouro de Mérito e que foi distinguido pela Associação Europeia de Economia e
Competitividade, sediada em Bruxelas, no passado dia 16, estou a falar do Dr. Ricardo
Pocinho, um Especialista e Investigador na área do Envelhecimento Ativo, é também
Presidente da Associação Nacional de Gerontologia Social, viu reconhecida a sua atividade
desenvolvida no setor do envelhecimento ativo e gestão de recursos humanos nas
organizações sociais. Este prémio reconhece, recompensa e celebra do êxito de uma
trajetória exemplar e dirigida a profissionais de todos os setores dentro da comunidade
económica europeia. As empresas e profissionais que recebem este galardão, passam a ser
modelos de referência no respetivo setor tanto a nível nacional, como internacional, é um
cidadão de Soure, tendo este prémio sido recebido em Madrid pelo Presidente da
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Associação Europeia de Economia e Competitividade. Eu proponha um Voto de
Reconhecimento e Louvor a este cidadão de Soure, Dr. Ricardo Pocinho.”---------------------A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia referiu que: “eu tive oportunidade de propor um
Voto de Louvor ao Professor Doutor Fernando Tavares Pimenta na última reunião de
câmara, e nesse mesmo dia, 16 de novembro estaria o investigador Dr. Ricardo Pocinho, a
receber uma Medalha de Ouro… portanto, congratulo-me também hoje com a atribuição de
um Voto de Louvor e Reconhecimento, porque devemos reconhecer o mérito, e é ainda
maior motivo de orgulho sempre que é um cidadão de Soure.”-------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar um Voto de Louvor e Reconhecimento ao
Dr. Ricardo Pocinho.---------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “dar aqui uma outra nota,
uma carta do cidadão João Chula, ele tem diversos interesses mobiliários no Concelho de
Soure, um conhecido empresário do concelho, nós temos uma situação que tendo em conta
o esclarecimentos que vem juntando na exposição que faz e nos documentos que vem
juntando que me parece lhe dão alguma razão. Portanto há um lote na Encosta do Sol por
onde passa um coletor de saneamento para uma parte da Encosta do Sol que transporta as
águas residuais para as coletores principais da vila e que passa numa borda deste lote que o
projeto de loteamento não contempla esta situação, é omisso relativamente a esta situação,
mas o município dada a altura para a execução, deixou ou o próprio município atuou, neste
sentido, estamos a falar de um período há mais de trinta anos, o senhor exibe contratos
promessa dessa época, estou a falar de 92 para cá, e portanto, acha-se prejudicado e uma das
situações que aponta é que o Município lhe compre o lote e que assim o Município resolva
parte do problema. Já pedi ao Eng. Mário Monteiro para avaliar o lote, é evidente que ao
Município não interessa o lote para construção, é o lote n.º 11, tem esse estilo, habitação
uni-familiar, ao Município não interessa esse fim, mas pode interessar, por duas maneiras,
primeiro resolver um possível contencioso, que não me parece e não aparece a quem têm
utilizado os documentos que seja favorável ao Município, pode ser usado para outro fim,
nomeadamente não edificando e utiliza-lo como uma melhoria urbanística da encosta e até
potenciando um futuro acesso aos Campos da Douroana para poder dar outro acesso ao
rio, e poder vir a ser um circuito pedonal, que pode ter como passagem aquela descida,
maior uso fruto do rio e das suas margens, quer para os habitantes da Encosta do Sol, quer
para outras atividades. E portanto as orientações estão dadas ao Senhor Chefe de Divisão,
para que encontre uma solução de proposta. O Senhor João Chula prova que o prédio tem
um valor patrimonial sobre o qual paga IMI, de mais 26 mil euros, valores que a partir dos
quais o Município pode no meu entender e deve negociar com o mesmo a resolução deste
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problema. Portanto, toda a comunicação escrita que o Senhor João Chula vai tendo, embora
me tenha feito umas abordagens pessoais, em termos de conversa pessoal elas não tem
valor em termos administrativos, por isso, valem o que valem, e dar-vos conhecimento da
linguagem e da forma como o Senhor João Chula aborda esta questão.
Sobre as Delegações de Competências já foi aqui dito que estão a sair e, portanto, faremos
uma análise numa próxima reunião de câmara, sobre o conjunto alargado, já vai mais de 7
ou 8 diretivas em forma de decreto-lei setorial, iremos mandar compilar e distribuir aos
Senhores Vereadores para uma análise pormenorizada em próximas reuniões de câmara.
Dizer que esta semana iniciámos um processo que eu insiro na área da educação, porque se
trata da educação ainda que musical, é um processo de apoio às famílias também, ou seja a
partir desta semana, à quarta-feira e à sexta-feira, estamos a fazer o transporte de alunos do
concelho de Soure, neste momento 16, que tem aulas no Conservatório, fazemos nós o
transporte, com saída de Soure, cerca das 14,30 horas e o regresso cerca das 18,50 horas,
para já a maior parte dos interessados são também instrumentistas, aprendizes ou já músicos
afetos que estão nas Filarmónicas de Vila Nova de Anços e do Cercal, obviamente assim
que as outras Filarmónicas também dêem constituição dos alunos que se possam enquadrar
neste ou noutro tipologia de transporte daremos como é óbvio as mesmas condições, além
deste horário a maior parte destes alunos têm necessidades de se deslocar noutros dias da
semana ao Conservatório, mas tendo em conta que são mais isolados, esse esforço fica por
enquanto ao encargo das famílias, ou das próprias organizações que os possam ajudar. Darvos nota que, ontem, desloquei-me eu e o Senhor Vereador Dr. Gil Soares a Rio Maior para
receber também o Diploma, a Bandeira, o Reconhecimento de sermos o Município Amigo
do Desporto, este reconhecimento advém de candidatura, que começámos a preparar o ano
passado, teve o seu sucesso este ano, certamente porque cumprimos o mínimo dos vários
critérios em análise, dar nota que nesta Comissão desta Associação de Gestores de
Desporto e da Associação ao NG, Cidade Social se encontram vários Professores
Universitários, vários Dirigentes de Federações de Utilidade Pública Desportiva nas diversas
modalidades e portanto as candidaturas foram analisadas, ontem constatámos mesmo que
dois dos principais Professores Universitários, tanto são Professores na Escola de Desporto
de Rio Maior, que não só forma Professores de Educação Física, tem 5 Licenciaturas e
vários Mestrados só na área da Gestão do Desporto. Portanto ver o desporto de uma outra
forma que não o Professor de Educação Física, portanto uma forma muito alargada, que é o
contributo que os Municípios dão para as formas informais de prática desportiva de colocar
situações intergeracionais de praticar desporto para a saúde, é daquilo que é mais bem
avaliado, as políticas também pro-ativas, outros 2 professores são professores no ISCA em
Coimbra, portanto na área da gestão das organizações, professores catedráticos, as nossas
bandeiras simbólicas, porque não é isso que está em causa, não é quem organiza os Jogos
Olímpicos que é uma Cidade Amiga do Desporto, é quem faz um outro conjunto de ações,
mas é relevante a nossa aposta em atividades que não tem grande visibilidade como outras,
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mas aposta nos Trail, mais competitiva nas Caminhadas, na Escalada de Jovens, o Cross
Trail 1111, o Trail das Lavadeiras, as provas na área do Ciclismo, o potencial na área do
Triatlo e Duatlo, o Xadez e os Bilhares, todo esse conjunto de atividades, esse
reconhecimento está aqui feito. Fomos confrontados, previamente e o que me levou a ir a
Rio Maior foi o pedido do Administrador Delegado desta Associação que é Docente e
Subdiretor da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, que esta semana foi confrontado
com uma carta enviada pelo PSD de Soure no sentido de que seria humilhante para a
instituição estar a oferecer este galardão ao Município de Soure porque não merecia, porque
entre outras coisas tinha encerrado as Piscinas de Vila Nova de Anços, portanto foi-me
entregue a cópia da carta, quando fui não sabia, para poder dar aqui algumas explicações ao
que expliquei, que embora a Piscina de Vila Nova de Anços há muito tempo que está
sinalizada para encerrar para obras, para a sua melhoria de eficiência energética, inclusive
está em pacto territorial para a Região Centro as suas obras, o Furacão Leslie trouxe-lhe aqui
um problema que nós não prevíamos, inclusive na véspera do Furação Leslie atestamos os
tanques de gás para que ela funcionasse, estão lá cheios de gás, se fosse gasóleo ou gasolina
era recuperável em grande parte, o gás naquele estado não é tecnicamente para nós
recuperável e, portanto, tivemos que alocar funcionários a outras iniciativas, já aprovámos
em reunião de câmara o novo projeto para tornar as piscinas rentáveis do ponto de vista da
sua utilização quanto antes, de uma forma rápida, de qualquer das maneiras,
compreenderíamos se não nos quisessem atribuir, ontem, o galardão, por esta dúvida, cá
estaríamos para o ano mais empenhados ainda a fazer nova candidatura e a propor-nos ser
ainda mais amigos do desporto, com este, ou com outros equipamentos, que viéssemos a
criar, a questão foi analisada, foi percebido, a mensagem foi transmitida, aquilo que nós
sabemos o compromisso que temos é que toda esta candidatura assim como foi objeto de
auditoria, passa a ser agora objeto de acompanhamento, inclusive está na calha vir a
estabelecermos protocolo com a Escola Superior de Desporto de Rio Maior na área da
Escalada em Bloco, portanto, tendo em conta que o nosso pavilhão é de facto reconhecido
como uma mais valia a nível nacional, o incentivo para que investimos em novas
infraestruturas na área da ginástica, que está a ter grande desenvolvimento em Coimbra e
para o qual nos foi dito que falta espaço, porque para albergar todas as classes de ginástica,
instalar todos os equipamentos há um grande défice no país e sinalizam apenas 3, 4
pavilhões e alguns deles não são pavilhões desportivos de origem, tipo o Espaço Multiusos
de Guimarães que é um grande espaço mas mesmo assim nunca está disponível para este
tipo de eventos, o Meo Arena é muito específico, muito comercial, há um Pavilhão do Casal
Vistoso em Lisboa que tem sido dado como referência, o Pavilhão de Odivelas ou o
Pavilhão de Loures. E portanto um voto de confiança que foi dado ao Município, que
apelar à nossa excelente localização que é dada também como Pombal que utiliza um espaço
que não está dedicado ao Desporto como é o Expocentro, onde fazem competição os
Campeonatos Nacionais de Atletismo com uma Pista Movível, nós temos em Soure
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usufruído em termos de estágios nas unidades hoteleiras de Soure, há equipas que estão cá
para utilizar esse espaço, portanto um incentivo a que se melhor as condições dos Pavilhões
e as condições das Piscinas etc. De qualquer das maneiras lamentar que uma força política
local faça aquilo que nós nem a nível nacional fazemos no estrangeiro, nunca vi o Bloco de
Esquerda, o Partido Comunista, o CDS ou PS, quando estão lá outros no Governo a tentar
denegrir a imagem do País lá fora para que não consigamos, quanto mais agora uma
instituição concelhia de alguém que depois virá fazer disputas eleitorais para orientação de
Soure a tentar evitar que o Município de Soure pudesse ser reconhecido em qualquer
galardão.
Aquilo que eu disse na Educação mantenho para a área do Desporto, não há aqui
obviamente nenhuma Bandeira para o Presidente da Câmara, há o trabalho de décadas, o
esforço de décadas, o Sourense é um Clube com 80 anos, as famílias fazem um esforço à
espera que o Município acabe por investir, em ter um novo relvado, e andam com equipas
de petizes, traquinas, infantis a jogar em diversos campos que hoje já não é de boas práticas,
no pelado de Vila Nova de Anços ou noutros campos emprestados. O Sourense é Campeão
Distrital de Seniores, isso é uma bandeira, mas tem várias equipas, a Vinha da Rainha tem
inscritos na Federação Portuguesa de Futebol mais de 150 atletas, só é possível porque o
Município investiu lá e continua a investir, o Ulmeirense tem inscritos na Federação
Portuguesa de Futebol na área do Futsal mais de 150 atletas, está entre os 10 clubes, há
vários anos, a esta parte, com mais atletas inscritos nestas modalidades a nível nacional, o
Município investiu lá, e continua a investir na manutenção, nós a nível das Caminhadas e dos
Trail que participam no Concelho de Soure, ao longo do ano, milhares de pessoas todas as
semanas, há eventos do género, este fim de semana penso que é na freguesia da Gesteira, os
Senhores Vereadores podem comunicar aos partidos também que os representam, uma boa
ação de campanha era participar todos nestes eventos, todos os fim de semana o Município
incentiva, patrocina, tem pessoas a praticar desporto, é evidente que muita da dinâmica do
Concelho de Soure se deve às Coletividades, aos Dirigentes Associativos, às aldeias que são
mais de 150 e não sei quantas Coletividades que se dedicam ao desporto e ao recreio, desde
os jogos tradicionais, o Município tem feito tudo para atrair mais gente, porque temos aqui
as melhores condições da região em termos de Espaço Indoor ou Outdoor, não, não tem,
por isso é que nós nos candidatamos às eleições na expectativa de conseguirmos, nós todos,
quem se candidatou dos 3, desta vez foram 3, da outra vez foram 4, viemos todos
certamente com o intuito de deixarmos que somos capazes de fazer melhor e é isso que se
espera, não é tentar que se faça o pior e que se passe uma imagem extremamente negativa,
felizmente é isto. Portanto o mérito, mais uma vez, assim como é das Cidades Educadoras
dos Municípios Amigos do Desporto está muito, eu diria 90% que seja 90% às
Coletividades, aos Dirigentes Associativos, o Município faz a sua obrigação e mesmo assim
porventura não tão eficazmente, nem como gostaria, mas é bom que assim seja, é bom que
estas crianças que nós com estes Terapeutas da Fala, com os Nutricionistas, com os AEC,
16

22ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 30 de novembro de 2018, pelas 14,30 horas
nós temos uma carga, não é meu, vem de mandatos anteriores, em que Soure em termos de
Atividades Curriculares aposta na área da Educação Física ou seja outros nomes tem sido
usados na área da motricidade, têm sido usados outros nomes para a mesma área
precisamente para incutir uma perspetiva diferente, daquela da aula do 7.º ou 8.º ano de
Educação Física, Professor de Educação Física, mas nós ao nível no 1.º Ciclo desde que me
lembre, desde que foram criadas as Atividades de Enriquecimento Curricular que o
Município nunca abdicou de ter a vertente de Física Motora como sendo das vertentes mais
importantes nas AEC, introduzimos há quatro anos a iniciação ao Meio-Aquático, portanto
isto são ações, isto são medidas que ande ter resultados um dia e, portanto, são a prova, são
das maiores evidências que nós temos e são coisas que são auditadas, e foram-no, e, por isso,
nos foi reconhecido não ao Presidente da Câmara Mário Jorge, não por um determinado
partido, não a nenhum Vereador especial ou a nenhum agente pessoal, foi reconhecido ao
Município, que é o Município Amigo do Desporto e se não fosse amigo do desporto nós
não tínhamos cá Corrida Quatro Estações, não tínhamos a Federação Portuguesa de
Ciclismo a passar aqui com várias provas e a criar-nos a possibilidade de termos aqui várias
provas nacionais, não tínhamos os desafios que nos são lançados em diversas áreas.
Ainda uma outra situação antes da ordem do dia que depois em termos de avulso virá em
momento próprio, tem a ver com as viaturas do Município. Dar nota que temos um
Contrato de Renting para 6 viaturas, que andam a circular de marca Peugeot, concurso feito
a 4 anos e que esse contrato em breve estará a findar e que a minha proposta vai no sentido
de substituir o Contrato de Renting por compra de viaturas, feita uma análise destes últimos
quatro anos que é a segunda experiência nesta matéria vendo a dinâmica dos diversos
departamentos do Município para estarmos cada vez mais próximos e estas áreas que não a
de obras, são áreas muito pertinentes e que se nós queremos proximidade com os nossos
cidadãos, nestas valências na área da Ação Social, na Cultura, na Educação os técnicos
precisam de viaturas para se deslocarem onde estão os cidadãos, não queremos concentrar
tudo em Soure, se queremos manter centralidade intermédias a nível das freguesias então
nós temos que ir às freguesias e por isso todos estes técnicos que vamos contratando
precisam de se deslocar e a tendência não é diminuir o número de recursos técnicos, não é
diminuir o número de recursos das viaturas, mas sim de aumentar, ainda assim, sabemos que
há um setor de grande desgaste, Setor das Águas e Saneamento, o carro que está afeto à
vigilância de motorização dos sistemas e subsistemas faz 300 km a 400 km por dia,
funcionando em continuo as 24 horas, porque é usado pelos 3 turnos de piquete, temos que
comprar uma viatura comercial com alguma robustez ao nível daquelas Peugeot que estão a
ser usadas. Depois há outros setores, nomeadamente o Setor da Educação, da Ação Social
que precisaram de viaturas menos exigentes do ponto de vista da resistência, do ponto de
vista da robustez, estamos a falar de viaturas que podem ser a gasolina, de 5 lugares, de 4
portas, com uma cilindrada baixa, o que as torna mais amigas do ambiente, tendo em conta
que andam durante 4 anos menos de 40.000 km. No imediato irei procurar adquirir uma
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viatura para o Setor das Águas, comercial, com alguma robustez, ao nível daquela que está a
ser usada, pode não ser nova, mas que tenha poucos quilómetros e que dê margem para que
durante 4 anos essa viatura tenha garantia de bom funcionamento.
Também adquirir uma outra viatura no domínio dos chamados utilitários de baixíssima
cilindrada que seja capaz de andar na mão dos técnicos destas áreas sociais durante os
próximos 4 anos.
O ponto da situação é, nós temos 6 viaturas para entregar, proposta é que sejam substituídas
por outras 6 viaturas compradas, por orçamentos unitários na ordem dos 10.000,00 euros
até 15.000,00 euros, em termos de despesa unitária cada uma. Além das 6 de substituição,
uma viatura para a Proteção Civil, que será para a nossa Técnica da Área Florestal e deve ser
uma viatura preferencialmente 4x4 ou pelo menos com características de todo o terreno
para poder ir à parte florestal; uma viatura de caixa aberta de todo o terreno para o
encarregado geral o Senhor Rodrigues que se desloca, normalmente numa viatura de caixa
aberta de 5 lugares para poder levar alguns materiais, para substituir viatura que neste
momento passou os 600 mil quilómetros, já não dá todas as garantias de bom
funcionamento, portanto, penso que neste início de operação devemos adquirir uma nova
viatura ou usada, mas em boas condições, para substituir a viatura que o Senhor
Encarregado Geral anda, e que é talvez deste conjunto de viaturas que estou aqui a referir
aquela que será mais cara, mesmo em segunda mão dificilmente se arranja alguma coisa
menos de 20 mil euros; um autocarro para transporte escolar, está em Plano de Atividades,
foi aprovada; um camião para fazer a recolha de lixo, diferenciado. Portanto na estratégia
que foi apresentada para a recolha do lixo diferenciado, dos monos e também dos oleões,
excluímos a zona da ARU de Soure, porque do modelo de carro do lixo ligeiramente mais
pequeno que são aqueles que o Município já tem e substancialmente mais pequeno do que
aquele que as empresas se apresentam para fazer este tipo de serviço e que possa ser mais
versátil, quer do ponto de vista da manutenção para fazer este serviço.”-------------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “saudar a comemoração do 128.º
Aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros do Concelho de Soure. Esta
Associação tem desenvolvido, ao longo do tempo, a nobre missão de prestar socorro em
caso de incêndio, sinistro, doença ou calamidade, dentro e fora do Concelho. Desta forma,
enalteço, uma vez mais, o trabalho, disponibilidade, entrega e profissionalismo dos nossos
Bombeiros, fundamentais na Proteção Civil local e até nacional quando é chamada a intervir.
Também saudar a entrega pelo Município, neste aniversário, de distinções às entidades e
empresas que, durante o Furacão Leslie, se empenharam profundamente em ações de
socorro e em repor a normalidade no Concelho. Informar ainda que, na área da Proteção
Civil, no período de 19 a 30 de novembro foram destruídos dez ninhos de vespa velutina,
trabalho coordenado pelo Gabinete Técnico Florestal com a colaboração dos Bombeiros
Voluntários de Soure e do Médico Veterinário do Município.
18

22ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 30 de novembro de 2018, pelas 14,30 horas
Na semana de 19 a 23 de novembro decorreu a Comemoração do Dia da Floresta
Autóctone, com a realização de sessões de sensibilização nas Escolas do 1º Ciclo e Jardins
de Infância do Concelho. Estas sessões foram realizadas pelo Serviço de Proteção Civil, em
parceria com os Serviços Educativos e com as Juntas de Freguesia, tiveram como principais
objetivos consciencializar para a necessidade de ordenamento da floresta e alertar para a
importância das espécies autóctones e da adoção de medidas mais sustentáveis. Este ano, as
crianças deram continuidade à atividade realizada no ano anterior, procedendo à plantação
dos carvalhos, oferecidos pelo Município e entretanto germinados.
Saudar as palavras do Senhor Presidente relativamente à questão das iniciativas na área do
Desporto e na Educação, iniciativas extremamente importantes, definidas na política
municipal que nós temos vindo a desenvolver durante estes anos. Todos nos devemos
congratular em fazer parte deste e até de outros Executivos, considerando que tem sido
feito um excelente trabalho que é reconhecido por toda a gente.
Por último, congratular-me pelo facto do Senhor Presidente, e muito bem, fazer uma
avaliação relativamente à substituição das viaturas. Sinalizou muito bem os setores em que
são necessárias, referindo ainda a questão do autocarro, uma vez que disse e bem, que se
iniciou mais um serviço de apoio às Bandas do Concelho, aos alunos que frequentam o
Conservatório de Música de Coimbra. Temos vindo, durante vários anos, a apoiar as nossas
Coletividades, nomeadamente as Bandas. Neste caso de apoio aos músicos, considero uma
iniciativa excelente e de grande importância social e cultural.”-------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “o Senhor Vice-Presidente
falou e bem, falou no Aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
do Concelho de Soure, obviamente que estivemos todos presentes, assistimos, sabíamos o
que estávamos a fazer, porque aprovámos também aquela iniciativa municipal de em tempo
útil tendo em conta a intempérie do Furacão Leslie. Dar aqui duas notas sobre isso. Há duas
entidades a que ainda não foram entregues o Alvará de Reconhecimento e Mérito Municipal,
o pessoal da Câmara Municipal de Soure, funcionários do Município, esse momento será
por altura do Dia de Reis, aqui no Salão Nobre. Nesse dia será entregue aos funcionários, de
uma foram coletiva, esse reconhecimento.
Relativamente às Forças Armadas também ainda não foi entregue, será objeto de uma
cerimónia, no Município, no dia 13 de março ou na semana seguinte, onde vamos invocar os
890 anos da reconfirmação da entrega do Castelo de Soure aos Templários pelo Primeiro
Rei de Portugal D. Afonso Henriques. Por altura dessa evocação, o Professor Doutor
Fernando Tavares Pimenta terá pronto o livro que lhe foi encomendado e que contempla
parte de um estudo profundo sobre Soure e os Templários. Por essa altura e integrado numa
estratégia que o Município, através de uma Candidatura que já apresentámos à Rede do
Turismo Militar, que está a ser acompanhada pela Direção Geral de Defesa, pelo Instituto
Politécnico de Tomar, na sua licenciatura em turismo, está a fazer acompanhamento e onde
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também o Professor Doutor Fernando Tavares Pimenta também é colaborador, embora seja
neste momento Professor da Faculdade de Letras em Coimbra, ainda mantém um
acompanhamento em Mestrado na área do Turismo Histórico em Tomar. Portanto, nesta
Rede que nós nos estamos a tentar integrar será esse o momento sabermos da nossa
aceitação nessa Rede por um lado, da nossa valência, da nossa capacidade de entrarmos e de
termos um projeto consistente e também, como me foi dito, esta nossa aproximação a esta
dinâmica militar fazia sentido no momento mais forte, que fosse historicamente importante
para o Concelho. Portanto, será, por esta altura que as Forças Armadas receberão o Alvará.
Dar nota que estamos a tentar, juntamente com o Regimento de Engenharia Militar, o
apoio, ainda que pago pelo Município, para que os Serviços de Engenharia Militar nos
possam dar apoio na limpeza de linhas de água e de alguns caminhos e aceiros florestais.
Portanto, neste conjunto de possíveis Protocolos, estamos a atirar para essa altura.
Saudar a reeleição da Dra. Manuela Santos para um novo mandato enquanto Presidente da
CPCJ. Saudar a sua recondução e a sua disponibilidade, porque podia o não ter feito,
reconheço que podia não estar disponível para ser Presidente da CPCJ, não é obrigada a
isso, está na CPCJ como representante do Ministério da Educação do Agrupamento de
Escolas de Soure, podia não aceitar, não estar disponível, não se sujeitar inclusive a ser
votada para o cargo, fê-lo. Estou convicto que nos próximos três anos vai continuar a dar o
seu melhor em prole e à sua maneira, se noutros momentos não ficou evidente, que eu
apoio, subscrevo e que tem dado frutos. Podíamos ter tido ali também uma bandeira da
CPCJ Nacional, não era um galardão seu nem meu, era um galardão, mais um, do
Município. Temos dado os nossos contributos, temos feito o nosso caminho, temos feito o
nosso investimento. Vale o que vale, mas não estou preocupado com o dia de hoje, estou
preocupado com os cidadãos de Soure daqui a dez anos, daqui a vinte anos, sejam bem mais
preparados do que aqueles que foram a minha geração onde, porventura se tivessem tido
outras oportunidades, porventura felizmente eu não era Presidente da Câmara, seriam
outros mais competentes, e disponíveis, com mais formação, portanto é isso que eu quero,
que venham sempre muito melhores no futuro. O contributo que a CPCJ tem dado e
também lho reconheço publicamente para que, porventura, um trineto do Dr. Fernando
Tavares Pimenta, daqui a cinquenta anos venha fazer uma pesquisa sobre o que é que se
passou no ano 2018 em Soure e que isto consta de uma ata, porque muito do trabalho feito
e como interpretamos as sociedades tem a ver com aquilo que fica documentado.
Dar nota que, nesta questão dos Templários, a nossa afirmação como primeira sede
Templária, os principais investigadores históricos, a importância que dão ao Castelo de
Almourol não é por aquela beleza do Castelo que é belo e está num sítio de muito encantar
e que serve perfeitamente para um cenário de conto de fadas ou de varinha e espada e
cavalaria, é uma moeda que lá foi encontrada que tem um cunho tão especial que conta
muito da história de Portugal, portanto, às vezes pequenos sinais que nós deixamos a nossa
pegada, seja a pegada do dinossauro da Lourinhã que conta uma história fantástica também
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e que leva centenas e milhares de pessoas a visitar o Parque Jurássico da Lourinhã, quer seja
uma simples pegada, pode ser muito importante para a nossa sociedade e para o futuro.”----O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “destacar um conjunto de ações que
procurámos desenvolver para assinalar o Dia Internacional da Cidade Educadora, enaltecer
o empenho e o envolvimento de todos os Serviços Municipais que participaram neste
extenso programa, Serviços de Educação, Transportes, Proteção Civil, Água, Cultura.
Destacar também aqui a participação e o envolvimento quer do Agrupamento de Escolas de
Soure, quer do Instituto Pedro Hispano na participação destas iniciativas e acho que foi um
período extremamente feliz para o Município. Neste período foi-nos reconhecido trabalho
ao nível da Educação, ao nível do Desporto como Município Amigo do Desporto, também
ao nível da Ação Social, Autarquia Mais Familiarmente Responsável como o Senhor
Presidente também recebeu o galardão, acho que é motivo de orgulho para todos, não é
uma questão de enaltecer ou de reconhecer o trabalho de ninguém em particular, é
reconhecer o trabalho das várias Associações Culturais, IPSS, Escolas, Professores e Alunos,
e também da Câmara Municipal. Acho que é motivo de orgulho para todos e o
reconhecimento de que em Soure também fazemos coisas boas e é, acima de tudo, um sinal
de inconformismo e um desafio para o futuro de quando nos pomos a que nos
monitorizem, que nos avaliem as nossas ações, estamos dispostos a melhorar, portanto, acho
também que temos que encarar isso como um desafio, mas, acima de tudo, dizer que é um
orgulho para o Concelho, apenas e só isso, um orgulho para todos nós.
Ao nível da Educação o Senhor Presidente já referiu e bem como decorreram as ações do
Dia da Floresta Autóctone, o envolvimento bastante profícuo dos Serviços de Proteção
Civil e dos Serviços Educativos, a envolvência em prol também das Escolas.
Destacar também o Hastear da Bandeira da Eco Escola na Escola Secundária Martinho
Árias de Soure e no Jardim de Infância de Vila Nova de Anços, e estamos a aumentar o
número de Escolas envolvidas neste projeto.
Tive uma reunião com a Rede de Bibliotecas Escolares para a preparação de uma
Candidatura, requalificar as Bibliotecas Escolares e hoje como vimos, uma apresentação no
Centro Escolar da Granja do Ulmeiro com o lançamento do Programa Escola Virtual. As
Bibliotecas Escolares têm que ter cada vez mais um papel de abertura para fora da Escola,
não ser só um local para atividades da Escola, mas também aberta à comunidade para terem
acesso a este tipo de ferramentas.
Destacar também o Dia Nacional do Pijama que algumas Escolas comemoraram em que se
destacou a importância da família para as crianças.
Como já disse, lançámos hoje o Programa Escola Virtual, acho que é mais uma ferramenta
que colocamos à disposição da comunidade educativa e com certeza, como disse o Senhor
Presidente, é mais uma semente para daqui a uns anos colhermos os frutos deste forte
investimento. Isto só é possível com o envolvimento da comunidade escolar e foi com
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enorme satisfação que constatamos o entusiasmo dos professores para mais esta ferramenta
que foi colocada ao seu serviço.
Ao nível do Desporto, como já disse, recebemos ontem o Galardão do Município Amigo do
Desporto.
Destacar também a realização de uma Palestra sobre Nutrição no Desporto virado para a
mobilidade de Atletismo que decorreu no Centro Paroquial de Soure, no dia 23 de
novembro, dinamizado pelo Ricardo Neto e pela Joana Gante, foi uma excelente sessão que
também vem ao encontro, de facto, Município ser Amigo do Desporto, porque ali não
estava Câmara, ali estava uma Associação, um grupo informal de atletas que se reuniu, o
Soure MOV, que tem muitas dezenas de participantes e que sente esta necessidade também
de ter alguma formação, portanto, está ali também mais um sinal, estão de parabéns porque
estão a contribuir para um desporto cada vez melhor no Concelho de Soure, para cada vez
termos mais práticas de promoção da atividade física e de estilos de vida saudáveis.
Destacar ainda o jantar que decorreu no Grupo Desportivo de Figueiró do Campo e isto
não teria qualquer importância se não fosse por um motivo muito simples, é que há vinte
anos que não havia prática desportiva em Figueiró do Campo e um grupo de jovens reuniuse, uniu-se, trabalhou, apresentou um projeto à Câmara Municipal, a Câmara fez a sua
obrigação que foi apoiar, mas, hoje termos futebol em Figueiró do Campo deve-se, acima de
tudo, a um conjunto de jovens que abdicou um pouco da sua vida para se dedicar a uma
causa que foi a recuperação da prática desportiva em Figueiró do Campo. Dar os parabéns a
todos eles que dirigem e jogam no Grupo Desportivo de Figueiró do Campo.
Destacar também, onde estivemos todos presentes, mais um Aniversário da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Soure.
Gostaria de destacar aqui algumas realizações culturais que se realizaram no Concelho:
Cercal Rock, no dia 17 de novembro, que já é uma referência no nosso panorama cultural;
mais um aniversário, o 33.º do Centro Social Sampedrense e, acima de tudo, porque há aqui
uma envolvência entre Associações, assistimos a uma peça de Teatro pelo Grupo da
Associação 1.º de Maio Alfarelense; o 10.º Encontro Nacional de Tocadores de Concertinas,
Acordeões e Harmónios nos Lousões, também já é uma referência; o Encontro de Teatro
do Grupo de Trai-Lá-Ró na Associação Cimeirense que também começa a ser uma
referência.
Em termos de Ação Social, para além do recebimento do Galardão das Autarquias Mais
Familiarmente Responsáveis, no dia 21 de novembro, pelo Senhor Presidente, destacar,
como também aqui foi dito e é por demais justiça referi-lo, no passado dia 27 de novembro
decorreu uma reunião da Modalidade Alargada da CPCJ de Soure, entre outros pontos, foi
eleita para um novo mandato a Senhora Vereadora Manuela Santos que saúdo e, mais do
que lhe desejar felicidades para o novo mandato é também reassumir o compromisso da
minha parte, e com certeza do Executivo, na persecução dos objetivos que se propõe, com
certeza contará sempre com o nosso apoio, porque o fim é mais que justificável.
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Só uma breve nota também, um realojamento neste período, uma situação que oferecia
perigo na Freguesia de Figueiró do Campo, Casal do Marachão, de uma idosa que
procedemos ao seu realojamento e hoje recebi a confirmação por parte, ainda informal, da
Segurança Social, portanto, será uma utente que será institucionalizada pela Segurança
Social. Destacar também aqui o excelente trabalho que foi feito, quer pelos nossos serviços
sociais, mas também pelas outras instituições, principalmente porque foi a um fim de
semana, Segurança Social, GNR e Bombeiros que, em vinte e quatro horas, conseguimos
todas estas entidades unir esforços e resolver um problema que oferecia perigo.”--------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “sobre esta última questão
que o Senhor Vereador Dr. Gil Soares deu nota, dizer que esta idosa de oitenta e dois anos
estava a ocupar, há várias décadas, a antiga Escola do Marachão, uma escola desativada há
mais de 25 anos, depois disso, para substituir essa Escola foi construída a Escola do Casal
do Cimeiro que continuou a ter o nome oficial de Escola de Marachão, entretanto também
já está desativada como tal. Tomei pessoalmente contacto com esta situação há quatro anos
atrás, quando fiz a Presidência Aberta à Freguesia de Figueiró do Campo, na altura não
entrámos na Escola, a Senhora fez muita questão que aquele espaço era dela, já sabíamos
que as condições não eram as melhores porque a Escola tinha sido evacuada já por essa
situação, porque o terreno é muito vulnerável e não oferecia condições para uma
infraestrutura daquele género de nível de construção. Obviamente que a situação agravou-se
por força do Furacão Leslie, a escola, a sala que a Senhora ocupava como residência ficou
completamente sem vidros, as janelas e os estores partidos, além de ficar destelhada nalguns
sítios. O isolamento a que a Senhora estava metida não deu para intervencionar, portanto,
estamos a falar um mês depois, numa situação que demorou quase um mês a ser detetada.
Tivemos para usar evacuação compulsiva, por isso a força da GNR; a presença de técnicos
da área da psicologia; a supervisão à distância do Ministério da Saúde que era sábado não
apareceu, apenas parceira em caso de força maior; a GNR com instruções também a nível
superior para uma estratégia de intervenção; o Ministério Público de sobreaviso porque
podia acontecer alguma coisa e os técnicos não podiam assumir toda a responsabilidade.
Correu bem, a Senhora acabou por sair transportada em cadeia, não foi necessário proceder
à sua imobilização, plenamente consciente, ainda que mostrando já uma patologia de alguma
anormalidade para quem não quer sair numa situação daquelas, foi acompanhada por dois
familiares, dois sobrinhos e outra por afinidade ao Hospital da Universidade de Coimbra e
acabou por ficar internada durante dois dias para observação na área psiquiátrica e aceitou a
sua institucionalização numa instituição do Concelho de Soure que também colaborou neste
trabalho. Estão sinalizados, porventura, outros casos parecidos no Concelho, aquilo que
tenho dito e a mensagem que digo aos técnicos é que o trabalho de terreno e também
estamos a aumentar aqui os nossos recursos humanos nesta área para haver um trabalho de
terreno mais pertinente para que possamos ser mais eficazes. Nós tivemos conhecimento
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formal a nível do Executivo na sexta-feira e é impensável deixarmos uma hora mais que
fosse ter esta situação, e portanto, atuámos. Temos que ter consciência que a nossa
capacidade de intervenção, a nossa intervenção legal nas situações não é inesgotável, não é
discricionária, estamos muito aquém de ter poder para de uma forma compulsiva poder
intervir junto de qualquer cidadão, isso compete ao Ministério Público e, neste caso, de ter
poder para de uma forma compulsiva poder intervir junto de qualquer cidadão, isso
compete ao Ministério Público e, neste caso, ao Delegado de Saúde que foi contactado para
esta situação, que foi informado e que, à semelhança de outros casos, acha que só num
outro patamar de emergência é que o próprio Ministério da Saúde pode intervir. Portanto,
estamos neste dilema, certo é que estas situações não podem acontecer na sociedade.”-------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “Senhor Presidente, gostaria de
colocar um conjunto de assuntos. Começava por agradecer os seus votos para mais um
Mandato na CPCJ, e do Senhor Vereador Dr. Gil Soares que esteve presente e participou
também na votação, vamos ver se o Ministério da Educação me deixa cumprir os três anos
de Mandato e se não me envia para a Escola como fez este ano em metade do meu horário,
porque estou metade na Comissão e metade na Escola a ser professora. Dizer que
reencaminhei hoje um e-mail ao Senhor Vereador e ao Senhor Presidente de Câmara com
um convite, e eu penso que nos devemos sentir honrados com isto, na sequência da préapresentação formal da candidatura sobre parentalidade positiva que foi aqui apresentada há
quinze dias pela Comissão Nacional. Fui convidada enquanto Presidente da CPCJ de Soure
a estar na próxima quarta-feira em Lisboa para a cerimónia de apresentação formal deste
grande projeto e permitam-me que vos diga que me sinto muito honrada porque em
310/312 Comissões Nacionais, a única Comissão que vai estar presente é a de Soure,
portanto, sinto um orgulho muito grande. Este orgulho deve ser extensivo ao Município de
Soure porque seria impossível este trabalho na área da prevenção sem todo o apoio
incondicional por parte do Município de Soure, foi esta a imagem que passou à Comissão
Nacional. Estarei presente e estarei ao lado da Senhora Secretária de Estado para a Inclusão,
da Senhora Presidente da Comissão Nacional, de uma Psicóloga em representação da
Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra. Estamos todos de parabéns.
Saudar os técnicos que há pouco nos foram apresentados, certamente que vão intervir, e
bem, junto das nossas crianças, mas também das suas famílias, iremos ter resultados
positivos, só pode ser porque estamos a trabalhar. Reforço a necessidade de abrirmos a mais
uma especialidade que é a área da psicologia. A área da psicologia é das mais sentidas no
Concelho de Soure, como forma de intervenção junto das famílias, junto das nossas
crianças, é aquela área em que se sente um défice maior.
Saudar todas as iniciativas que o Senhor Vereador e o Senhor Presidente de Câmara
elencaram, destaco aqui a medida de disponibilização de transporte de todos os praticantes
da área da música ao Conservatório de Coimbra, acho que é uma medida estratégica no
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Plano Cultural e da formação individual, portanto, estamos de parabéns, era algo que já
vinha a ser conversado e falado noutros Executivos, noutros anos e, finalmente, foi
concretizado. Permita-me que saúde todas as iniciativas e a estratégia deste Executivo no
apoio a todas as atividades promovidas por Associações e Instituições, pelo Município ou
por qualquer entidade na área da Cultura e na área do Desporto, penso que é assim que nos
afirmamos, penso que é a estratégia a ser seguida e, certamente, já estamos a colher alguns
frutos e já somos marco importante nalgumas das áreas, lembro aqui a Escalada, o Bilhar
como muitas outras. No entanto temos necessidade de investir em infraestruturas de
qualidade. Quando aqui colocamos a grande necessidade de um equipamento desportivo,
não é só para o futebol, será certamente para a prática de outras modalidades e temos que
encarar de frente, seriamente esta necessidade
Termino a minha intervenção deixando aqui a minha opinião sobre o assunto que tem
servido de muita demagogia nos últimos tempos que tem sido o encerramento das Piscinas
Municipais de Vila Nova de Anços. Falo com algum conhecimento da questão, fui
responsável por este equipamento no último ano de mandato e durante três anos e meio,
quase quatro anos, e conheço por dentro e por fora este equipamento e lamento que o
Senhor Presidente e o Executivo anterior não tivessem avançado para uma intervenção
necessária naquele equipamento, mais cedo. Diria que foi preciso uma tempestade para vir
a este órgão o encerramento daquele equipamento, por uma razão simples, é que não se
pode intervir no equipamento daqueles em particular no seu teto, sem o encerrar. As
pessoas que utilizam aquele equipamento lamentavam andar a nadar e em dias de chuva
tinham água quente por baixo e água fria por cima porque chovia dentro do tanque. Alertei
o Executivo varias vezes para os perigos daquela cobertura, para não falar nos gastos
excessivos pela modalidade de aquecimento. A tempestade só veio acelerar devido ao estado
de degradação deste equipamento. O que devemos procurar é que levem o mínimo tempo
possível para fazer a intervenção, que não seja em dois anos e que se tente fazer o mais
rapidamente possível, porque os verdadeiros prejudicados nisto são os utentes e todas as
pessoas que utilizavam aquilo. Agora que ele tinha que ser encerrado, claro que tinha que ser
encerrado, a demagogia tem limites. --------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “pegando na questão da
Piscinas Municipais de Vila Nova de Anços, a demagogia tem limites, mas também não
posso concordar com tudo o que a Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos disse porque
no mandato, está escrito, foi assinado, foi objeto de reunião de Câmara, tem sido objeto nos
Planos Plurianuais e Orçamentos, está assinado com a Comunidade Intermunicipal da
Região Centro e com o Programa Regional operacional que a Piscina Municipal de Vila
Nova de Anços estava contemplada. Não foram só as de Soure que fecharam, outros
Municípios têm tido equipamentos idênticos que com o seu estado de uso, que com a sua
idade, estão inoperacionais, tornaram-se merecedores de grandes investimentos e nós, há
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quatro anos, quando assinámos o Pacto Territorial para a Região Centro, foi-nos identificada
uma necessidade de intervenção de mais de 90.000,00 euros, é o que está escrito, temos
vindo a lutar pela alteração dessa tipologia. Quando veio a este órgão municipal a entrega do
projeto à ITECONS no fim de várias auditorias feitas, já houve um pré-estudo feito por
outras empresas por outro projetista, nós encomendámos um outro projeto até aqui a um
projetista de Soure que, na altura, foi verificar e o preço era muito parecido a este da
ITECONS que vem com outra tecnologia, mete Universidade, Empresas sediadas no
Instituto Pedro Nunes, acompanham esta matéria das Piscinas, portanto, nós decidimos ir
pelo mesmo esforço em termos de projetista que penso que nos vai entregar, tenho a
certeza que vai dar um contributo para que também a nossa candidatura seja mais forte. A
nossa expetativa é que só a semana passada é que o próprio Governo admitiu que foi
assinado em Bruxelas a Revisão do Portugal 2020, onde nesse pacote, estou a fazer conta,
está incluída a passagem do financiamento de 90.000,00 euros das Piscinas Municipais de
Vila Nova de Anços para os tais 600.000,00/700.000,00 euros que venham a custar as suas
obras. Se não tivesse sido o furação Leslie, hoje, a chover, porventura, as piscinas estariam a
funcionar. Nós enchemos os tanques, nós estávamos preparados para continuar a trabalhar
até dar. Obviamente que o tipo de obra que estava a ser preparada, mais tarde ou mais cedo,
elas tinham que estar fechadas o tempo necessário para que a obra se concretiza-se. De
facto, o que aconteceu foi que podíamos ter “ganho” aqui, ter funcionado mais cinco ou seis
meses até entrar em obra, desta forma tivemos que parar já, esperar que o projeto vá para
concurso público, que o concurso público por esta dimensão obriga a aviso prévio do
Tribunal de Contas. Agora não vamos mandar encarecer a obra utilizando aqui o expediente
de impor o Caderno de Encargos em trabalhar em turnos de frente de obra de dia e noite
que encarecerá significativamente o custo da obra, até de uma forma desnecessária e que o
próprio Tribunal de Contas nos podia vir a dizer que não podia ser. Nós não podemos
contornar a lei e temos que ir pela dinâmica normal do Código da Contratação Pública. Não
o fizemos há mais tempo porque a oportunidade de financiamento existindo, estando
sinalizada, estando trabalhada, ainda não surgiu.
Neste momento poderão perguntar os Senhores Vereadores, então quando chegar a
candidatura que tem previamente por 90.000,00 euros não darem mais do que está ou dar só
180.000,00 euros, ou darem só 200.000,00 euros, o Município tem que obviamente recorrer
a outras fontes de financiamento, mas esta obra não pode, já está aprovada pela dinâmica
deste Executivo, por aquilo que já foi aqui dito, recorrer a outras formas de financiamento e
completar aquilo que faltar para concluir a obra em cima de pelo menos 98.000,00 euros que
estão garantidos. Não nos vai ser dado mais dinheiro para o Concelho em termos de
Portugal 2020, estamos é a propor transferir da eficiência energética de iluminação pública
para as Piscinas Municipais de Vila Nova de Anços, ou seja, a medida foi em vez de
continuarmos a investir com maior velocidade a substituição das lâmpadas de sódio por
luminárias de LED a uma velocidade maior até 2022, não vamos substituir tantas lâmpadas,
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vamos pegar em 500.000,00/600.00,00 euros desse investimento e aloca-los já às Piscinas
Municipais de Vila Nova de Anços. Esta é uma forma grosseira, tem que ser fundamentada
de outra forma, tem um estudo de viabilidade financeira inclusiva das próprias piscinas, a
fundamentação económica aqui é muito importante, quando nós tentamos fazer ver que a
nossa pegada de carbono diminui se melhorarmos significativamente a eficiência energética
das piscinas e que, ainda assim, nos comprometemos, se for o caso, como já o fizemos em
2014, a apagar algumas luminárias menos necessárias no Concelho para priorizar. O
dinheiro que aqui nós nos propusemos do que está para ser alocado ao Concelho de Soure
foi neste âmbito, teríamos um milhão de euros da área da eficiência energética, dos quais
90.000,00 euros eram para as Piscinas Municipais de Vila Nova de Anços e os outros era
para iluminação pública, transferimos da iluminação pública para as Piscinas Municipais de
Vila Nova de Anços, portanto, a expetativa que isso seja eficaz esta medida é porque
podemos ir intervindo no resto da eficiência energética de iluminação pública gradualmente,
por fases, como temos vindo a fazer. Hoje é fácil correr o Concelho e encontrar já muitas
luminárias LED que não são da EDP, como sabem, o sistema de distribuição e iluminação
pública é propriedade do Município, portanto, é investimento municipal, faz parte do
acordo de concessão.”--------------------------------------------------------------------------------------

