
23ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 17 de dezembro de 2018, pelas 14,30 horas

 
 ,

ATA 
--- No dia dezassete de dezembro 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  terceira  Reunião
Ordinária,  estando  presentes  o  Senhor  Presidente  da  Câmara,  Mário  Jorge  da  Costa
Rodrigues Nunes,  eleito pelo PS,  e os Senhores Vereadores:  Dra.  Nádia Filipa Antunes
Madeira  Gouveia,  eleita  pelo  PS;  Eng.º  Agostinho  José  Jordão  Gonçalves,  eleito  pelo
PPD/PSD-CDS/PP-PPM;  Américo  Ferreira  Nogueira,  eleito  pelo  PS;  Dr.  Gil  António
Contente Soares, eleito pelo PS; Dra. Maria Manuela Lucas de Oliveira Santos, eleita pela
CDU e Ana Patrícia Alves Pereira, eleita pelo PS.-----------------------------------------------------
O Senhor Presidente declarou aberta a reunião, com a seguinte ordem de trabalhos:-----------
0                                                                                                                  

ORDEM DE TRABALHOS

Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações

Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
           . Licenciamento de Obras Particulares

Ponto 3. Informação Financeira 
        3.1. Resumo Diário de Tesouraria
        3.2. Encargos e Compromissos

Ponto 4. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
           . Proc. N.º 18/2018/15235 - Alberto António Bernardo Santos Matias
             - Constituição de compropriedade através de escritura de partilha - artigo 54.º da

Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação 

Ponto 5. Apreciação de Propostas de Ata

        5.1.  -  27.07.2018
        5.2.  -  13.08.2018
        5.3.  -  27.08.2018

Ponto 6. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2018 
                                . Apreciação de Propostas de Alteração - 15.ª/15.ª - 
 

Ponto 7. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2018
             . Apreciação de Propostas de Revisão - 2.ª/2.ª - 
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Ponto 8. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

          . Candidaturas Portugal 2020 – Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso
Escolar  –  DESCOBRE A TUA REGIÃO –  Catálogo  de  Pontos  de  Interesse  da
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 

               - Ano Letivo 2018/2019 – Conhecimento

Ponto 9. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
              . CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE SOURE

                   - Peças dos Procedimentos 
                      . Aquisição de Material Didático, Equipamento Mobiliário e Equipamento Informático
                     - Conhecimento

Ponto 10. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – ENSINO BÁSICO 
              . Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure
               - Apoio Financeiro a Despesas de Funcionamento da Escola Básica de Soure

Ponto 11. CULTURA 
               . Concertos Musicais
                - Orquestra Clássica do Centro - Conhecimento

Ponto 12. CULTURA 
                . Agência para o Desenvolvimento dos Castelos e Muralhas Medievais do Mondego
                . Atividades 2018
                 - Comparticipação Municipal

Ponto 13. CULTURA 
                . Valorização Económica e Territorial dos Caminhos de Fátima
                 . Acondicionamento de Caminhos
                 - Ponte Pedonal sobre o Rio Arunca

Ponto 14. PROMOÇÃO AO DESPORTO
               . APOIO AO DESPORTO

                   - Protocolo com Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure
                    . Aditamento

Ponto 15. AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA
                 . Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar
                  - Interrupções Letivas (AAAF) 
                   . Ano Letivo 2018/2019 - Conhecimento
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Ponto 16. AÇÃO SOCIAL – REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL
                 . HABITAÇÃO SOCIAL//REABILITAÇÃO DE HABITAÇÕES DEGRADADAS/APOIO

                  - Intervenção no Âmbito da Tempestade “Leslie”
        16.1. - Hermínia Coutinho Santos
        16.2. - Maria Alice Soares Barriga Sousa

Ponto 17. AÇÃO SOCIAL – REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL
                  . HABITAÇÃO SOCIAL//APOIO AO ARRENDAMENTO

         17.1. - N.º Processo 28 /2017 – APA
                  - Prorrogação do Apoio
       17.2. - N.º PROCESSO 34 /2018 – APA

Ponto 18. SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE
                  . Construção da Extensão de Saúde da Freguesia de Samuel - Conclusão
                  - Homologação do Auto de Receção Definitiva