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 19-11-2018 a 30-11-2018
30-11-2018
Class.: 01
Ano: 2018
Número: 614
Dt. Entrada Reqt.: 08-10-2018
Processo : 01/2018/47/0
Requerente: José Manuel Coutinho Rolo
Tp. Pedido: Projeto de arquitetura
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 20-11-2018
Local Obra: Rua Aliza – Queitide, 5
Informação: Deferido de acordo com informação técnica
Freguesia: Vinha da Rainha
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Class.: 01
Ano: 2018
Número: 16722
Dt. Entrada Reqt.: 13-11-2018
Processo : 01/2018/6862/0
Requerente: NOS Towering – Gestão de Torres de Telecomunicações
Tp. Pedido: Novos elementos
Tp. Construção: Torre
Tp. Utilização: Telecomunicações
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 20-11-2018
Local Obra: Covões
Informação: Deferido de acordo com teor da informação técnica
Freguesia: Samuel
Class.: 18
Ano: 2018
Número: 17204
Dt. Entrada Reqt.: 16-11-2018
Processo : 10/2018/5/0
Requerente: Maria Luísa Nunes Guardado
Tp. Pedido: Parecer
Tp. Construção: Outros
Tp. Utilização: Outros
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 28-11-2018
Local Obra: Santo Isidro
Informação: À Reunião de Câmara
Freguesia: Gesteira e Brunhós
Class.: 18
Ano: 2018
Número: 17022
Dt. Entrada Reqt.: 15-11-2018
Processo : 18/2018/3/0
Requerente: Carina Cordeiro
Tp. Pedido: Parecer
Tp. Construção: Outros
Tp. Utilização: Outros
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 28-11-2018
Local Obra: Sobral de Baixo
Informação: À Reunião de Câmara
Freguesia: Soure
Class.: 26
Ano: 2018
Número: 16421
Dt. Entrada Reqt.: 07-11-2018
Processo : 26/2018/12/0
Requerente: Freguesia Vila Nova de Anços - Sede
Tp. Pedido: Queixa
Tp. Construção: Outros
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 28-11-2018
Local Obra: Rua da Santa Maria n.º 72, 74
Informação: À Reunião de Câmara
Freguesia: Vila Nova de Anços
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Class.: 01
Ano: 2018
Número: 641
Dt. Entrada Reqt.: 23-10-2018
Processo : 01/2018/35/0
Requerente: Carlos José Cabral Fernandes
Tp. Pedido: Novos elementos
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 29-11-2018
Local Obra: Mocifas Santo Amaro
Informação: Deferido
Freguesia: Degracias e Pombalinho
Class.: 01
Ano: 2018
Número: 636
Dt. Entrada Reqt.: 22-10-2018
Processo : 01/2018/32/0
Requerente:André Filipe Gabriel da Costa
Tp. Pedido: Novos elementos
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: Habitação e Muros
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 29-11-2018
Local Obra: Rua Principal
Informação: Deferido
Freguesia: Soure
-

Total: 7

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

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

Foi tomado conhecimento.---------------------------------------------------------------Ponto 4. Apreciação da Proposta de Ata de 16.07.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.----------------
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Ponto 5. Parecer para a Constituição de Compropriedade
. Proc. N.º 18/2018/05 - Maria Luísa Nunes Guardado
- Constituição de compropriedade através de escritura de partilha - artigo
54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto : Processo nº 18/2018/05
Maria Luísa Nunes Guardado
Constituição de compropriedade através de escritura de partilha - artigo 54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a atual
redação
Face ao teor da informação jurídica, considerando que o ato a praticar é uma escritura de partilha, sugere-se que seja deferido
o pedido de emissão de certidão com parecer favorável para a constituição de compropriedade do prédio rústico.
O prédio está registado com o artigo matricial nº 5364 da União de freguesias de Gesteira e Brunhós, e de acordo com a
classificação do PDM, situa-se em zona agrícola e florestal fora da RAN e parcialmente inserido em REN.
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.
27 de novembro de 2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de parecer favorável, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.--------------------------------------------Ponto 6. Parecer para a Constituição de Compropriedade
. Proc. N.º 18/2018/3 - Carina Cordeiro, Solicitadora
- Constituição de compropriedade através de escritura de partilha - artigo
54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto : Processo nº 18/2018/03
Carina Cordeiro, Solicitadora
Constituição de compropriedade através de escritura de compra e venda - artigo 54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a
atual redação
Face ao teor da informação jurídica elaborada sobre o assunto, considerando que o ato a praticar é uma escritura de compra e
venda, sugere-se que seja deferido o pedido de emissão de certidão com parecer favorável para a constituição de
compropriedade do prédio rústico.
O prédio está registado com o artigo matricial nº 10547 da freguesia de Soure, e de acordo com a classificação do PDM, situase em zona urbana.
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Apesar de se localizar 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.
27 de novembro de 2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de parecer favorável, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.--------------------------------------------Ponto 7. Aprovação do Auto de Vistoria e Determinação de Procedimento
. Prédio em Ruínas
- Rua da Estação, em Granja do Ulmeiro
Foi presente a seguinte informação:
Assunto : Aprovação do auto de vistoria e determinação do procedimento
Prédio em ruínas – Rua da Estação em Granja do Ulmeiro
Em vinte e sete de novembro de 2018 foi realizada vistoria, por determinação no mesmo dia do Sr Vice Presidente
da Câmara, tendo sido lavrado auto que se dá aqui integralmente por reproduzido.
Em face do teor do auto, ao abrigo do nº 2 do artº 89º do DL 555/99, de 16/12, com as alterações do DL 136/2014,
de 09/09, poderá ser determinada a execução das obras preconizadas no auto de vistoria, ou seja, reparação e
consolidação da cobertura e paredes, reparação de janelas ou entaipamento das mesmas.
Para o efeito poderá conceder-se um prazo de 30 dias.
Previamente à tomada de decisão deverá proceder-se à audiência escrita do interessado, no prazo de 10 dias, nos
termos dos artigos 121º e seguintes do CPA, quanto ao projeto de decisão acima descrito e ainda quanto ao teor
do auto de vistoria.
Contudo, face ao avançado estado de ruína e falta de solidez e segurança do prédio, com a agravante de se situar
junto a uma via pública, pondo em risco a segurança das pessoas que ali circulam, sugere-se que se dispense a
audiência prévia
De acordo com informação , via telefone, prestada pelo advogado Dr Fernandes Monteiro, o prédio pertence a
uma herança, sendo a cabeça de casal, Maria Emília Gonçalves Guerra , residente na na Av. Dr Manuel Gaspar de
Lemos, nº 4, 1º E, 3080-184 Figueira da Foz.
Face ao exposto sugere-se que:
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1 – A Câmara Municipal aprove o teor do auto de vistoria e determine a execução das obras nele
preconizadas;
2 – Se dispense a audiência prévia com os fundamentos apresentados;
3 – Se notifique a cabeça de casal;
Maria José O. Carvalhão – Engª
Divisão de G.U.P.D.
28 de novembro de 2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar o teor do auto de vistoria, determinar a
execução das obras nele preconizadas, dispensar a audiência prévia com os
fundamentos apresentados e notificar a cabeça de casal, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.--------------------------------------------------------Ponto 8. Aprovação do Auto de Vistoria e Determinação de Procedimento
. Prédio em Ruínas
- Rua de Santa Maria, n.º 74, em Vila Nova de Anços
Foi presente a seguinte informação:
Assunto : Aprovação do auto de vistoria e determinação do procedimento
Prédio em ruínas – Rua de Santa Maria, nº 74 em Vila Nova de Anços
Em vinte e sete de novembro de 2018 foi realizada vistoria, por determinação no mesmo dia do Sr Vice Presidente
da Câmara, tendo sido lavrado auto que se dá aqui integralmente por reproduzido.
Em face do teor do auto, ao abrigo do nº 2 do artº 89º do DL 555/99, de 16/12, com as alterações do DL 136/2014,
de 09/09, poderá ser determinada a execução das obras preconizadas no auto de vistoria, ou seja, demolição da
edificação e remoção dos escombros.
Para o efeito poderá conceder-se um prazo de 15 dias.
Previamente à tomada de decisão deverá proceder-se à audiência escrita do interessado, no prazo de 10 dias, nos
termos dos artigos 121º e seguintes do CPA, quanto ao projeto de decisão acima descrito e ainda quanto ao teor
do auto de vistoria.
Contudo, face ao avançado estado de ruína e falta de solidez e segurança do prédio, com a agravante de se situar
junto a uma via pública, pondo em risco a segurança das pessoas que ali circulam, sugere-se que se dispense a
audiência prévia.
De acordo com informação do Sr Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Anços, a edificação pertence a
vários herdeiros, sendo difícil identificar todos os proprietários.
Face ao exposto sugere-se que:
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1 – A Câmara Municipal aprove o teor do auto de vistoria e determine a execução das obras nele
preconizadas, ou seja, demolição da edificação e remoção dos escombros;
2 – Se dispense a audiência prévia com os fundamentos apresentados;
3 – As notificações sejam efetuadas através de edital;
Maria José O. Carvalhão – Engª
Divisão de G.U.P.D.
28 de novembro de 2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar o teor do auto de vistoria, determinar a
execução das obras nele preconizadas, ou seja, demolição da edificação e remoção
dos escombros, dispensar a audiência prévia com os fundamentos apresentados e
que as notificações sejam efetuadas através de edital, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.--------------------------------------------------------Ponto 9. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2018
. Apreciação de Propostas de Alteração - 14.ª/14.ª O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “nesta alteração não temos
aqui alterações relevantes, temos aqui um aumento na área da Educação e Juventude a que
não é alheio estes 5.000,00 euros para a Escola Virtual; na área do Desporto e Tempos
Livres, um aumento, um reforço desta verba; diminuímos na área da Ação Social, que tem a
ver com o andamento do investimento na obra da Gesteira que teve aqui um interregno; na
área do Saneamento e Salubridade um aumento, reforçámos esta verba para 102.600,00
euros; na área das Comunicações e Transportes uma diminuição, há aqui obras que não tem
andamento, portanto, estamos a tirar aqui verbas porque algumas vão transitar para o
próximo ano; nos Serviços Municipais um ligeiro aumento no âmbito das medidas que
estamos a implementar na área tecnológica.
Dizer que há um aumento com a despesa com o pessoal, era previsível, sabíamos que íamos
passar dos quatro milhões para os cerca de quatro milhões e meio, estamos a aproximar-nos
dessa previsão, portanto, foi necessário irmos reforçando, mas em detrimento da aquisição
de bens e serviços, isto nas despesas correntes. Nas despesas de Capital, um aumento na
aquisição de bens de capital, um aumento nas construções e infraestruturas e uma
diminuição nas construções diversas, que dá aqui este equilíbrio para esta 14.ª alteração.
O ponto da situação é que não há grande desvio relativamente aquilo que foi aprovado em
início de Plano de Atividades e Orçamento.
Assim, proponho que se aprove a 14.ª alteração ao Plano - PPI e AMR - e Orçamento.”-------

Deliberado, por unanimidade, aprovar as Propostas de Alteração - 14.ª/14.ª -----33
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Ponto 10. EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO
. FESTA DE NATAL //2018

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO/ ENSINO PRÉ ESCOLAR , BÁSICO E SECUNDÁRIO
- FESTAS DE NATAL - 2018
Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:
Considerando a tradição existente na época natalícia de se proporcionar às crianças do Pré-Escolar Público e 1.º
Ciclo do Concelho de Soure um momento marcante alusivo ao espírito natalício, neste ano de 2018, voltará a ser
realizada uma Festa de Natal, dinamizada pela Equipa da Biblioteca Municipal de Soure, com a temática “A Lenda
do Campo da Velha de Soure” descentralizada em cada estabelecimento educativo (cronograma em anexo),
promovendo, desta forma, uma maior aproximação e atenção à realidade de cada comunidade educativa, com a
entrega de uma prenda alusiva ao tema referido.
Serão ainda, promovidos dois Espetáculos de Natal dirigidos aos alunos do 1.º Ciclo:
1 - A “Iniciativa Natal Solidário 2018”, a decorrer no dia 10 de dezembro, no Espaço Multiusos Soure, desenvolvido
pela Fundação Vodafone, para os alunos das Escolas do 1.º Ciclo de Soure, Sobral, Tapéus, Degracias, Vinha da
Rainha e Marco, com entrega de lanche e prenda;
2 – O Circo “Cardinali Júnior”, que irá decorrer no dia 11 de dezembro, no salão da Casa do Povo de Vila Nova de
Anços, para os alunos das Escolas do 1.º Ciclo de Alfarelos, Figueiró do campo, Granja do Ulmeiro, Gesteira e Vila
Nova de Anços, com entrega de prenda e lanche.
À consideração superior,
Dirigente Intermédia do Setor em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
27-11-2018

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “mais uma vez, vamos
fazer itinerância, com a equipa da Biblioteca Municipal onde vamos distribuir o livro “A
Lenda do Campo as Velha”. Este ano foi-nos dada a possibilidade, através da Fundação
Vodafone, de realizar uma Festa de Natal para um conjunto de determinado de crianças, no
máximo de cerca de 250, e não dava para todas. Nós aceitámos essa possibilidade porque o
investimento é diminuto, mas não podíamos deixar a outra metade dos alunos do 1.º Ciclo e
Jardim de Infância sem ter uma medida equivalente. Nós contratámos o Circo “Cardinali
Júnior”, para no dia 11 de dezembro, na Casa do Povo de Vila Nova de Anços, fazer um
espetáculo para as restantes Escolas.”--------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento.---------------------------------------------------------------Ponto 11. EDUCAÇÃO/ ENSINO BÁSICO
. PROJETOS ESCOLARES/OUTROS APOIOS

. Projetos Escola Virtual Porto Editora - Acesso Gratuito às Famílias
- Adjudicação – Conhecimento
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Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

PROJETOS ESCOLARES
* ESCOLA VIRTUAL
 ADJUDICAÇÃO
Por deliberação, de 16.11.2018, da Câmara Municipal, 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
Porto Editora, Lda

VALOR TOTAL
12.919,82 €

Tendo em conta que a entidade respondeu ao solicitado e o preço da proposta é inferior ao preço base definido,
sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma.
O contrato deverá ser reduzido a escrito, nos termos do artigo 94º do Código dos Contratos Públicos, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo e do artigo 125.º do
Código dos Contratos Públicos, sugere-se a dispensa de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao
interessado.
Nos termos do artigo 290.º-A do CCP a Câmara Municipal deve designar um gestor do contrato com a função de
acompanhar permanentemente a execução deste. Desta forma, sugere-se que seja designada a dirigente Sofia
Valente.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A aprovação da minuta do contrato;
2. A dispensa de audiência prévia a favor do interessado;
3. A adjudicação do presente serviço à entidade em nome individual “Porto Editora, Lda”;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 12.919,82 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.)
29.11.2018

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “dar-vos conhecimento
que, ontem, de acordo com a deliberação de 16.11.2018, ficamos em condições de adjudicar
à Porto Editora, portanto, tramitou o processo de contratação pública por 12.919,82 euros
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para três anos. Esta medida, como já foi aqui explicado, irá abranger não só alunos, mas
também todos os técnicos e educadores, professores e as famílias, portanto, toda a
comunidade, é para monitorizar e usar este instrumento e que nos parece que teve grande
aceitação quando foi proposto no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Soure e
viu-se hoje pelo entusiasmo dos professores que já trabalham, muitos deles já têm estas
senhas há vários anos, só não estavam a utilizar. Também pedi aos Serviços Educativos em
conjunto com a Ação Social, monitorizarem se todas as crianças que ficam com senha,
fiquem com o mínimo de acesso à plataforma e todos os casos que forem detetados, o
Município deve ter uma resposta para a não exclusão do uso da plataforma. Se necessário
for, recorrer à compra de equipamento e a sua instalação no regime de comodato, que não
seja de oferta. Por outro lado, privilegiar também a melhoria dos acessos de infraestruturas
nas Bibliotecas Escolares, são só espaços de recreio. Este ano há menos horas de atividades
de enriquecimento curricular formal porque o Ministério da Educação advoga que deve
haver mais atividades não estruturais, portanto, mais espaço livre e aí eles podem-no fazer
dentro da própria Biblioteca Escolar, ter lá o seu computador. Vamos mandar instalar rede
wi-fi nas Escolas onde ainda não há, portanto, à rede internet, mas nem todos têm wi-fi, que
é um instrumento para os tablets. Neste momento estamos a fazer essa recolha, já estão
sinalizados 15 casos e nos parece que não sejam muito mais.”--------------------------------------

Foi tomado conhecimento.---------------------------------------------------------------Ponto 12. EDUCAÇÃO/ ENSINO PRÉ-ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO
12.1. - Declaração do Dia Internacional da Cidade Educadora – Conhecimento
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO/ ENSINO PRÉ ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO

- DECLARAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA CIDADE EDUCADORA (2018)
No âmbito das Atividades promovidas pelo Município de Soure (programa em anexo) como forma de assinalar o Dia
Internacional da Cidade Educadora 2018 (30 de novembro), damos a conhecer a Declaração do Dia Internacional
da Cidade Educadora, 2018, também em anexo.
Dirigente Intermédia do Setor em R/S
(Sofia Valente, Dra.)

26-11-2018

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “dar-vos conhecimento da
declaração do Dia Internacional de Cidades Educadoras para 2018, do nosso compromisso.
Nós já ao estarmos a assinar este compromisso, estamos a dar a nossa imagem e o nome de
Soure, sentimo-nos vinculados a cumprir também determinado tipo de objetivos.”-----------36
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Foi tomado conhecimento.---------------------------------------------------------------12.2. - Declaração do XV Congresso Internacional de Cidades Educadoras
Cascais/Portugal (2018) – Conhecimento
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO/

ENSINO PRÉ ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO

- DECLARAÇÃO DO XV CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS
CASCAIS/ PORTUGAL (2018)

Após a participação do Município de Soure no XV Congresso Internacional de Cidades Educadoras em Cascais/
Portugal (2018), vimos desta forma apresentar a Declaração resultante do mesmo (em anexo).
Dirigente Intermédia do Setor em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
26-11-2018

Foi tomado conhecimento.---------------------------------------------------------------Ponto 13. 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
. 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 DA FALA
 ADJUDICAÇÃO
Por despacho, de 09.11.2018, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes, 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

VALOR TOTAL
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Tiago Alexandre Cardoso Rodrigues (NIF 244672520)

9.360,00 €

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 “Tiago Alexandre Cardoso Rodrigues”;
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.)
23.11.2018

Foi tomado conhecimento.---------------------------------------------------------------Ponto 14. DESPORTO
. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo
- Grupo Desportivo Sourense - Voleibol
. Época Desportiva 2018/2019
Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO: DESPORTO
CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
GRUPO DESPORTIVO SOURENSE – SECÇÃO VOLEIBOL
ÉPOCA DESPORTIVA 2018 /2019
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Considerando que:
- O apoio e o fomento do Desporto, através do desenvolvimento de diversas ações, constitui um pilar
estratégico da atividade municipal;
- O reconhecimento da importância do desporto, quer na sua componente de desporto federado, quer na
componente recreativa e de lazer na sociedade moderna, como fator de saúde, bem-estar e sociabilidade;
- Que compete ao Município de Soure promover o desenvolvimento e generalização da atividade física e do
desporto enquanto instrumento essencial para a melhoria da condição física, da qualidade de vida e da saúde dos
cidadãos, em colaboração com associações desportivas;
- É fundamental o incentivo à prática desportiva regular;
- Um dos Eixos da Estratégia Municipal Desportiva tem como parceiros fundamentais as associações /
coletividades desportivas do concelho, visando o fomento do desporto, a formação de jovens atletas e a
diversificação das modalidades;
- O associativismo desportivo enquanto forma organizada de participação dos cidadãos na vida pública, tem
constituído um elemento de importância significativa no processo de desenvolvimento sustentado do concelho de
Soure;
Considerando, ainda:
- A aposta do Município em incrementar a prática de voleibol, diversificando, assim, a oferta desportiva no seu
território;
- Os objetivos a cumprir no âmbito do Protocolo com a Federação Portuguesa de Voleibol, quer ao nível do
Giravólei, quer também na expansão da modalidade;
- Que o Grupo Desportivo Sourense, coletividade de utilidade pública, através de uma secção autónoma, pretende
desenvolver um projeto de promoção da modalidade, nas vertentes competitiva e de formação.
- As atribuições dos Municípios nos domínios do Desporto e Tempos Livres, consagradas no artigo 23.º da Lei nº
75/2013 de 12 de setembro;
- A competência dos órgãos municipais previstas no artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, podendo, no
âmbito de apoio a atividades de interesse para o município, deliberar sobre as formas de apoio a entidades e
organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à prossecução de eventos de interesse municipal;
- O disposto nos artigos 7.º, 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro (Lei de Bases da Atividade Física e do
Desporto) e do Decreto-Lei n.º 273/2009 de 1 de outubro (Regime Jurídico dos Contratos Programa de
Desenvolvimento Desportivo);
E atendendo:
- Aos custos estimados para o funcionamento e implementação deste programa de desenvolvimento desportivo;
- Á grelha de apoios ao funcionamento ao desporto aplicada à época desportiva 2018 / 2019.
PROPOSTA
Neste quadro, propõe-se, nos termos das alíneas o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e
nos artigos 7.º, 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro (Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto) e do
Decreto-Lei n.º 273/2009 de 1 de outubro (Regime Jurídico dos Contratos Programa de Desenvolvimento
Desportivo) que, se celebre com o Grupo Desportivo Sourense um Contrato Programa de Desenvolvimento
Desportivo, para a época desportiva 2018/2019, para a implementação do Plano de Desenvolvimento Desportivo
nas modalidades de voleibol e giravólei.

39

22ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 30 de novembro de 2018, pelas 14,30 horas
O Vereador
(Gil Soares, Dr.)
27/11/2018
CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
ENTRE
MUNICÍPIO DE SOURE, pessoa coletiva de direito público com o nº 507 103 742, representado nos termos
legais pelo Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes, com poderes para este ato
conferidos por deliberação da Câmara Municipal de Soure tomada aos 30 de novembro de 2018, adiante designado
por Primeiro Outorgante:
E
GRUPO DESPORTIVO SOURENSE, NIPC 501 468 340, com sede na Rua Alferes Barrilaro Ruas, em Soure,
representado nos termos legais pelo Senhor António José Fernandes Gonçalves, que outorga na qualidade de
Presidente da Comissão Administrativa, adiante designado como Segundo Outorgante;
CONSIDERANDO:
- As atribuições dos Municípios nos domínios do Desporto e Tempos Livres, consagradas no artigo 23.º da Lei nº
75/2013 de 12 de setembro;
- A competência dos órgãos municipais previstas no artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, podendo, no
âmbito de apoio a atividades de interesse para o município, deliberar sobre as formas de apoio a entidades e
organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à prossecução de eventos de interesse municipal;
- O reconhecimento da importância do desporto, quer na sua componente de desporto federado, quer na
componente recreativa e de lazer na sociedade moderna, como fator de saúde, bem-estar e sociabilidade;
- Que compete ao Município de Soure promover o desenvolvimento e generalização da atividade física e do
desporto enquanto instrumento essencial para a melhoria da condição física, da qualidade de vida e da saúde dos
cidadãos, em colaboração com associações desportivas;
- O disposto nos artigos 7.º, 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro (Lei de Bases da Atividade Física e do
Desporto) e do Decreto-Lei n.º 273/2009 de 1 de outubro (Regime Jurídico dos Contratos Programa de
Desenvolvimento Desportivo);
- A aposta do Município em incrementar a prática de voleibol, diversificando, assim, a oferta desportiva no seu
território;
- Os objetivos a cumprir no âmbito do Protocolo com a Federação Portuguesa de Voleibol, quer ao nível do
Giravólei, quer também na expansão da modalidade;
- Que o Grupo Desportivo Sourense, coletividade de utilidade pública, através de uma secção autónoma, pretende
desenvolver um projeto de promoção da modalidade, nas vertentes competitiva e de formação.
Entre o Primeiro e Segundo Outorgantes é celebrado o presente Contrato-Programa de Desenvolvimento
Desportivo, que se regerá pelas cláusulas seguintes:
Cláusula Primeira
(Objeto)
1-Constitui objeto do presente contrato-programa estabelecer termos de cooperação e intercâmbio entre as
entidades no que diz respeito à implementação do Plano de Desenvolvimento Desportivo, para a Época de
2018/2019, nas modalidades de:
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a) Voleibol
b) Giravólei
2-A este Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo será anexado o Programa de Desenvolvimento
Desportivo objeto da comparticipação, tal como previsto no 1 do Artº do Regime Jurídico dos Contratos Programa
de Desenvolvimento Desportivo do DL N.º 273/2009 de 1 de outubro.
Cláusula Segunda
(Custo do Programa)
No âmbito do presente contrato-programa o Município de Soure compromete-se a comparticipar até ao montante
total de 4.500,00€ (quatro mil e quinhentos euros), de acordo com as despesas consideradas elegíveis nos termos da
Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto.
Cláusula Terceira
(Regime de Comparticipação)
1- A comparticipação do Município de Soure referida na Cláusula anterior será paga em 12 prestações mensais,
tendencialmente de igual valor, mediante a apresentação, também mensal, dos documentos contabilísticos que
suportam as atividades objeto do Contrato-Programa.
2- A comparticipação das despesas elegíveis, constantes do Programa de Desenvolvimento Desportivo anexo, serão
de 100%, não podendo em caso algum configurar direta ou indiretamente qualquer pagamento de natureza
profissional ou equiparada, inserida em competições desportivas similares.
3- Entre outras serão consideradas elegíveis despesas com a seguinte natureza:
- Inscrições em associações e federações desportivas;
- Seguros de praticantes e agentes desportivos;
- Material e equipamentos desportivos;
- Despesas com arbitragens, policiamentos e outras despesas obrigatórias para a realização de jogos oficiais;
- Despesas com pessoal técnico no âmbito da formação desportiva, manutenção de equipamentos desportivos
essenciais, bem como para cumprimento de outras obrigações legais;
- Despesas com pessoal de enfermagem e outros serviços médicos ou clínicos;
- Despesas alimentação, deslocação e estadia a mais de 40 km da sede do Concelho de Soure, em jogos oficiais;
- Despesas com aluguer de instalações desportivas.
Cláusula Quarta
(Acompanhamento e Controlo da Execução)
1. Será feita uma avaliação da aplicação dos incentivos concedidos.
2. Os dados fornecidos pelo Segundo Outorgante devem ser autênticos, sob pena de ser anulada a atribuição do
apoio.
3. O Segundo Outorgante terá de apresentar no final da época desportiva um relatório das atividades financiadas,
bem como da avaliação das mesmas.
Cláusula Quinta
(Obrigações do Segundo Outorgante)
1. Compete ao Segundo Outorgante:
a) Realizar as atividades a que se reporta o presente Contrato-Programa e do Programa de Desenvolvimento
Desportivo anexo;
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b) Prestar todas as informações que lhe forem solicitadas no âmbito da execução do Programa;
c) Apresentar relatório de contas, acompanhado de cópia da respetiva ata da Assembleia Geral;
d) Apresentar documentos comprovativos da situação contributiva e tributária regularizadas.
Cláusula Sexta
(Incumprimento do Contrato)
1. O incumprimento do presente contrato por parte da entidade beneficiária, confere ao Município de Soure o
direito de resolver o contrato e de reaver todas as quantias pagas quando de verifique a impossibilidade de
realização dos fins essenciais do programa.
2. O não cumprimento, por qualquer motivo, das ações propostas pela entidade beneficiária, deverá ser
atempadamente comunicado e devidamente justificado, sob pena de imediato cancelamento dos apoios concedidos.
Cláusula Sétima
(Vigência)
O presente Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entra em vigor na data da assinatura do mesmo.
Cláusula Oitava
(Produção de Efeitos)
O presente Contrato-Programa produz os seus efeitos a partir do início da época desportiva de 2018/2019, seja, de
01 de agosto de 2018 a 31 de julho de 2019.
Cláusula Nona
(Regime Aplicável)
Em tudo o que o presente contrato for omisso aplica-se as demais normas constantes na Lei de Bases da Atividade
Física e do Desporto e demais legislação aplicável, bem como ao disposto no Código do Procedimento
Administrativo.
O presente contrato foi feito em duplicado ficando um exemplar, devidamente assinado, na posse de cada uma das
partes.
Soure, 03 de dezembro de 2018
O PRIMEIRO OUTORGANTE