Ponto 19. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
                 . ÁREAS E PROJETOS DE REGENERAÇÃO URBANA

               -  Novas ARU – Áreas de Reabilitação Urbana
                      . Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Pombalinho

Ponto 20. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ÁGUAS RESIDUAIS

                . REDE DE ESGOTOS RESIDUAIS DOMÉSTICOS DA RUA 1.º DE MAIO - ALFARELOS

                  - Parecer da Infraestrutura de Portugal, S.A. - Projeto de Decisão

Ponto 21. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ÁGUAS RESIDUAIS

               . REDE DE ESGOTOS RESIDUAIS DOMÉSTICOS DA RUA 1.º DE MAIO - ALFARELOS

                - Escolha do Procedimento Prévio

Ponto 22. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ÁGUAS RESIDUAIS

                . FECHO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE 
ALFARELOS/GRANJA DO ULMEIRO

                  - Trabalhos a Mais e Trabalhos a Menos

Ponto 23. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ÁGUAS RESIDUAIS

                . REDE DE ESGOTOS DOMÉSTICOS DE MARCO DE SAMUEL E LUGARES LIMÍTROFES

                  - Aprovação de Projeto

Ponto 24. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ÁGUAS RESIDUAIS

           . REDE DE ESGOTOS DOMÉSTICOS DE SIMÕES,  BONITOS E LUGARES LIMÍTROFES E

TROÇO DO EMISSÁRIO DE POMBAL – FASE I
                - Aprovação de Projeto
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Ponto 25. ÁGUA E TERMALISMO
              . Abastecimento Público de Água

               -  Aquisição de Terrenos
                

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

               .  Arruamentos e Ligações na Freguesia de Vinha da Rainha - Estrada N. Srª do
Pranto (Entre a Ponte da Valada de Galegôa e o Parque Infantil)

                 - Homologação do Auto de Receção Provisória

Ponto 27. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

               . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS 
                 - Adjudicações
       27.1. Construção de Muro de Suporte em Porto Coelheiro
       27.2. Arruamentos no Formigal, Barreiras e Mira-Olhos – Conhecimento

Ponto 28. 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

                 - Adjudicação

Ponto 29. DEFESA DO MEIO AMBIENTE – OUTRAS
              . OUTRAS AÇÕES

              . Demolição de Interior de Edificação e Reparação de Fachada Rua Evaristo de 
Carvalho (Pai)

                 - Adjudicação

Ponto 30. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
             . REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 
             . CENTRO -07-2316 - FEDER - 000192
                - Aprovação do Termo de Aceitação

Ponto 31. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
             . APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA 
             . CENTRO DE INOVAÇÃO SOCIAL

                 - Aprovação do Projeto de Execução

Ponto 32. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
             . APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA 
                 - Aquisição de Terrenos
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Ponto 33. TERRAS DE SICÓ 
                  . Projetos Aprovados
                 - Comparticipação Municipal

Ponto 34. PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA MULTIMODAL
                  - Aquisição de Terrenos

Ponto  35.  Centro-05-4842-FEDER-000017-Remodelação  da  Unidade  de  Saúde  da
Granja do Ulmeiro

Ponto 36. RECURSOS HUMANOS
                  . Procedimento de Mobilidade entre Órgãos
                 - Admissão de dois Assistentes Operacionais (Jardineiro e Cantoneiro)

Ponto 37. RECURSOS HUMANOS
                  . Tolerância de Ponto 
                 - Natal//2018 - Conhecimento   

Ponto 38. RECURSOS HUMANOS
                  . Modalidade de Horário Flexível e Jornada Contínua - Conhecimento          

Ponto 39. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
              . Festas de Nossa Senhora da Conceição
                - Associação Cultural Cimeirense 
                 . Dia 07 dezembro a 09 dezembro de 2018 – Ratificação

Ponto 40. CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

                  - Exercício de 2018

Ponto 41. Protocolo de Colaboração no âmbito da elaboração de Candidaturas ao
Aviso  POSEUR-12-2017-05  Ciclo  Urbano  da  Água  (CUA)  -  Operações
Promovidas por Entidades Gestores Agregadas

Ponto 42. PDR2020  -  Operação  3.4.2  -  Melhoria  da  Eficiência  dos  Regadios
Existentes/Modernização de Regadio Precário do Pranto I