________________________
(Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes)
O SEGUNDO OUTORGANTE
__________________________

(António José Fernandes Gonçalves)

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “para a época desportiva
2018/2019, aquilo que propomos, juntamente Com o Grupo Desportivo Sourense, é um
Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo inserido no espírito da Lei de Bases da
Atividade Física e do Desporto e no âmbito das ações que já tínhamos em Protocolo com a
Federação Portuguesa de Voleibol e que começou por ter, há quatro anos, uma parceria com
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a Federação Portuguesa de Voleibol com o Agrupamento de Escolas de Soure onde foi
iniciado o desenvolvimento da prática desta modalidade no Concelho de Soure através do
Gira-vólei. Aquilo que se pretende é para dar continuidade ao trabalho que foi feito há
quatro anos, é que agora uma entidade privada, que é de utilidade pública desportiva, o
Grupo Desportivo Sourense, se estabeleça um Contrato Programa de Desenvolvimento
Desportivo, a cumprir, que tem que contratar professor especializado na área do Voleibol,
certificado pela Federação Portuguesa de Voleibol e massagista, além das outras condições.
Nós além do que está aqui, vamos suportar os encargos, que não estão aqui, com a
utilização do espaço que é no Pavilhão do Agrupamento de Escolas de Soure, um custo que
será na ordem dos 100,00 euros/mês.”------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Contrato-Programa de Desenvolvimento
Desportivo com o Grupo Desportivo Sourense, para a época desportiva
2018/2019, para a implementação do Plano de Desenvolvimento Desportivo nas
modalidades de Voleibol e Giravólei, conforme proposta do Senhor Vereador Dr.
Gil Soares.---------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos ausentou-se não tendo participado
na votação.--------------------------------------------------------------------------------Ponto 15. AÇÃO SOCIAL – REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL
. HABITAÇÃO SOCIAL//REABILITAÇÃO DE HABITAÇÕES DEGRADADAS/APOIO

- Intervenção no Âmbito da Tempestade “Leslie”
15.1. - Cristiana Filipa Ferreira Gonçalves
Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL// REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL
. HABITAÇÃO SOCIAL// REABILITAÇÃO DE HABITAÇÕES DEGRADADAS/ APOIO
. INTERVENÇÃO NO ÂMBITO DA TEMPESTADE «LESLIE»
- Cristiana Filipa Ferreira Gonçalves
Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:

Na sequência da Tempestade «Leslie», que ocorreu nos dias 13 e 14 de outubro de 2018, e do levantamento efetuado pela Junta de
Freguesia de Granja do Ulmeiro, em articulação com o Setor de Ação Social e Saúde do Município de Soure, estas duas Entidades tem
procedido ao acompanhamento direto e sistemático deste agregado Familiar, que ficou com o telhado e chaminé da sua habitação totalmente
danificados, residente em, Rua do Outeiro, N.º10, Granja do Ulmeiro, Freguesia da Granja do Ulmeiro e Concelho de Soure.
Esta situação foi, também, sinalizada no levantamento dos prejuízos resultantes da passagem da Tempestade «Leslie», enviado à CCDR-C,
elaborado pelos Serviços Municipais.
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Este Agregado Familiar veio solicitar à Câmara Municipal colaboração para proceder à reconstrução do telhado e chaminé, evitando a
entrada de chuva nas divisões, tornando assim a habitação com as condições de conforto, segurança e de salubridade exigidas que
permitam uma boa qualidade de vida do Elemento 1.
Na sequência do solicitado, foi efetuada uma visita domiciliária à habitação, com o objetivo de verificar as condições de habitabilidade.
Assim, para melhorar as condições habitacionais, foi apresentado um orçamento de €887,00 para a execução de obras de construção civil,
bem como o material de construção necessário para a recuperação do telhado, designadamente, telhas, cimento e areia, esta intervenção
contribuirá para melhorar a qualidade de vida desta família, que se encontra numa situação socio-económica fragilizada.
Neste sentido, o Município de Soure tem vindo pontualmente a apoiar situações similares no seguimento das deliberações da Câmara
Municipal de 13.12.2000 e 18.03.2014, até ao valor máximo de €2.500,00.
É da competência da Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, entre outras, incluindo aquelas que contribuam para a
promoção da saúde e prevenção das doenças, bem como participar na prestação de serviços e apoio a pessoas em situação de
vulnerabilidade, em parceria com Instituições Particulares de Solidariedade Social – cfr. alíneas u) e v) do n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro.
Face ao atrás exposto, sugere-se que o Executivo Municipal aprove:
A atribuição de um Apoio Económico, de caráter excecional, no valor de €887,00, ao Agregado Familiar identificado na Ficha da
Família em ANEXO.
À Consideração Superior,
A Dirigente do Serviço de Ação Social e Saúde,
(Cristina Marta, Dra.)
2018.11.21

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um Apoio Económico, de
caráter excecional, no valor de €887,00, ao agregado familiar, conforme decorre
da informação técnica dos serviços.-----------------------------------------------------15.2. - José Alberto de Oliveira Sousa
Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL// REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL

. HABITAÇÃO SOCIAL// REABILITAÇÃO DE HABITAÇÕES DEGRADADAS/ APOIO
. INTERVENÇÃO NO ÂMBITO DA TEMPESTADE «LESLIE»
- José Alberto de Oliveira Sousa
Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:
Na Reunião de Câmara de 10 de setembro de 2018, foi deliberado por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio
económico, de caráter excecional, no valor de €1.800,00, a este Agregado Familiar para melhorar as condições habitacionais
com o objetivo de eliminar barreiras arquitetónicas relativas à mobilidade condicionada do Elemento 1, bem como melhorar a
sua capacidade respiratória.
O Elemento 1 é portador de deficiência motora, utilizando cadeira de rodas elétrica para a sua deslocação, foi-lhe atribuída
uma Incapacidade Permanente de 80%, sofre de paralisia flácida súbita, redução do tónus muscular e insuficiência respiratória.
Ao longo dos anos tem-se verificado um agravamento da sua situação de saúde.
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Na sequência da Tempestade «Leslie», que ocorreu nos dias 13 e 14 de outubro de 2018, e do levantamento efetuado pela
Junta de Freguesia de Soure, em articulação com o Setor de Ação Social e Saúde do Município de Soure, estas duas
Entidades tem procedido ao acompanhamento direto e sistemático deste agregado Familiar, que ficou com o telhado e
chaminé da sua habitação parcialmente danificados, residente em Alencarce de Baixo, Freguesia e Concelho de Soure.
Esta situação foi, também, sinalizada no levantamento dos prejuízos resultantes da passagem da Tempestade «Leslie»,
enviado à CCDR-C, elaborado pelos Serviços Municipais.
Este Agregado Familiar veio solicitar, um novo apoio económico, à Câmara Municipal para proceder à reconstrução do telhado
e chaminé, evitando a entrada de chuva nas divisões, tornando assim a habitação com as condições de conforto, segurança e
de salubridade exigidas que permitam uma boa qualidade de vida deste Agregado Familiar.
Na sequência do solicitado, foi efetuada uma visita domiciliária à habitação, com o objetivo de verificar as condições de
habitabilidade.
Assim, para melhorar as condições habitacionais, foi apresentado um orçamento de €420,00 para a execução de obras de
construção civil, esta intervenção contribuirá para melhorar a qualidade de vida desta família, que se encontra numa situação
socio-económica fragilizada. Os materiais de construção são pagos pelo Agregado Familiar.
Neste sentido, o Município de Soure tem vindo pontualmente a apoiar situações similares no seguimento das deliberações da
Câmara Municipal de 13.12.2000 e 18.03.2014, até ao valor máximo de €2.500,00.
É da competência da Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, entre outras, incluindo aquelas que contribuam
para a promoção da saúde e prevenção das doenças, bem como participar na prestação de serviços e apoio a pessoas em
situação de vulnerabilidade, em parceria com Instituições Particulares de Solidariedade Social – cfr. alíneas u) e v) do n.º1 do
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Face ao atrás exposto, sugere-se que o Executivo Municipal aprove:
A atribuição de um Apoio Económico, de caráter excecional, no valor de €420,00, ao Agregado Familiar identificado na
Ficha da Família em ANEXO.
À Consideração Superior,
A Dirigente do Serviço de Ação Social e Saúde,
(Cristina Marta, Dra.)
2018.11.20

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos a favor do Senhor Presidente da
Câmara Municipal e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e PPD/PSD,
CDS/PP- PPM e 1 (uma) abstenção da Senhora Vereadora eleita pela CDU - Dra.
Manuela Santos-, aprovar a atribuição de um Apoio Económico, de caráter
excecional, no valor de €420,00, ao agregado familiar, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.--------------------------------------------------------Ponto 16. AÇÃO SOCIAL – REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL
. HABITAÇÃO SOCIAL//APOIO AO ARRENDAMENTO

- N.º Processo:33 /2018 – APA
Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: AÇÃO SOCIAL – APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
. HABITAÇÃO SOCIAL // APOIO AO ARRENDAMENTO
- N.º PROCESSO: 33/2018 - APA
O Município de Soure tem vindo a atribuir, com caráter temporário e a título excecional, alguns apoios ao arrendamento, face a
circunstâncias de emergência social que são diagnosticadas e acompanhadas pelo Setor de Ação Social e Saúde.
O valor do Apoio que tem sido atribuído a estas situações excecionais tem tido por base a relação entre o valor da renda e o
valor do Rendimento Mensal Bruto do Agregado Familiar, deduzido das despesas, sendo que o valor médio a apoiar, pelo
Município, se tem cifrado em sensivelmente 50% do valor da renda.
Os Serviços Municipais estão a elaborar um Regulamento que contemple, defina e estabeleça critérios para a atribuição de
apoios a famílias em situação de grave carência económica, através de Medidas de Apoio Pontual em situações de emergência
social de carater temporário, justifica-se, ainda assim, que em casos de manifesta fragilidade social, em articulação com outras
Entidades, designadamente, Segurança Social, IPSS e restantes Entidades que integram a Rede Social Concelhia, a Autarquia
aprove a concessão de apoios para minorar situações de vulnerabilidade extrema vividas por estas famílias.
Assim, os Municípios dispõem de atribuições nos domínios da Saúde, Ação Social e Habitação, conforme o previsto nas
alíneas g), h) e i) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Em concretização dessas atribuições, compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, incluindo aquelas que
contribuam para a promoção da saúde e prevenção de doenças, bem como participar na prestação de serviços e prestar apoio
a pessoas em situação de vulnerabilidade, nos termos das alíneas u) e v) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro.
Face ao atrás exposto, sugere-se que o Executivo Municipal aprove:
A atribuição de um Apoio Mensal ao Arrendamento, pelo prazo de 12 meses, correspondente a 50% do valor da renda, ao
Agregado Familiar, de acordo com o seguinte quadro:
N.º de Processo

Valor da Renda

N.º PROCESSO: 33/2018 - APA

€250,00

Apoio Mensal do Município
(50%)
€125,00

À consideração superior,
A Dirigente Intermédia do Setor, em R/S
(Cristina Marta, Dra.)
2018.11.26

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um Apoio Mensal, pelo
prazo de 12 meses, correspondente a 50% do valor da renda, ao agregado
familiar, conforme decorre da informação técnica dos serviços.----------------------Ponto 17. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA
. Iluminação Festiva
. Natal //2018
17.1. - Não Adjudicação – Ratificação
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Foi presente a seguinte informação:
Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ILUMINAÇÃO FESTIVA
- NATAL // 2018
* NÃO ADJUDICAÇÃO
Por deliberação da Câmara Municipal, de 31.10.2018, foi decidido recorrer à figura do ajuste direto, como
procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.
O único concorrente convidado apresentou proposta com montante superior ao preço base definido, sendo
excluída conforme alínea d) do n.º 2 do art. 70º e alínea o) do n.º 2 do art. 146º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto.
Desta forma, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 79.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), não há lugar
à adjudicação, extinguindo-se este procedimento.
Assim, determina o n.º 1 do artigo 80º do CCP que a decisão de contratar este fornecimento seja revogada, sendo
que deverá proceder-se à abertura de novo procedimento, caso se mantenha aquela intenção.
À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
27.11.2018

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Presidente da
Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes.----------------------------------------------17.2. - Escolha de Procedimento Prévio
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ILUMINAÇÃO FESTIVA
- NATAL // 2018
* ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista à prestação do serviço em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA DO P ROCEDIMENTO P RÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 7.800,00 euros, inferior ao
limite máximo de 20.000,00 euros estabelecidos para o recurso a esta figura – cf. alínea d) do n.º 1 do artigo 20º
do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto.
A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer do Presidente da Câmara Municipal 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 n.º 1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho -.
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O encargo está previsto no Orçamento pela rubrica 03.0102.02.25.06 e trata-se de ação inscrita nas Grandes
Opções do Plano com a classificação de 07.002 2018/164-3.
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 e N.º 2 – O presente serviço, de 7.800,00 €, é superior ao contratualizado em 2017, por 4.060,00 €, apesar
de ter um objeto diferente, trata-se da mesma entidade, pelo que anexa autorização para dispensa do
normativo.
N.º 4 – O presente serviço não se enquadra na elaboração de estudos, projetos, e serviços de consultoria, bem
como quaisquer trabalhos especializados.
3. P ROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
4. C ONSULTAR A ( S ) S EGUINTE ( S ) E NTIDADES ( S )
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art.114.º do CCP,à (s) seguintes(s) entidades(s):
- Fabriled – Iluminações, Unipessoal, Lda
5. Júri
Uma vez que será convidada apenas uma entidade a apresentar proposta, está dispensada a criação de Júri nos
termos do n.º 1 do art.º 67.º do CCP.
À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
27.11.2018

e
Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ILUMINAÇÃO FESTIVA
NATAL 2018

Na sequência da anulação do procedimento concursal “HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUMINAÇÃO FESTIVA - NATAL // 2018”, devido a terem sido excluídas todas as
propostas apresentadas, mantendo-se a decisão de aquisição dos serviços propostos, sugere-se a abertura de um
novo procedimento concursal cujo valor base será idêntico ao do procedimento anterior, no montante de 7.800,00€,
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, mantendo as características propostas no caderno de encargos anexo a este
documento, recorrendo à consulta à entidade seguinte:


FABRILED – ILUMINAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA

o

NIPC 514508442

À Consideração Superior
O dirigente intermédio do setor, em r.s.
Vítor Miranda, Eng.º
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Setor de Instalações e Equipamentos
27/11/2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de ajuste direto,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.------------------------------Ponto 18. SANEAMENTO E SALUBRIDADE// ABASTECIMENTO PÚBLICO
. Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano, das Águas
Residuais e Lamas das Etar//Ano de 2019
. Sistema Público
- Escolha do Procedimento Prévio
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE // ABASTECIMENTO PÚBLICO
 CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DAS ÁGUAS RESIDUAIS E LAMAS DAS ETAR // ANO DE 2019
 SISTEMA PÚBLICO
- ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista à prestação do serviço em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA DO P ROCEDIMENTO P RÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 12.300,00 euros, inferior ao
limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso a este procedimento, cf. alínea c) do n.º 1 do
artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto.
A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. alínea a) do nº1
do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.
O encargo previsto para o presente serviço está contemplado na proposta de orçamento para o próximo ano
de 2019.
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 o objeto é diferente do contratualizado 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 AS S EGUINTES E NTIDADES
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Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes entidades:
LPQ Sul – Laboratório Pró-Qualidade, Lda.;
Luságua – Gestão de Águas, S.A.;
AEMITEQ – Associação para a Inovação Tecnológica e Qualidade;
CESAB – Centro de Serviços do Ambiente;
Globalab – Ensaios Químicos e Microbiológicos.
5. J ÚRI
Aprovar o seguinte júri, de acordo com o nº1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação das
propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:
- Mário Monteiro, Eng. (Presidente do Júri);
- Vítor Miranda, Eng.;
- Cristina Madeira, Eng.;
- Ivo Costa, Dr. (Suplente);
- Fernando Cavacas, Dr. (Suplente).
À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
27.11.2018

e
Assunto: Controlo de Qualidade das Águas de Consumo Humano, das Águas Residuais e Lamas das ETAR_ Ano 2019
. Sistema Público
À semelhança de anos anteriores, há necessidade de proceder ao controlo de qualidade das Águas de Consumo
humano e das Águas Residuais do concelho, uma vez que esta é da inteira responsabilidade da Entidade Gestora.
Assim, para assegurar a saúde pública e dar cumprimento à legislação em vigor deverão realizar-se as seguintes
análises:
- Aos grupos de parâmetros de Rotina e de Inspeção, respetivamente CR1, CR2 e CI, de acordo com o Decreto-lei
306/2007 de 27 de Agosto e 152/2017 de 7 de Dezembro;
- Às lamas das ETAR, de acordo com o Decreto-lei 118/2006 de 21 de Junho;
- Às Águas Residuais de acordo com o Decreto-lei 152/97 de 19 de Junho e Decreto-lei 236/98 de 1 Agosto.
Importa acrescentar, que durante o ano de 2019, irá se feita uma monitorização do parâmetro Alfa-Total e Dose Indicativa no
Controlo de Rotina 2, em alguns Sistemas de Abastecimento, razão pela qual o valor será inflacionado relativamente ao ano
transato.
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O período de realização destas análises será de Março a Dezembro de 2019, estimando-se o seu valor em 12.300,00 euros. A este
valor, acresce naturalmente o valor de IVA.
Sugere-se que se consultem os seguintes laboratórios:
_ LPQ Sul– Laboratório Pró-Qualidade, Lda;
_ LUSAGUA – Gestão de Águas, SA;
_ AEMITEQ - Associação Para a Inovação Tecnológica e Qualidade;
_ CESAB – Centro de Serviços do Ambiente;
_ Globalab- Ensaios Químicos e Microbiológicos.
À Consideração Superior
2018.11.20
(Cristina Madeira, Eng.ª)

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de uma escolha de
procedimento prévio para o programa anual que temos do Controlo da Qualidade da Água para
Consumo Humano, das Águas Residuais e Lamas das Etar, portanto, é o serviço de laboratório de
recolha e de análise laboratorial à água que consumimos, à água residual que sai no fim de tratada pelas
etar e às lamas que restam nas etar. O certo é que é cumprido um programa, sabemos que a nossa
água no Concelho de Soure tem diversas divergências, mas em termos de Saúde Pública temos
cumprido. De facto este concurso é apenas para cumprir as obrigações mediante as entidades de
tutela, quer seja a Entidade Reguladora de Serviços de Água.”---------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de consulta
prévia, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.---------------------Ponto 19. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
. ÁGUAS RESIDUAIS

. Etar - Encaminhamento/Tratamento de Lamas
. Ano de 2019
- Ajuste Direto e Adjudicação
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE
ÁGUAS RESIDUAIS
ETAR – ENCAMINHAMENTO / TRATAMENTO DE LAMAS
- ANO DE 2019
* AJUSTE DIRETO E ADJUDICAÇÃO

Com vista à prestação do serviço em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
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1. A JUSTE D IRETO
Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, no regime simplificado, uma vez que o valor do serviço é de
2.400,00 euros + IVA, inferior ao limite máximo de 5.000,00 euros estabelecidos para o recurso a esta figura – cf.
art. 128º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 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 do Presidente da Câmara Municipal quer
da Câmara Municipal, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros – cf. alínea
a) do n.º 1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho -.
O presente encargo está previsto na proposta de Plano e Orçamento para o exercício de 2019.
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 – O valor agora proposta, não é superior ao contratualizado em 2017, pelo que se cumpre com 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. A DJUDICAÇÃO
Conforme informação técnica em anexo, é sugerida a adjudicação do presente serviço à entidade “Ambipombal,
SA”, no valor de 2.400,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Não é obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o mesmo se encontra dispensado da redução a
escrito – vide al. a) do n.º 1 do art.º 95.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro -.
Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa de
audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
27.11.2018

e
Assunto: Encaminhamento/Tratamento de Lamas das ETAR _ Ano 2019
As lamas de depuração provenientes das ETAR devem ser “tratadas” de forma ambientalmente adequada.
Deste modo, dando seguimento aos objectivos levados a cabo em anos anteriores, bem como cumprindo com o
previsto no Decreto-Lei n.º 118/2006, de 21 de Junho, que estabelece o regime a que obedece a utilização de lamas
de depuração, sugere-se que se proceda à contratação do serviço a uma empresa licenciada para o código LER 19
08 05.
Concretamente, o aluguer de dois contentores para a deposição das lamas que são retiradas dos leitos de secagem de
todas as ETAR, levantamento e respetivo tratamento/encaminhamento, por forma a garantir a proteção de valores
fundamentais como o ambiente e a saúde humana.
Os locais para a colocação destes contentores serão a ETAR de Soure e a ETAR de Vila Nova de Anços, sendo que o período para a
realização deste serviço corresponde ao ano de 2019.
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Informamos que em anos anteriores tem sido a empresa AMBIPOMBAL a prestar este serviço, uma vez que está licenciada pela
CCDR para a receção deste resíduo.
Neste sentido, sugere-se que se dê continuidade à prestação deste serviço pela mesma empresa, estimando-se um valor aproximado
de 2.400,00€+IVA, considerando os preços praticados nos anos anteriores e uma estimativa nas quantidades previstas.
À Consideração Superior
2018.11.20
(Cristina Madeira, Eng.ª)

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “dar-vos conhecimento que mandei
adjudicar por 2.400,00 euros + IVA, o encaminhamento e tratamento das lamas. Trata-se de uns
contentores que nós instalamos, são levantados e depois vão para tratamento.”------------------------------

Foi tomado conhecimento.---------------------------------------------------------------Ponto 20. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ÁGUAS RESIDUAIS
. PROLONGAMENTO DE COLETORES

. Rua da Igreja Matriz em Vila Nova de Anços
- Escolha de Procedimento Prévio
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ÁGUAS RESIDUAIS
PROLONGAMENTO DE COLETORES
RUA DA IGREJA MATRIZ EM VILA NOVA DE ANÇOS
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA DO P ROCEDIMENTO P RÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 11.259,34 euros, inferior ao limite máximo de
150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º, Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto –.
A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente informação, inserese dentro do âmbito da competência quer do Presidente da Câmara Municipal, quer da Câmara Municipal, uma vez que se trata de uma
despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros – cf. alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho –.
O encargo previsto para a presente empreitada tem dotação no orçamento para o presente ano de 2018 pela rubrica 03.02.07.03.03.02 e
trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 08.001 2018/183, no entanto, prevê-se a sua execução
apenas para o próximo ano de 2019.
2. P ROCESSO
Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3. C ONSULTAR AS S EGUINTES E NTIDADES
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Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1, do art. 114º do D.L.111-B/2017, às seguintes entidades:
● JRSF – Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Ld.ª;
● Contec – Construção e Engenharia, S.A.;
● Delfim de Jesus Martins e Irmão, Ldª;
● A. M. Cacho & Brás, Ldª.
4. DISPENSA DE CONSTITUIÇÃO DE JÚRI
Propõe-se a dispensa da constituição de júri para o presente procedimento, ao abrigo do n.º 3 do artigo 67º do Código dos Contratos
Públicos, pois tratando-se de um procedimento de consulta prévia, pode o órgão competente para a decisão de contratar, decidir que o
mesmo seja conduzido pelos serviços da entidade adjudicante, não havendo lugar a constituição de júri.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
26.11.2018
e
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ÁGUAS RESIDUAIS
PROLONGAMENTO DE COLETORES
RUA DA IGREJA MATRIZ EM VILA NOVA DE ANÇOS
No cumprimento de ordem superior, procedeu-se à elaboração do projeto para execução do prolongamento em assunto.
Ele consiste na construção de um coletor de esgotos residuais domésticos, com uma extensão de cerca de 215 metros, a executar em tubagem de PPC SN8,
respetivas caixas de visita , reposição de pavimento betuminosos, na zona da vala, um ramal particular e ligação ao coletor existente.
Juntamos em anexo respetivo projeto de execução, incluindo estimativa orçamental, que totaliza 11.259,34 €.
Assim, propomos:
i. A aprovação do projeto elaborado;
iii. A sua execução por empreitada, com recurso à figura da Consulta Prévia, e convite , nomeadamente às seguintes entidades:

- Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Ld.ª
- Contec – Construção e Engenharia, S.A.;
- Delfim de Jesus Martins e Irmão, Ldª;
- A. M. Cacho & Brás, Ldª.

À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eng.º Chefe da D.I.O.P.M.)
2018.11.02

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de consulta
prévia, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.---------------------54
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Ponto 21. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – HIGIENE PÚBLICA
. RECICLA SOURE - CONSTRUÇÕES DIVERSAS

. Centros Ecológicos
. Ramais de Alimentação de Energia Elétrica

- Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:
Assunto:

SANEAMENTO E SALUBRIDADE – HIGIENE PÚBLICA
RECICLA SOURE - CONSTRUÇÕES DIVERSAS

Centros Ecológicos
* Ramais de Alimentação de Energia Elétrica
- Adjudicação

Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, Mário Jorge Nunes, de 11.09.2018, foi decidido recorrer à figura do
consulta prévia, como procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.
O relatório do júri propõe a seguinte ordenação das propostas apresentadas:
EMPRESA
Canas – Engenharia e Construção, S.A.
HELENOS, S.A.

VALOR
14.770,06 €
15.917,97 €

Durante a fase de audiência prévia, efetuada nos termos do artigo 146.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01 e alterado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31/08, nenhum
dos concorrentes notificados se pronunciou sobre o relatório preliminar.
O Júri propõe que seja adjudicado o fornecimento à entidade “Canas – Engenharia e Construção, SA”.
De acordo com o n.º 1 do artigo 94º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de
29 de Janeiro, é dispensada a redução a escrito do contrato do presente serviço.
Nos termos do artigo 290.º-A do CCP a Câmara Municipal deve designar um gestor do contrato com a função de acompanhar
permanentemente a execução deste. Desta forma, sugere-se que seja designado o dirigente intermédio Vítor Miranda.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A dispensa da redução do presente contrato a escrito;
2. A homologação do relatório final;
3. A adjudicação do presente serviço à empresa “Canas- Engenharia e Construção, SA”;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 14.770,06 euros, acrescido de IVA à taxa legal;
5. A designação para gestor do contrato o dirigente Vitor Miranda.
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À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
15.11.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a dispensa da redução do presente
contrato a escrito, homologação do relatório final, adjudicação do presente serviço
à empresa Canas - Engenharia e Construção, S.A., autorização para a realização
da despesa no valor de 14.770,06 euros, acrescido de IVA e a designação como
gestor do contrato o Dirigente Eng. Vitor Miranda, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.--------------------------------------------------------Ponto 22. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDE DE ESGOTOS
. FECHO DE SISTEMAS
. Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas da
Freguesia da
Vinha da Rainha, Zonas Norte e Central
- Trabalhos a Mais e Trabalhos a Menos
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: - SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDE DE ESGOTOS – FECHO DE SISTEMAS
- Fecho DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA FREGUESIA DA VINHA DA RAINHA, ZONAS NORTE E
CENTRAL

- Trabalhos a mais e trabalhos a menos
Relativamente à empreitada em assunto informamos:
1.

A obra decorre nesta altura a um ritmo aceitável, estando a sua conclusão prevista, em termos contratuais, para o
próximo dia 11/12/2018;

2.

Nesta altura é possível fazer uma previsão muito próxima da situação final da obra, no que se refere a trabalhos a
mais e trabalhos a menos, que se ilustra nos pontos seguintes;

3.

De forma a executar a empreitada permitindo que, após a sua entrada em funcionamento, o maior número possível
de habitantes faça a sua ligação, por gravidade, à rede em execução, verifica-se a necessidade de executar uma
extensão de coletores superior à prevista em projeto, em cerca de 1.262,80 metros, bem como as necessárias caixas
de visita;

4.

Verificamos, ainda, para além da necessidade de executar alguns trabalhos não previstos no projeto inicial, a
constatação de que não serão atingidas as quantidades previstas em projeto para alguns trabalhos, nomeadamente:
a.

Os relativos a uma estação elevatória suprimida, conforme aprovado na reunião de câmara de 15/10/2018;

b.

O número de ramais particulares que se prevê atinja uma redução de 78 ramais num total estimado de
500un;
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5. Em anexo junta-se uma listagem exaustiva de todas as quantidades a mais e a menos que se prevê obter durante a
execução da presente empreitada, validada pela fiscalização da empreitada, bem como os custos correspondentes;
Neste enquadramento, propomos:
i.
ii.
iii.

As alterações propostas;
A aprovação dos trabalhos a mais e a menos constantes da listagem em anexo;
A aprovação de uma prorrogação graciosa do prazo de execução da empreitada, em consequência dos
trabalhos a mais identificados, até ao dia 25/01/2019.

A serem aprovadas as propostas agora apresentadas, a situação da obra será a seguinte:

À consideração superior,
(Mário Monteiro Chefe da D.I.O.P.M.)

2018-11-26

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “os técnicos no decorrer das obras,
encontram um conjunto de situações que devem ser objetos de trabalhos a mais e trabalhos a menos,
estão aqui identificados, a entidade competente para aprovar a realização destes trabalhos é o
Executivo.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar as alterações propostas, os trabalhos a
mais e a menos e a prorrogação graciosa do prazo de execução da empreitada, em
consequência dos trabalhos a mais identificados, até ao dia 25.01.2019, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.--------------------------------------------Ponto 23. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS
- Homologações de Auto de Receção Provisória
23.1. EN 342 em Queitide
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Foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
EN 342 EM QUEITIDE
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 31.03.2017, à empresa Contec –
Construção e Engenharia, S.A., pelo valor de 69.874,59 €, acrescido de IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, nos termos e para efeitos
do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
21.11.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------23.2. EN 342 em Queitide - Passagens Hidráulicas e Dreno
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
EN 342, QUIEITIDE – PASSAGENS HIDRÁULICAS E DRENO
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 15.09.2017, à empresa Contec –
Construção e Engenharia, S.A., pelo valor de 10.299,90 €, acrescido de IVA, e que, devido a trabalhos a menos, atingiu o valor
de 9.587,33 € + IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respectivo auto de recepção provisória, nos termos e para
efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
21.11.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------Ponto 24. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS
- Muro em Porto Coelheiro
. Esclarecimentos e Erros e Omissões
58

22ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 30 de novembro de 2018, pelas 14,30 horas
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES
REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO - CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE
EM ZONAS URBANAS – MURO EM PORTO COELHEIRO

- Esclarecimentos e Erros e Omissões
No âmbito do prcedimento concursal referido em assunto, foi, no dia 11 do corrente mês de novembro, apresentada uma lista com
erros e omissões, pelo interessado Sociedade de Construções Elimur, Lda.
Essa listagem, cuja cópia se junta em anexo, foi analisada pelos nossos serviços técnicos, tendo sido elaborada nova peça
desenhada e incluída nas peças do procedimento disponibilizadas na plataforma eletrónica.
Não tendo nenhum dos erros ou omissões apresentados sido considerado válido, para efeitos de possível correção do mapa de
quantidade posto a concurso.
Nestas condições, propomos:
i. A comunicação imediata, a todos os interessados, da não consideração de qualquer um dos erros ou omissões apresentadas.
O Órgão competente para a decisão de contratar é a Câmara, tendo o Sr. Presidente competências delegadas.
À consideração superior,
(Mário Monteiro,Eng.º Chefe de D.I.O.P.M)
2018.11.26
Despacho:
À Reunião de Câmara
para ratificação.
O Vice-Presidente
(Américo Nogueira)
26.11.2018

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Américo
Nogueira.---------------------------------------------------------------------------------Ponto 25. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. SINALIZAÇÃO DIVERSA

. Troço EM 348 entre a Rotunda das Degracias e o Limite do Concelho com
Ansião
- Escolha de Procedimento Prévio – Conhecimento
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO DIVERSA
TROÇO DA EM 348 ENTRE A ROTUNDA DAS DEGRACIAS E O LIMITE DO CONCELHO COM ANSIÃO
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
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Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA DO P ROCEDIMENTO P RÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 10.200,00 euros, inferior ao limite máximo de
150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º, Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto –.
A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente informação, inserese dentro do âmbito da competência quer do Presidente da Câmara Municipal, quer da Câmara Municipal, uma vez que se trata de uma
despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros – cf. alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho –.
O encargo previsto para a presente empreitada tem dotação no orçamento para o presente ano de 2018 pela rubrica 03.03.07.01.04.09 e
trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 11 001 2018/254, no entanto, prevê-se a sua execução
apenas para o próximo ano de 2019.
2. P ROCESSO
Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3. C ONSULTAR AS S EGUINTES E NTIDADES

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1, do art. 114º do D.L.111-B/2017, às seguintes entidades:




Miranvias – Pintura e Sinalização, Ldª;
SNSV – Soc. Nacional de Sinalização Vertical, Ldª;
Segmentoprovável – Serviços e Manutenção, Ldª.

4. DISPENSA DE CONSTITUIÇÃO DE JÚRI

Propõe-se a dispensa da constituição de júri para o presente procedimento, ao abrigo do n.º 3 do artigo 67º do Código dos
Contratos Públicos, pois tratando-se de um procedimento de consulta prévia, pode o órgão competente para a decisão de
contratar, decidir que o mesmo seja conduzido pelos serviços da entidade adjudicante, não havendo lugar a constituição de júri.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
13.11.2018
e

Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO DIVERSA
TROÇO DA EM 348 ENTRE A ROTUNDA DAS DEGRACIAS E O LIMITE DO CONCELHO COM ANSIÃO
Relativamente ao tema em assunto, em cumprimento de ordem superior, procedeu-se à elaboração/preparação do correspondente procedimento.
Os trabalhos previstos contemplam genericamente a renovação/reabilitação de toda a sinalização horizontal do troço de via em causa, incluindo a execução de
passadeiras para peões e bandas cromáticas.
Em anexo juntamos o mapa de trabalhos previstos, obtendo-se como estimativa orçamental um valor total de 10.200,00 €.
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Assim, sugere-se:
i. A aprovação da intervenção proposta;
iii. A sua execução por empreitada, com recurso à figura da consulta prévia, e convite às seguintes entidades:

- Miranvias – Pintura e Sinalização, Ldª;
- SNSV – Soc. Nacional de Sinalização Vertical, Ldª;
- Segmentoprovável – Serviços e Manutenção, Ldª.
À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eng.º Chefe da D.I.O.P.M.)
2018.10.23

Foi tomado conhecimento.---------------------------------------------------------------Ponto 26. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. PROJETOS

. Elaboração de Projeto de Execução para Supressão da PN Existente no
Ramal de Alfarelos ao PK 219+597
. Rede Viária e Arranjos Exteriores
. Obras de Arte (Passagem Inferior Rodoviária Sob a Linha do Norte e
Passagem Superior Rodoviária Sobre o Ramal de Alfarelos)
- Adjudicação – Conhecimento
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
PROJETOS
- ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO PARA SUPRESSÃO DA

219+597
* REDE VIÁRIA E ARRANJOS EXTERIORES
* OBRAS DE ARTE (PASSAGEM INFERIOR RODOVIÁRIA
SOBRE O RAMAL DE ALFARELOS)
* ADJUDICAÇÃO

PN

EXISTENTE NO

SOB A LINHA DO

NORTE

E

RAMAL

DE

ALFARELOS

AO

PK

PASSAGEM SUPERIOR RODOVIÁRIA

Por deliberação da Reunião de Câmara, de 10.09.2018, foi decidido recorrer à figura do concurso público, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.
O relatório do júri propõe a seguinte proposta de adjudicação:
EMPRESA
Proengel – Projetos de Engnharia e Arquitectura, Lda.

VALOR
94.750,00 €
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Durante a fase de audiência prévia, efetuada nos termos do artigo 146.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01 e alterado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31/08, os
concorrentes pronunciaram-se sobre o relatório preliminar, tendo o Júri analisado as objeções e formulado o
relatório final em anexo.
De acordo com o n.º 1 do artigo 94º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de
29 de Janeiro, o contrato do presente serviço será reduzido a escrito.
Nos termos 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 o chefe de divisão
Mário Monteiro.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A homologação do relatório final;
2. A aprovação da minuta do contrato;
3. A adjudicação do presente serviço à empresa “Proengel – Projetos de Engnharia e Arquitectura, Lda.”;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 94.750,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal;
5. A designação para gestor do contrato o chefe de divisão Mário Monteiro.
À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
22.11.2018

Foi tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------Ponto 27. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
- Campanha “Neste Natal Valorize a Economia Local”
Foi presente a seguinte proposta:
PROPOSTA
ASSUNTO: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
- CAMPANHA “NESTE NATAL VALORIZE A ECONOMIA LOCAL”
A Associação Empresarial de Soure (AES) pretende realizar, nesta época natalícia, a exemplo dos anos
anteriores, uma campanha com o intuito de fomentar o comércio local, que denominou “ Neste Natal
Valorize a Economia Local”, solicitando o apoio deste Município para esse efeito.
A ação que terá lugar entre 01/12/2018 e 05/01/2019 em todo o concelho de Soure, tem por objetivo, por
um lado a revitalização do comércio do concelho, mobilizando os comerciantes e estimulando os hábitos de
consumo locais, por outro a fidelização do público a este tipo de comércio e, por último, contribuir para a
dinamização e prosperidade do tecido empresarial do concelho com especial enfoque no comércio a retalho.
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Numa época em que as grandes superfícies alocam para si a esmagadora maioria do comércio a retalho, a
revitalização do tecido empresarial deste concelho, nomeadamente no que ao pequeno comércio diz respeito,
é de inegável interesse municipal.
De resto, este interesse encontra-se devidamente plasmado na lei, quando atribuí aos municípios a
competência na promoção e apoio ao desenvolvimento de atividades e à realização de eventos relacionados
com a atividade económica de interesse municipal.
Esta campanha encontra-se devidamente enquadrada e disciplinada em regulamento criado pela AES, que se
anexa, e o incentivo dela decorrente consubstancia-se na atribuição de três prémios, em vales, nos valores de
€ 200,00, € 100,00 e € 50,00, valores estes a serem reinvestidos nos estabelecimentos aderentes.
Assim, atendendo ao impacto positivo que esta ação poderá ter no comércio local e ao interesse municipal
daí decorrente, proponho a atribuição de um apoio por parte desta autarquia correspondente ao valor
previsto para a atribuição dos prémios, ou seja € 350,00.
À reunião de Câmara.
Soure, 26 de novembro de 2018
O Vereador,
(Gil Soares, Dr.)