                   -  Acordo de Parceria
    42.1.  Município  de  Soure,  Município  da  Figueira  da  Foz,  Município  de  Pombal  e

Associação  de  Beneficiários  da  Obra  de  Fomento  Hidroagrícola  do  Baixo
Mondego

   42.2.  Município  de  Soure  e  Associação  de  Beneficiários  da  Obra  de  Fomento
Hidroagrícola do Baixo Mondego

6



23ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 17 de dezembro de 2018, pelas 14,30 horas

Ponto 43. PARU -  Plano Ação de Regeneração Urbana
               . IFRRU 2020 - Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Reabilitação Urbana 
                - Candidaturas

Ponto 44.  DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
                . APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA 
              . PLATAFORMA LOGÍSTICA RODOFERROVIÁRIA DE ALFARELOS/GRANJA DO ULMEIRO

                .  AQUISIÇÃO DE TERRENOS

                    - Artigo Rústico n.º 4097, Alagoas – Alfarelos
                     

Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “começava a reunião por
distribuir-vos um exemplar do livro “A Lenda do Campo da Velha”, uma publicação do
Município  de  Soure  com  ilustração  da  ilustradora  Anabela  Dias,  que  tem  origens  no
Concelho, com o texto adaptado pela equipa da Biblioteca Municipal de Soure, designer e
paginação da Anabela Dias, edição Município de Soure, Revisão de Conceição Candeias,
tem um deposito legal no Instituto de Biblioteca Nacional, uma tiragem de 2000 exemplares,
tem sido essa a prenda que estamos a oferecer aos alunos dos Jardins de Infância e do 1.º
Ciclo.  No  dia  12  de  janeiro  será  a  apresentação  pública  do  livro  com  a  própria
autora/ilustradora, em princípio na Biblioteca Municipal,  e aqui nos Paços do Concelho
onde estarão presentes os respetivos originais das ilustrações que compõem este livro. Na
reunião que tivemos esta semana com a ilustradora, quando nos foi entregue o livro, foi-nos
proposto, está para analise técnica, a cedência a título oneroso dos originais das respetivas
ilustrações com a cedência dos direitos de autor sobre as mesmas. Está em avaliação, está na
posse  do  Dr.  Mário  João  como  Chefe  de  Sector  e  da  Dra.  Paula  Gonçalves  como
responsável da Biblioteca Municipal, a análise das respetivas ilustrações, para o Município
ficar detentor da propriedade e também dos respetivos direitos de autor. Quer me parecer
que o valor é um valor acessível ao Município, trata-se de um conjunto de ilustrações que
têm qualidade, que têm representatividade e que faz algum sentido. Já há uma proposta,
vamos aguardar que os serviços façam a avaliação correta e depois analisaremos em reunião
de Câmara para tomarmos uma decisão definitiva.
Relativamente ao Concerto de Natal com a Orquestra Clássica do Centro, que terá lugar no
Pavilhão Multiusos, nós já distribuímos 430 bilhetes de entrada pelas Freguesias e Bandas de
Música e guardámos 74 bilhetes para os Senhores Vereadores e Membros da Assembleia
Municipal.
Foi-vos distribuído também uma carta aberta às Câmaras e Assembleias Municipais e Juntas
de Freguesia de todos os Concelhos diretamente afetados pelos contratos de sondagem e
prospeção de gás e petróleo, portanto, dar-vos conhecimento do movimento que existe. Em
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Soure existe um pedido de prospeção e pesquisa, aqui o Grupo está a tentar ir mais longe no
sentido de evitar que seja mesmo feita qualquer tipo de sondagem e prospeção de gás e
petróleo  nestes  Concelhos.  Não  é  matéria  para  debatermos  hoje,  não  estamos  perante
nenhum pedido  de  licenciamento  ou  de  intervenção,  é  apenas  tomar  conhecimento  da
informação.”--------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “a pedido da Direção Regional de
Agricultura e Pescas do Centro, decorreu no Salão Nobre dos Paços do Município de Soure
uma reunião sobre “Psila Africana dos Citrinos”, onde estiveram presentes elementos da
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, eu próprio; Veterinário do Gabinete de
Saúde  Pública,  Técnica  do  Gabinete  Técnico  Florestal  e  os  Presidentes  das  Juntas  de
Freguesia de Samuel e de Vinha da Rainha.
A Trioza Erytreae, vulgarmente conhecida por Psila Africana dos Citrinos, trata-se de um
inseto de origem africana, cuja presença está confirmada maioritariamente na zona litoral do
país e além de provocar estragos diretos consideráveis nos citrinos, poderá comprometer
seriamente a produção citrícola da Europa.
No Concelho de Soure, e de acordo com edital da Direção Regional de Agricultura e Pescas
do Centro, são objeto de cumprimento das medidas de proteção fitossanitárias as Freguesias
de Samuel e Vinha da Rainha. Caso não sejam tomadas medidas de controlo efetivas, as
perdas na produção podem variar de 30% a 70% ou mesmo inviabilizar a produção de
citrinos.
As  plantas  e/ou  rebentos  com  sintomas  deverão  ser  destruídos,  através  de  fogo  ou
enterramento, não deverão ser deslocadas plantas para fora dos Concelhos em que a doença
está presente ou em risco de presença, é proibida a comercialização de plantas no concelho;
o incumprimento das medidas fitossanitárias constitui contraordenação punível com coimas.
Os objetivos desta reunião foram: a apresentação do plano de controlo da Psila Africana
dos  Citrinos;  o  ponto  da  situação  da  dispersão do inseto  e  atividades  desenvolvidas;  a
discussão das possíveis formas de colaboração do Município, Juntas de Freguesia e outras
entidades  ligadas  ao  setor.  Aqui  só  acrescentar  que,  felizmente,  ela  ainda  não  está  nas
Freguesias de Samuel e Vinha da Rainha, mas poderá vir a estar, portanto, isto é mais uma
medida de prevenção para evitar que ela se propague para estas Freguesias, uma vez que
estão mais próximas do litoral.
Também no dia 07 de dezembro, estive presente na 9.ª reunião ordinária do Conselho de
Região  Hidrográfica  do  Centro,  em S.  Pedro  do  Sul,  subordinada  ao  tema  “Avaliação
Preliminar dos Riscos de Inundações (APRI)”. A APRI consiste na identificação dos locais
considerados sujeitos a  riscos significativos associados a  eventos de inundação,  os quais
serão  objeto  de  estudos  posterior  mais  aprofundado  para  serem determinadas  áreas  de
inundação e classes de risco e respetiva cartografia. Encontra-se atualmente a decorrer o
período de consulta pública referente à avaliação preliminar dos riscos de inundações.
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No dia 13 de março de 2018,  decorreu uma reunião em que esteve presente  o Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Soure, acompanhado por Técnicos do Município, tendo
reportado e exposto a sua insatisfação relativamente ao facto de as zonas críticas sujeitas a
inundações  do  Concelho  de  Soure,  não  constarem  das  Áreas  de  Risco  Potencial
Significativo  de  Inundações  (ARPSI).  Posteriormente,  foram  enviados  os  dados  das
ocorrências verificadas após 2011, relacionadas com episódios de cheias/inundações, para a
Comissão Intermunicipal de Coimbra, solicitados pela Administração Regional Hidrográfica
(ARH) do Centro, sobre os quais não foram pedidos mais esclarecimentos.
O Município de Soure abrange terrenos da bacia hidrográfica do rio Mondego, incluindo as
sub-bacias dos rios Ega, que ocupa 6,7% da área do Concelho; Pranto com 14% e Arunca
que drena água de uma área de 72,8%. Os elementos mais afetados são, em qualquer das
sub-bacias, essencialmente áreas agrícolas, vias de comunicação, vias ferroviárias, estruturas
hidráulicas e zonas habitacionais com maior proximidade. Estima-se que mais de metade da
população do concelho seja afetada, sendo longo o histórico de cheias e inundações com
graves prejuízos. É um facto provado que na confluência com o Mondego, a localidade mais
afetadas é a Granja do Ulmeiro, nomeadamente na rodovia EN347 e nas ferrovias Linha do
Norte e Ramal de Alfarelos. As localidades de Figueiró do Campo, Marachão e Granja do
Ulmeiro são igualmente alvo das inundações da sub-bacia do rio Ega, nas rodovias EN341,
EN347 e EM604 e ferrovias Linha do Norte e Ramal de Alfarelos. Na sub-bacia do rio
Arunca, as localidades afetadas são Simões, Sobral de Baixo e Vila Nova de Anços, nas
rodovias  EN342,  EN342-1,  EN348,  CM1111  e  CM1119.  Na  sub-bacia  do  Pranto,  a
localidade mais  afetada  é  Pedrógão do Pranto e  as  vias  são EN341,  EM624,  EM621 e
CM1098.
Agora, falando da parte mais importante, a razão sobre a qual eu estou aqui a tentar explicar
tudo isto, uma vez que nós não fomos considerados na Carta de Risco de Inundação, o que
é que isso significa?  Se houver Candidaturas,  não nos podemos candidatar.  Portanto,  o
Senhor Presidente manifestou a sua insatisfação, e bem. Eu estive na reunião e fiz o mesmo.
Segundo  o  estudo  efetuado  em  2010,  pela  Universidade  de  Coimbra,  referente  à
Delimitação  das  Áreas  Ameaçadas  por  Cheias  e  Inundações  e  Identificação  de  Pontos
Críticos de Escoamento no Concelho de Soure, os resultados obtidos demonstram a elevada