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de uma dinâmica
que já vimos a desenvolver com a Associação Empresarial de Soure, há uns anos. Aquilo
que se propõe é que funcione nos mesmos moldes do ano anterior, inclusive com os
mesmos valores. A Associação Empresarial de Soure acha que a medida tem corrido bem e
que a oferta que se faz é suficientemente motivadora para manter aqui uma dinâmica e uma
ação interessante junto dos comerciantes.”-------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio por parte desta
autarquia correspondente ao valor previsto para a atribuição dos prémios, ou seja
350,00 euros, conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.--------------Ponto 28. DEFESA DO MEIO AMBIENTE – OUTRAS
. OUTRAS AÇÕES

. Demolição de Interior de Edificação e Reparação de Fachada Rua Evaristo
de Carvalho (Pai)
- Escolha de Procedimento Prévio – Ratificação
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: DEFESA DO MEIO AMBIENTE - OUTRAS
OUTRAS AÇÕES
DEMOLIÇÃO DE INTERIOR DE EDIFICAÇÃO E REPARAÇÃO DE FACHADA – RUA EVARISTO DE CARVALHO (PAI)
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
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Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA DO P ROCEDIMENTO P RÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 21.000,00 euros, inferior ao limite máximo de
150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º, Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto –.
A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente informação, inserese dentro do âmbito da competência quer do Presidente da Câmara Municipal, quer da Câmara Municipal, uma vez que se trata de uma
despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros – cf. alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho –.
O encargo previsto para a presente empreitada tem dotação no orçamento para o presente ano de 2018 pela rubrica 03.01.11.02.99 e tratase de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 12 007 2018/290, no entanto, prevê-se a sua execução
apenas para o próximo ano de 2019.
2. P ROCESSO

Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3. E NTIDADES A C ONSULTAR

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1, do art. 114º do D.L.111-B/2017, às seguintes entidades:
● António José P. C. Pedroso, Ldª;
● Construtora Guardado & Oliveira, Ldª;
● Gadanha Pavimentos, Ldª;
● Construcentro, Construções Civis do Centro, Ldª.
4. DISPENSA DE CONSTITUIÇÃO DE JÚRI

Propõe-se a dispensa da constituição de júri para o presente procedimento, ao abrigo do n.º 3 do artigo 67º do Código dos Contratos
Públicos, pois tratando-se de um procedimento de consulta prévia, pode o órgão competente para a decisão de contratar, decidir que o
mesmo seja conduzido pelos serviços da entidade adjudicante, não havendo lugar a constituição de júri.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
13.11.2018
Despacho:
Concordo.
Proceda-se em conformidade.
À Reunião de Câmara para ratificação.
O Vice-Presidente
(Américo Nogueira)
19.11.2018

e
Assunto: PROCESSO 23/2017/7905 - DGUP
RUA EVARISTO DE CARVALHO (PAI)
DEMOLIÇÃO DE INTERIOR DE EDIFICAÇÃO E REPARAÇÃO DE FACHADA
No âmbito do processo referido em assunto, foi solicitado à DIOPM orçamento para os trabalhos referidos no auto de vistoria efetuado ao
imóvel em 07/07/2017 e junto ao processo respetivo.
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Nesse sentido foi elaborado um caderno de encargos que considera os seguintes trabalhos:
a) a demolição do interior do edifício por meios mecânicos e, principalmente manuais, em virtude da implantação e características
dimensionais do imóvel;
b) O encaminhamento dos resíduos da demolição para entidade autorizada e licenciada;
c) O remate das superfícies das paredes de fronteira do prédio, de forma a impedir a infiltração de águas pluviais e estabilizar as
construções;
d) Limpeza do local.
De acordo com o orçamento em anexo, o custo estimado, para a demolição nas condições antes indicadas, totaliza 21.000,00 euros.
Sugere-se a sua execução por empreitada, com recurso à figura da consulta prévia, nomeadamente às seguintes entidades:
- António José P. C. Pedroso, Ldª;
- Construtora Guardado & Oliveira, Ldª;
- Gadanha Pavimentos, Ldª;
- Construcentro, Construções Civis do Centro, Ldª.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
11.09.2018

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Américo
Nogueira.---------------------------------------------------------------------------------Ponto 29. SERVIÇOS MUNICIPAIS
. Processo de Recuperação de IVA dos Anos de 2015 a 2019
- Escolha de Procedimento Prévio
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: SERVIÇOS MUNICIPAIS

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE IVA DOS ANOS DE 2015 A 2019
- ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Pela sua natureza institucional, as Câmaras Municipais são sujeitos passivos de IVA relativamente a uma parte da
sua atividade, na qual é possível recuperar o imposto suportado nos custos incorridos, adotando para o efeito um
ou ambos os métodos de dedução previstos no Código do IVA: Afetação Real ou Prorata.
O Município de Soure segue a metodologia da Afetação Real relativamente ao serviço de venda e abastecimento
de água, pelo que já efetua a dedução do IVA suportado no desenvolvimento dessa atividade. Mas existem
atividades dentro do âmbito de aplicação de IVA nas quais o Município não efetua qualquer dedução.
Relativamente às despesas que não podem ser diretamente imputadas a um dos sectores – com IVA ou isento –,
despesas de carácter comum, o Município de Soure não recupera qualquer montante de IVA.
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Entendemos que relativamente a estes gastos é possível recuperar IVA, com base na ponderação do peso das
operações com IVA sobre o total das operações, excluindo aquelas que não correspondem ao exercício de uma
atividade económica – método do Prorata.
Este processo de recuperação de IVA obrigaria à constituição de uma equipa de trabalho, constituído por
elementos do Setor Financeiro, de Património e Contabilidade, e que face às suas tarefas adicionais em curso no
momento – Transição contabilística do normativo POCAL para SNC-AP, normalização do Património Municipal e
Implementação da Contabilidade Analítica –, tal disponibilidade não será de todo possível a curto prazo, já não
falando da necessidade de formação específica do tema, que apesar de não identificarmos ações de formação
específicas adequadas, obrigaria a um grande período de início do projeto.
Acresce que, com a possibilidade de integração dos serviços de abastecimento de águas e de saneamento de águas
residuais em empresa intermunicipal, deverão ser efetuadas várias correções do IVA deduzido no passado e
pretende-se, também, com este serviço que a entidade externa possa dar apoio especializado nesta matéria, que
obriga a uma recuperação exaustiva de todo o património adquirido para estes setores.
Assim, face ao exposto, parece-nos aconselhável proceder à contratação dos serviços a entidade externa, pelo
que se sugere 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 15.000,00 euros, inferior ao
limite máximo de 20.000,00 euros estabelecido para o recurso a este procedimento, cf. alínea d) do n.º 1 do
artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto.
A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. alínea a) do nº1
do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.
O encargo previsto para o presente serviço está contemplado na 14.ª alteração orçamental na rubrica
01.02.02.02.20.
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 não foi contratualizado em 2017 serviço com mesmo objeto ou entidade, 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 ) S EGUINTE ( S ) E NTIDADE ( S )
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, à(s) seguinte(s) entidade(s):
Cravo, Fortes, Antão & Associados, SROC, 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,
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “o Município de Soure,
com regularidade, tem vindo a ter as suas auditorias da IGF em termos de Revisor Oficial
de Contas, mas aqui há uns seis ou sete anos fez, e muito bem, para confirmar, isto é uma
tarefa muito específica, falo de conhecimento de causa com Técnico Tributário, que convém
fazer um apuramento do IVA com rigor que pudemos pedir reembolso. Neste momento
com alguns investimentos que temos feito, temos IVA a reembolsar na área de águas e
saneamento, mas a operação é demasiado delicada e exige conhecimentos de técnicos, não
no apuramento fatura a fatura, esse digamos que um funcionário nosso que se dedicasse
durante umas semanas a essa tarefa podia, e porque nós temos esse trabalho com algum
rigor feito, no dia a dia, na nossa contabilidade, mas trata-se de fazê-lo de uma forma
certificada para depois pedir o reembolso e quando tivermos que dirimir argumentos com a
inspeção tributária, ter uma capacidade de rigor. Se o fizermos com esta capacidade técnica,
a probabilidade de ter erro é menor, se houver alguma divergência com a Autoridade
Tributária, temos alguém que se vai encarregar de fundamentar e dirimir a questão. Uma
última nota, havendo erro impotável aos serviços nesse recuperar de IVA somos sujeitos a
coima e a penalizações, portanto, não podemos correr risco de reembolso de IVA que possa
porventura depois ser corrigido para devolução, portanto, estamos sujeitos a essas coimas.
A minha proposta, no fim de consultar, pelo aquilo que conheço do mercado e dos valores
já praticados aqui pelo Município noutros procedimentos idênticos, é que se aprove a
escolha do procedimento por ajuste direto à Sociedade de Revisores Oficiais de Contas –
Cravo, Fortes, Antão & Associados, SROC, Lda, para a tarefa de recuperação de
IVA.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia referiu que: “trata-se da escolha de procedimento
prévio para uma matéria específica, recuperação de IVA, com um preço base aqui indicado
de 15.000,00 euros… mas atendendo ao princípio da transparência, do rigor e de uma maior
coerência, e fazendo um paralelo com o ponto 35 que será votado também nesta reunião,
relativamente à certificação legal de contas de 2018, uma matéria até mais abrangente, e que
implica, naturalmente, um conhecimento, e um maior acompanhamento da organização, e
que tem tido até um custo inferior, sensivelmente 8.000,00 euros… e num momento em que
os serviços se preparam para fechar contas, o Senhor Presidente para o ponto 35 faz um
despacho em que se propõe que o Executivo autorize os serviços a realizar uma consulta
preliminar… Saúdo a proposta… mas porque razão não propõe o mesmo para este serviço
concreto, e até porque não para outros, e até noutras áreas?”--------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “aqui é uma questão muito
técnica, muito específica e objetiva, para uma só tarefa que é um ato único. A questão do
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Revisor Oficial de Contas, no ponto 35, tem outro nível de procedimento, na minha
perspetiva, por isso é que faço a proposta nesse sentido porque é um trabalho não só para
um ano, nós costumamos contratar ano a ano, obviamente que ninguém vem fazer auditoria
ao Município de Soure na expetativa só de um ano, tanto é que nós ficámos quatro anos
com o Revisor Oficial de Contas, ao qual eu agora proponho que, tendo em conta o seu
desempenho durante estes quatro anos, nem sei se vai concorrer, dei essa prerrogativo aos
serviços, dispensei-me de ser eu a fazer essa escolha porque, ainda por cima, quem valida
por proposta do Executivo que só propõe um nome é a Assembleia Municipal. Portanto, o
Revisor Oficial de Contas é escolhido em sede de Assembleia Municipal por proposta da
Câmara Municipal e, obviamente, numa perspetiva de médio prazo para fazer um trabalho
em contínuo.
Eu até me absteria de colocar aqui questões sobre esta matéria, porque enfim, iríamos entrar
noutro domínio de apreciação, mas, o Revisor Oficial de Contas é uma entidade
certificadora que vem fazer um trabalho de obrigação, portanto, o Município é obrigado a
ter as suas contas certificadas, é um requisito que temos que cumprir, a escolha é da
Assembleia Municipal de aprovar ou não a proposta da Câmara e a proposta da Câmara é
uma, nem sequer é em alternativa, não é eleito em Assembleia Municipal, não é o mais
votado na Assembleia Municipal, nós escolhemos uma sociedade e propomos à Assembleia
Municipal e a Assembleia Municipal ou aceita ou não aceita e devolve para nós propormos
outra. Aí é uma prerrogativa política da Assembleia Municipal, é a sua apreciação política.
Porquê este momento? Foi fechado um ciclo autárquico de quatro anos, este Revisor está cá
há quatro anos, tem feito este trabalho de acordo com a independência, com os pareceres
que nós sabemos. Espero que o próximo Revisor Oficial de Contas, sinceramente, seja mais
eficaz para a gestão do Município, para a apreciação do órgão Assembleia Municipal, não sei
se ele entrega vários pareceres, porque diz a lei que tem que ser de seis em seis meses, não
sei se entrega, não sou membro da Assembleia Municipal para ter acesso a essa informação,
a mim, Presidente de Câmara Municipal, o Revisor não entrega mais documento nenhum
sem ser aquele provisório que ele entrega ao Executivo em abril, por favor e sobre condição,
porque diz que só tem que entregar à Assembleia Municipal. Por aquilo que sei, nos outros
Municípios não é assim, há Revisores Oficiais de Contas que vão lá de três em três meses,
que acompanham os serviços, entregam informação ao Executivo que serve de orientação
de gestão, etc, aqui não existe. Eu pessoalmente, enquanto Presidente da Câmara assumo
aqui nesta ata que não estou satisfeito com este Revisor Oficial de Contas, até porque
auditorias que venham, como veio ao meu antecessor, arrisco ainda de eu ser mais
penalizado por questões até subjetivas do que ele foi, quando não me sinto confortável com
este Revisor.
A Senhora Vereadora sabe porque tem essa experiência, foi Vereadora, é Vereadora, foi
Chefe de Gabinete do anterior Presidente de Câmara, é técnica do Município, que recai
sobre o Presidente da Câmara tudo aquilo que, enfim, embora isto seja partilhado pelo
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Executivo e pelos Chefes de Divisão, mas que é sobre o Presidente da Câmara que vai recair
muito ou tudo, como recaiu sobre o meu antecessor, tudo aquilo que possa, no entender
subjetivo de outras autoridades de auditoria, estar menos bem e às vezes coisas que até estão
bem, mas basta o carácter subjetivo de quem vê para fazer aqui um bicho de sete cabeças.
Portanto, dois princípios, é um princípio que se utiliza muito na Administração Pública e nas
boas práticas de gestão de muitas empresas, princípio da segregação de funções, quem faz
uma coisa não faz outra e vise versa, é um bocado também esse princípio que estou aqui a
usar. Temos um Revisor Oficial de Contas que a mim não me tem deixado confortável, fez
um mandato, os serviços que façam consulta preliminar ao mercado, que instruam a sua
informação, que façam uma análise curricular e que nos proponham alguém para nós
propormos à Assembleia Municipal.
Neste caso, e qualquer Vereador pode pedir aos serviços, há Vereadores que têm acesso direto aos
serviços por força das funções profissionais que exercem, há outras que não têm, mas podem no
pedir, aquilo que me tem sido transmitido pelos serviços é que andará nesta ordem de grandeza o IVA
que vimos a acumular desde a última vez, foi-me dito que este valor é um valor que se enquadra e que
até já se pagou. Portanto, o objetivo é desta grandeza e o conforto do Presidente da Câmara aqui é,
perante este valor, podia dar conhecimento, mas se eu desse conhecimento, a Senhora Vereadora,
porventura, podia fazer uma declaração de princípios e não questionar e ter esta oportunidade de
expor perante os seus colegas. O procedimento da contratação do Revisor Oficial de Contas seguirá
uma tramitação. Este é uma Sociedade Oficial de Contas, de facto podia não ser, podia vir aqui um
outro técnico ligado à fiscalidade fazer este apuro. Este é um Revisor Oficial de Contas que eu
conheço há vários anos, trabalha com instituições do Concelho de Soure, trabalha com gabinetes de
contabilidade ligados ao Concelho de Soure, portanto dá-me esse conforto e a proposta é esta.”-------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de ajuste direto,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.---------------------------------Ponto 30. AVALIAÇÃO DE TERRENO
- Artigo Rústico n.º 4097, Alagoas – Alfarelos
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Avaliação de terreno

Artigo Rústico n.º 4097, Alagoas – Alfarelos
De acordo com solicitação superior, procedeu-se à avaliação do prédio em assunto, situado nas Alagoas, freguesia
de Alfarelos, com as seguintes características:
 Localização extraída do Google:
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 Área total = 59.500,00m2;



Confrontações: Norte, Estrada; Sul, Maria Antónia Serra Bracourt Osório Mora; Nascente, Estrada;
Poente, Estrada;
Enquadramento no PDM de Soure: o prédio, relativamente à REN, está totalmente fora de zonas
limitadoras da Reserva Ecológica Nacional, no Mapa de Ordenamento está totalmente em “Zona
Florestal”, quanto à Carta de servidões, o terreno é atravessado por uma linha de Alta Tensão, em termos
de RAN, está totalmente inserido fora da “Mancha da Reserva Agrícola”, conforme se ilustra nos extratos
do plano diretor municipal em anexo.