suscetibilidade a cheias e inundações relacionadas com as dinâmicas fluviais dos rios Ega,
Arunca, Pranto e Mondego, afetando no Município de Soure uma vasta área de terrenos
com uso agrícola, bem como estruturas hidráulicas, estruturas rodoviárias e aglomerados
populacionais, configurando elevado grau de vulnerabilidade de algumas áreas residenciais,
industriais e comerciais. Este estudo foi desenvolvido pelo Professor Alexandre Tavares, da
Universidade de Coimbra.
Neste âmbito e face a tudo o que foi exposto, o Município de Soure deverá integrar a lista
da ARPSI, porque apresenta um conjunto de elementos associados a eventos de inundações
que justificam essa  alteração.  De entre  esses  eventos,  nos  últimos anos  destacam-se:  as
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Cheias ocorridas em março de 2013 (3 dias) e as Cheias ocorridas em fevereiro de 2016 (4
dias).
Nesta reunião estive presente, juntamente com a Técnica Florestal Eng.ª Cremilde Pimentel.
Pedi  para  usar  da  palavra  e  reforcei  a  nossa  insatisfação,  chamando  a  atenção  dos
responsáveis da APA para as consequências negativas desta decisão. Não concordamos e
não aceitamos, não só pelas razões que apresentámos, mas também porque o rio Mondego
atravessa o território do Concelho de Soure e sempre que a barragem da Aguieira faz as suas
descargas e o Açude-ponte debita mais de 1500m3/s no Mondego, garantidamente teremos
inundações  nos  Concelhos  de  Montemor-o-Velho  e  Soure,  como facilmente  se  poderá
confirmar  pelo  histórico  das  cheias  do  Baixo  Mondego.  Em  resposta  às  nossas
preocupações, os técnicos da APA concordaram e informaram que iriam rever a situação no
sentido de também o Concelho de Soure integrar a Avaliação Preliminar dos Riscos de
Inundações (APRI).
Neste  momento,  de 14 de novembro a  26 de dezembro,  está  a  decorrer  o período de
consulta pública da Avaliação Preliminar dos Riscos de Inundações (APRI). O Município de
Soure já se manifestou e continua a reiterar a convicção de que deverá integrar a lista de
Áreas  de  Risco  Potencial  Significativo  de  Inundações,  visto  apresentar  elementos  que
indiciam risco de inundações.
Em conclusão, dizer que nós estamos atentos àquilo que foi o modo de trabalho feito pela
APA de Coimbra e pela ARH. Portanto, mostrámos a nossa insatisfação, primeiro através
do Senhor Presidente numa reunião que esteve no dia 13 de março e nesta última em que eu
estive presente.”----------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “três breves apontamentos. Primeiro dizer
que estivemos presentes em diversas iniciativas ligadas à época festiva que nos encontramos,
em diversas Associações Culturais Desportivas e Recreativas.
Decorreu mais uma reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Soure, no
passado dia 11de dezembro, numa reunião extraordinária que serviu para aprovar as linhas
orientadoras para a elaboração do Orçamento do Agrupamento de Escolas, onde para além
disso abordou-se as dificuldades orçamentais que o órgão de gestão do Agrupamento tem
face às verbas atribuídas pelo Ministério da Educação.
Depois também queria trazer aqui um facto que deve orgulhar o Agrupamento de Escolas
de Soure e o Concelho de Soure, de uma Professora do seu quadro, a Professora Matilde
Azenha, Geóloga, que fez parte de um grupo científico, fez uma descoberta em Tentúgal
sobre Crocodilos, descoberta de um crânio e uma mandíbula que, de facto, coloca de novo a
questão da origem desta espécie que aponta agora para mais de 20.000 milhões de anos mais
cedo do que se supunha. É um trabalho científico reconhecido internacionalmente e um dos
seus membros é professor no Agrupamento de Escolas de Soure, portanto, é de elementar
justiça este reconhecimento.”------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “adiantar aqui que a Dra.
Matilde Azenha, Professora Geóloga no Agrupamento de Escolas de Soure, é do Concelho
de Soure, Freguesia de Figueiró do Campo. Nos últimos tempos temos aqui dado voto de
louvor a vários Sourenses nascidos em Soure e com origens em Soure. Saudar o trabalho
desta Sourense que trabalha em Soure e que o seu trabalho científico seja reconhecido, por
isso, à semelhança dos outros, e até porque foi bem publicitada esta descoberta, que se dê
um voto de louvor ao trabalho desenvolvido pela Professora Matilde Azenha, Geóloga, do
Concelho de Soure.”----------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar um Voto de Louvor à Professora Matilde
Azenha. ----------------------------------------------------------------------------------------

O  Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “em reunião entre o Gabinete
Técnico Florestal e o Agrupamento de Escolas de Soure com a Diretora de Turma Amélia
Galha, nós iremos participar no projeto organizado pela turma 7.º B, “Eu Ajudo a Proteger
a Minha Terra”.  O que é que se pretende com este projeto? Sensibilizar a  comunidade
educativa de Soure, em especial os alunos e as suas famílias, para a temática da Proteção
Civil, nomeadamente identificação de riscos existentes, aquisição de app de segurança e uso
e  desenvolvimento  de  competências  no  âmbito  da  Proteção  Civil,  promover  atitudes  e
comportamentos adequados a situações de emergência e promover a segurança pessoal. As
crianças e jovens com idade escolar podem ser importantes agentes de mudança, quer pela
aquisição  de  conhecimentos,  quer  como  transmissores  à  família  de  uma  cultura  de
prevenção, sendo assim parceiros poderosos e agentes institucionais de Proteção Civil. A
colaboração solicitada  ao Município  foi  da  presença  de  um elemento da  Proteção Civil
Municipal nas sessões de esclarecimento sobre estas temáticas; promoção de uma visita de
estudo aos Bombeiros Voluntários de Soure; realização de sessões de esclarecimento junto
da comunidade e produção de cartazes, folhetos e distribuição à comunidade. Nós estamos
a preparar este tema, ainda não transmitimos ao Senhor Vereador da Educação, uma vez
que  a  reunião  foi  feita  com  a  Técnica  do  Gabinete  Florestal  esta  semana.  Portanto,
oportunamente nós daremos conhecimento à área da Educação deste assunto.”----------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “hoje mesmo de manhã,
aqui  no  Salão  Nobre  dos  Paços  do  Município,  assinámos  o  Protocolo  com o  Senhor
Inspetor Geral da ASAE sobre o projeto “A ASAE vai à Escola”. A ASAE aproveitou para
fazer a entrega, a seis IPSS do Concelho, de mais de 1200 peças de vestuário e calçado
apreendidas, cujo Tribunal deu ordem para que fossem distribuídas no sector social. A partir
de agora o projeto “A ASAE vai à Escola” vai ser desenvolvido pelos técnicos da ASAE
pela interlocução Municipal. 
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Tomei nota dos 30 anos do Rancho Folclórico do Cimeiro que foram comemorados ontem,
este grupo há mais de trinta anos que leva a etnografia e o Folclore do Baixo Mondego pelo
país fora, um grupo não federado, mas que ainda assim tem uma grande representatividade e
atividade etnográfica.
No  dia  05  de  janeiro  realizar-se-á  o  tradicional  Concerto  de  Reis  de  Ano  Novo  do
Município, será no Pavilhão Multiusos e este ano a Banda convidada é a Banda do Cercal
que vem interpretar o seu Conto de Natal cujos autores do texto e autores musicais são
membros integrantes da Banda do Cercal.”-------------------------------------------------------------