A determinação do valor do prédio resultou da aplicação da fórmula constante do CIMI, no cálculo do Valor
Patrimonial Tributário, para um prédio do tipo “outros” – terrenos sem capacidade construtiva – n.º 3 do artigo
46.º do CIMI e que é a seguinte:
V = Vc x A terr x Cl x 0,005
Onde:
Vc - Valor base dos prédios edificados (603,00€/m 2)
A terr - Área do terreno (59.500,00m2)
Cl - Coeficiente de localização (neste caso 0,70 – para a afetação Serviços)
Nestas condições resulta para valor do prédio
V = 603,00 x 59.500,00 x 0,70 x 0,005 ≈ 125.580,00€
Considerando que foi obtido acordo com o proprietário, para aquisição do prédio em avaliação, por um valor
substancialmente inferior (89.250,00 Euros), é meu entendimento que este valor é aceitável para a aquisição do
prédio.
À consideração superior.
(Mário Monteiro)
Chefe de D.I.O.P.M)
2018-11-27
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O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “todos sabemos que esta zona
tem uma localização estratégica, logo muito apetecível. Não tenho dúvidas que se não forem
tomadas algumas medidas, os terrenos irão disparar e não tardará muito que de 1,50€ se
passe para 2,00/4,00/5,00€, considerando que, neste momento, a nível nacional e
internacional há muitas empresas interessadas naqueles espaços, até porque o próprio
terminal aumentou em muito o movimento de mercadorias. Informar-vos que a MSC tem
70% do mercado da quota de contentores em Portugal, e que reservou um espaço para mil
contentores dia. Está a haver ali muitos “olhos” a nível nacional e internacional, portanto, o
próprio Município poderá ter dificuldade, se não tomar algumas medidas, em criar uma
bolsa de terrenos, para instalação de uma futura Zona Industrial, Zona Industrial
direcionada para a área da logística.”--------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “o valor foi o Senhor Eng.º
Mário Monteiro que já calculou em termos de avaliação, ele usa os métodos que se usa nas
finanças, se foi avaliado é um valor técnico, nós aqui temos que decidir.”------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de nos
pronunciarmos sobre a avaliação de um terreno, sito na Zona da Alagoas, Freguesia de
Alfarelos, portanto, o valor da avaliação proposto de 89.250,00 euros é um bom valor para o
Município.
Portanto, que se concorde que o Município possa vir a comprar, por 89.250,00 euros, este
prédio situado na Freguesia de Alfarelos.”--------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a avaliação do terreno, situado nas
Alagoas, freguesia de Alfarelos, com área total de 59.500,00 m2, prédio rústico
n.º 4097, pelo valor de 89.250,00 euros, conforme decorre da informação técnica
dos serviços.-------------------------------------------------------------------------------Ponto 31. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
. Banda do Cercal
- Concerto/Festival de Música
. Dias 17 e 18 de novembro de 2018 – Ratificação

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.-------------------------------------------------------------------------------------71

22ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 30 de novembro de 2018, pelas 14,30 horas
Ponto 32. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
. Fábrica da Igreja da Freguesia de Degracias
- Baile de Angariação de Fundos
. Dias 24 e 25 de novembro de 2018 – Ratificação

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.-------------------------------------------------------------------------------------Ponto 33. PEDIDO DE PARECER DE NÃO OPOSIÇÃO À INSTALAÇÃO DE PARQUE SOLAR
FOTOVOLTAICO
Foi presente a seguinte informação:
Assunto : Pedido de parecer de não oposição à instalação de parque solar fotovoltaico no âmbito do DL 215-B/2012
A firma, IGNICHOICE RENEWABLE ENERGY IV, Ldaª, solicita que a câmara emita parecer de não oposição à
instalação de parque solar fotovoltaico no âmbito do DL 215-B/2012.
Juntamente com o requerimento apresenta uma área assinalada em ortofotomapa. Não juntou implantação nem
descrição do projeto, referindo apenas que no âmbito da atividade de desenvolvimento de centrais solares
fotovoltaicas sem acesso a tarifa subsidiada, pretende instalar um parque na freguesia de Soure, ocupando uma área
de 90 hectares e com uma potência de 49 Mwp.
A área assinalada, de acordo com as plantas de ordenamento e de servidões do Plano Diretor Municipal, PDM,
encontra-se em espaço florestal parcialmente em REN, na tipologia áreas com risco de erosão, e parcialmente em
RAN.
Na carta de servidões do PDM, verifica-se que a área é atravessada por uma linha de alta tensão, 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, nºs 51º, 52º, 53º e 54º,
verifica-se que não consta das interdições a instalação de parques de energia solar fotovoltaica.
Poderá enquadrar-se no nº 4 do artigo 54º, se for considerado um equipamento que pela sua função não se adequa
às zonas urbanas, e não ocupar área de REN.
Se ocupar área de REN encontra-se sujeito procedimento de avaliação de incidências ambientais, a realizar pela
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento regional, CCDR, territorialmente competente, com base num estudo
de incidências ambientais apresentado pelo interessado tendo em consideração as políticas energéticas e ambientais
vigentes.
Se ocupar área de RAN encontra-se sujeito a parecer da Entidade Regional da Reserva Agrícola.
De acordo com o artigo 33º-J do DL 215-B/2012, de 8/10, o procedimento para atribuição de licença de produção
inicia-se com apresentação, pelo interessado, de um pedido dirigido à entidade licenciadora.
Os pedidos de atribuição de licença de produção devem ser apresentados no período de 1 a 15 dos meses de janeiro,
maio e setembro de cada ano.
O pedido deve ser instruído com os elementos constantes no já referido artigo 33º-J, incluindo os pareceres das
entidades quando as instalações interferirem com os seus domínios ou atividades.
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Face ao exposto, considerando que o PDM não obsta à pretensão, não se vê do ponto de vista urbanístico
inconveniente na sua implementação, desde que previamente sejam realizados os procedimentos e recolhidos os
pareceres obrigatórios das diversas entidades.
Devem também ser tomadas as medidas de defesa da floresta contra incêndios, de acordo com o PMDFCI de Soure.
À Consideração Superior
Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
15 de novembro de 2018

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos a favor do Senhor Presidente da
Câmara Municipal e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e CDU e 1 (uma)
abstenção do Senhor Vereador eleito pelo PPD/PSD, CDS/PP- PPM - Eng.
Agostinho Gonçalves-, aprovar a emissão de parecer de não oposição à instalação
do parque solar fotovoltaico, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.------------------------------------------------------------------------------------Ponto 34. TARIFÁRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE TRATAMENTO DE ÁGUAS
RESIDUAIS E DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
. Ciclo Anual de Revisão de Tarifários - 2019
- Tarifário do Serviço de Abastecimento Público de Água
- Tarifário do Serviço de Tratamento de Águas Residuais
- Tarifário do Serviço de Recolha de Resíduos Sólidos
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “dar-vos conhecimento deste
parecer, mas ainda estou a ler as entrelinhas deste parecer, mas grosso modo, nós pedimos à ERSAR
para atualizarmos o tarifário de acordo com a taxa de inflação. Neste momento já alterou a lei que
regula os regulamentos, etc. já fizemos um pedido, aprovado em reunião de Câmara, está para a
ERSAR sobre o novo Regulamento do Sistema de Água e Saneamento. Ao abrigo do regulamento
antigo, pedimos a atualização de acordo com a inflação para o ano seguinte. A análise da ERSAR,
como podem ler, nem é positiva, nem é negativa, faz aqui uma série de considerações que nós já
sabíamos dela, mas, na prática, o que nos estão aqui a dizer é: façam lá um tarifário de água e
saneamento, mas nos resíduos vocês estão fora e não querem ir para a Intermunicipal, querem é que
nós façamos aqui uma revisão tarifária substancial. Aquilo que se lê daqui é: ou atualizamos para 1,4,
portanto, o parecer deles ultrapassa-mo-lo e era uma medida que acho que devíamos fazer, estou
tendencialmente a propor isso, porque não fazer rigorosamente nada é pior, até porque a questão da
empresa, tudo indica que se vai confirmar, não será para funcionar no dia 02 de janeiro, mas pode ser
só em 2020, as coisas estão agora a ficar encaminhadas nos últimos esclarecimentos do Tribunal de
Contas.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto 35. CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS
- Exercício de 2018
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTA S
- E XE R C Í C I O D E 2018
De acordo com o Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais – Lei n.º 73/2013, de 03 de
Setembro, com a redação dada pela Lei n.º 51/2018, de 16 de Agosto -, determina que os documentos de
prestação de contas “são remetidos ao órgão deliberativo para apreciação juntamente com a certificação legal
das contas e o parecer sobre as mesmas apresentados pelo revisor oficial de contas ou sociedade de revisores
oficiais de contas”.
No último quadriénio 2013-2017, as contas da Autarquia foram objeto de revisão e parecer pelo mesmo Revisor
Oficial de Contas.
Desta forma, volvidos quatro anos, julgamos ser prudente efetuar uma nova consulta, avaliando possíveis novas
ofertas de mercado, bem como outras metodologias de trabalho. Tanto quanto é do nosso conhecimento, o custo
deste serviço, para um exercício económico, deverá enquadrar-se dentro dos montantes autorizados para ajuste
direto, pelo que se sugere uma consulta preliminar às diversas entidades que podem efetuar este serviço.
À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
26.11.2018

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “proponho à reunião de Câmara que
se realize os serviços a realizar consultas preliminares previstas no C.C.P. para análise de propostas e
currículos, o que é que isto quer dizer? Os serviços vão contratar gabinetes de Revisores Oficiais de
Contas, pedir portfólios, pedir currículos, perguntar sobre estratégias de intervenção que eles têm nos
Municípios. É um ajuste direto com consulta preliminar, diz o código que prevê essa figura, tudo
constará do processo, a troca de e-mails e tudo virá à análise de Executivo para escolhermos o Revisor
Oficial de Contas que iremos propor à Assembleia Municipal. Não dei aqui prazo, mas quanto mais
depressa melhor.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o ajuste direto, com uma consulta
preliminar às diversas entidades que podem efetuar este serviço, conforme decorre
da informação técnica dos serviços.-----------------------------------------------------Ponto 36. REGIME EXTRAORDINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES
ECONÓMICAS
- Proposta de Designação de Representante da Câmara Municipal
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Foi presente a seguinte informação:
Assunto : Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas - Proposta de designação de representante
da Câmara Municipal
No âmbito do Regime Extraordinário de Regularização das Atividades Económicas, estabelecido no DL 165/2014,
de 5/11, está prevista no artigo 9º, a realização de conferências decisórias com as entidades que se devam
pronunciar sobre os pedidos de regularização, pelo que, para efeitos do disposto no nº 5 do referido artigo, se
propõe a Vª Exª, ao abrigo da competência estabelecida na alínea a) do nº 1 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, de
12/09, na atual redação, a designação da Chefe de Divisão de Gestão Urbanística, Planeamento e Desenvolvimento,
Maria José de Oliveira Carvalhão, como representante da Câmara Municipal, investida de poderes adequados de vinculação da
entidade que representa nas conferências decisórias a realizar no âmbito dos pedidos referentes à regularização de atividades
económicas.
Informo ainda que, em 22/11/2018 estive na Direção Geral de Energia e Geologia – Divisão de Pedreiras do Centro,
na conferência decisória para a regularização do projeto de Fusão/Ampliação/Alteração do Regime de
Licenciamento da pedreira nº 5316 denominada “Vale da Fonte” e nº 6419 denominada “Outeiro do Casconho”, por
despacho do Sr Vereador Dr Gil Soares, via Mydoc.
Transmiti que sobre este assunto a Câmara em Reunião de Câmara de 26 de março de 2018 deliberou emitir parecer
favorável condicionado, comunicado à DGEG em 3 de abril de 2018.
À Consideração Superior
Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
27.11.2018

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “para o acompanhamento
das ações da Direção Geral de Energia e Geologia, proponho a Chefe de Divisão Eng.ª
Maria José Carvalhão, que é quem está a trabalhar nestas medida, no Regime Extraordinário
de Atividades Económicas das pedreiras.”--------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a designação da Senhora Chefe de Divisão
de Gestão Urbanística, Planeamento e Desenvolvimento, Maria José de Oliveira
Carvalhão, Eng.ª, como representante da Câmara Municipal, no Regime
Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.--------------------------------------------------------Ponto 37. EDUCAÇÃO
. Fornecimento de Refeições Escolares
. Protocolo de Colaboração
- “ASAE vai à Escola”
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Foi presente o seguinte protocolo:
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
Ano Letivo 2018/2019
ENTRE:
O Município de Soure, contribuinte n.º 507103742, com sede na Praça da República, em Soure, aqui representado
pelo seu Presidente, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes, com o cartão de cidadão n.º 06989694 1ZX5 com data
de validade de 14.11.2028, casado, natural da freguesia e concelho de Soure e residente em Formigal, Vinha da
Rainha, nos termos da alínea a) do número um e da alínea f) do número dois do artigo trigésimo quinto da Lei
setenta e cinco de doze de setembro de dois mil e treze, intervindo neste ato como primeiro outorgante;
E
A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, com o NIF 600080986, com sede na Rua Rodrigo da Fonseca,
n.º 73, 1269-27 4 Lisboa, representada pelo seu Inspetor-Geral, Dr. Pedro Portugal Gaspar, doravante designada por
ASAE.
Considerando:
1. As competências municipais no domínio da educação exaradas na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
designadamente o definido na alínea u) do artigo 33° " (...) apoiar atividades de natureza (...) educativa, (...) de
interesse para o Município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção de doenças";
2. Que o Município é a entidade responsável pelo fornecimento de refeições escolares nos refeitórios dos
estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e do 1° Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública;
3. Que o serviço de fornecimento de refeições escolares obedece a um caderno de encargos, que obriga, no seu
articulado, ao cumprimento dos requisitos legais e técnico-funcionais, nomeadamente no que diz respeito a
confeção de refeições, ao seu transporte ao empratamento e à higienização de espaços e utensílios;
4. Que nos termos do disposto na legislação aplicável empresas adjudicatárias estão sujeitas ao cumprimento de
todas as normas gerais e específicas de higiene e segurança alimentar, bem como ao cumprimento das disposições
presentes nos respetivos cadernos de encargos;
5. Que o Município, de modo a assegurar o estrito cumprimento das obrigações definidas em caderno de encargos,
monitoriza e acompanha os refeitórios escolares dos quais é entidade adjudicante;
6. As competências atribuídas à ASAE no âmbito quer da avaliação e comunicação dos riscos alimentares, quer da
colaboração com as demais entidades que trabalhem nos domínios das suas competências, nomeadamente
promovendo e colaborando na divulgação da legislação aplicável ao setor alimentar, designadamente junto dos
Municípios e Associações de Municípios;
7. O trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelos técnicos da ASAE na área da segurança alimentar;
8. A existência na ASAE de um Departamento de Riscos Alimentares e Laboratórios que compreende a Divisão de
Riscos Alimentares e o Laboratório de Segurança Alimentar, que compreende a Câmara de Provadores, o
Laboratório de Microbiologia e Biologia Molecular, o Laboratório de Físico-Química e o Laboratório de Bebidas,
que são altamente especializados na análise laboratorial de géneros alimentícios, sendo responsáveis pela realização
de milhares de análises por ano, quer relativos a controlos oficiais realizados por várias Autoridades Competentes,
quer relativos a clientes externos;
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9. A vantagem inerente à dinamização da troca de experiências e de informação, decorrentes da prossecução dos
objetivos do Município e da ASAE, designadamente no âmbito da avaliação de risco e na verificação do
cumprimento dos requisitos gerais, particularmente em grupos de risco como as crianças em idade escolar;
10. A necessidade de formalizar a articulação entre o Município e a ASAE, através de um Protocolo de Colaboração
Específico, de modo a possibilitar o desencadear de uma série de atividades conjuntas, com vista à melhoria das
condições de fornecimento das refeições nos refeitórios escolares municipais, e à capacitação de técnicos
municipais e sensibilização da população escolar, em matérias de segurança e higiene alimentar.
E celebrado o presente Protocolo nos termos e nas condições constantes nas seguintes cláusulas:
Cláusula Primeira
(Objeto)
O presente Protocolo tem por objeto estabelecer os termos e condições de cooperação entre o Município e a ASAE,
com vista a:
a) Garantir a qualidade e segurança das refeições escolares fornecidas nos refeitórios de responsabilidade
municipal;
b) Sensibilizar e capacitar a população escolar, em especial, e a comunidade educativa, em geral em matéria de
higiene e segurança; alimentar.
Cláusula Segunda
(Competências)
1. Compete ao Município:
a) A elaboração e execução de um plano de colheita de amostras de controlo das refeições fornecidas, em
articulação com a ASAE, tendo em conta a disponibilidade desta para realização das análises laboratoriais, com
vista a aferição da segurança e higiene das refeições escolares servidas nos refeitórios dos estabelecimentos de
ensino;
b) A organização de ações de formação, a ministrar pela ASAE, aos Técnicos do Município na área da Segurança e
Higiene Alimentar;
c) A organização de sessões de esclarecimento públicas no âmbito da Segurança e Higiene Alimentar, direcionadas
para a comunidade educativa, em articulação com o Agrupamento de Escolas de Soure e com a ASAE;
d) A organização, em articulação com a ASAE e com o Agrupamento de Escolas de Soure, das sessões relacionadas
com o Projeto "ASAE vai a Escola".
2. Compete a ASAE:
a) A formação teórica e prática, na área da Segurança e Higiene Alimentar, dos Técnicos Municipais;
b) A colaboração na elaboração do plano de colheita de amostras de controlo das refeições fornecidas nos
refeitórios de gestão municipal;
c) A realização das análises laboratoriais previstas no plano de colheita de amostras de controlo das refeições
fornecidas, e respetivos Pareceres Técnicos, em caso de não conformidade, no seu Departamento Riscos
Alimentares e Laboratoriais;
d) A participação, através dos seus oradores, em sessões de esclarecimento público na área de Segurança e Higiene
Alimentar;
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e) A dinamização das atividades que integram o projeto "ASAE vai a Escola", em estabelecimentos de ensino a
indicar pelo Município;
Cláusula Terceira
(Execução)
Os custos associados às deslocações dos técnicos para ações de formação e/ou esclarecimento público, assim como
os inerentes às colheitas e à realização dos ensaios analíticos, bem como dos respetivos pareceres técnicos
efetuados na ASAE, no âmbito do plano de colheita de amostras de controlo das refeições fornecidas, serão
suportadas pelo Município, nos termos do Despacho n.º 13789/2014, de 13 de novembro, os quais, serão definidos,
a posteriori, em função do plano de colheita de amostras acordar entre as partes.
Cláusula Quarta
(Vigência)
1.O presente Protocolo vigorará pelo período de um ano e renovar-se-á automaticamente por iguais períodos, se não
for denunciado por qualquer das partes com antecedência de sessenta dias sobre a data da sua cessação.
2. O presente Protocolo poderá ser alterado ou revogado, a todo o tempo, por acordo entre as partes.
Cláusula Quinta
(Entrada em vigor)
O Presente Protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura.
Soure, __ de __________ de 2018
O Presidente da Câmara Municipal
(Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes)

O Inspetor-Geral da ASAE
(Pedro Portugal Gaspar,Dr.)

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de um Protocolo
entre o Município de Soure e a ASAE, onde a ASAE virá aos refeitórios escolares onde são
servidas as refeições escolares, fazem recolha de amostras, levam para laboratório próprio e
ajudam-nos a controlar a qualidade alimentar das nossas refeições. Já o estamos a fazer com
a nutricionista, mas não fazemos as análises e eu penso que vale a pena introduzir aqui, de
uma forma pedagógica a ASAE. É de lamentar que não seja o estado a fazê-lo, mas aqui
também se ganha alguma operacionalidade.”-----------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o presente Protocolo de Colaboração entre
o Município de Soure e a ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e
Económica.--------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes deu
por encerrados os trabalhos às dezoito horas e cinco minutos.-------------------------------------
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