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 03-12-2018 a 17-12-2018

17-12-2018

Class.: 01
Ano: 2018
Número: 556
Dt. Entrada Reqt.: 13-09-2018
Processo: 01/2017/56/0
Requerente: Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal
Tp. Pedido: Novos Elementos
Tp. Construção: Legalização
Tp. Utilização: Garagem e Muros
Tipo Informação: Deferido  (Despacho)
Data reunião: 03-12-2018
Local Obra: Prazo dos Estudantes
Informação: Deferido.
Freguesia: Soure
 
Class.: 01
Ano: 2018
Número: 18149
Dt. Entrada Reqt.: 03-12-2018
Processo: 01/2016/56/0
Requerente: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Soure
Tp. Pedido: Resposta/Esclarecimentos
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Garagem 
Tipo Informação: Deferido  (Despacho)
Data reunião: 10-12-2018
Local Obra: Rua Estrada Larga
Informação: Deferido, de acordo com o teor da informação técnica.
Freguesia: Granja Do Ulmeiro
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Class.: 18
Ano: 2018
Número: 17851
Dt. Entrada Reqt.: 26-11-2018
Processo: 18/2018/15235/0
Requerente: Alberto António Bernardo Santos Matias 
Tp. Pedido: Parecer
Tp. Construção: Outros
Tp. Utilização: Outros
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara  (Despacho)
Data reunião: 13-12-2018
Local Obra: Quatro Lagoas 
Informação: À Reunião de Câmara.
Freguesia: Degracias e Pombalinho

Class.: 01
Ano: 2018
Número: 625
Dt. Entrada Reqt.: 11-10-2018
Processo: 01/2018/39/0
Requerente: Mário Fernando Pratas Braz 
Tp. Pedido: Novos Elementos
Tp. Construção: Alteração da Utilização 
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Deferido  (Despacho)
Data reunião: 13-12-2018
Local Obra: Avenida Conselheiro João Matoso
Informação: Deferido.
Freguesia: Soure

Class.: 01
Ano: 2018
Número: 627
Dt. Entrada Reqt.: 15-10-2018
Processo: 01/2018/34/0
Requerente: José Fernando Ramos
Tp. Pedido: Novos Elementos
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Armazém
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 13-12-2018
Local Obra: Alencarce de Cima
Informação: Deferido.
Freguesia: Soure

Class.: 01
Ano: 2018
Número: 646
Dt. Entrada Reqt.: 29-10-2018
Processo: 01/2018/28/0
Requerente: Liliana Marina Ramos Nunes
Tp. Pedido: Novos Elementos
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Deferido  (Despacho)
Data reunião: 17-12-2018
Local Obra: Rua de Baixo
Informação: Deferido.
Freguesia: Vinha da Rainha 

Class.: 17
Ano: 2018
Número: 17812
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Dt. Entrada Reqt.: 23-11-2018
Processo: 17/2018/6/0
Requerente: Armindo Martins Gonçalves 
Tp. Pedido: Isenção de Licença 
Tp. Construção: Conservação
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Deferido  (Despacho)
Data reunião: 17-12-2018
Local Obra: Alencarce de Cima
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. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
             . Proc. N.º 18/2018/15235 - Alberto António Bernardo Santos Matias
             - 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 18/2018/15235
        Alberto António Bernardo Santos Matias

            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 produzida sobre a matéria,  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 3833 da freguesia da União das Freguesias de Degracias e
Pombalinho, e de acordo com a classificação do PDM, situa-se em zona agrícola fora da REN e inserido em
RAN.
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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.
13 de dezembro de 2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de parecer favorável, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------

Ponto 5. Apreciação de Propostas de Ata
        

5.1.  -  27.07.2018
 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.--------------------
O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves não participou na votação.------------

5.2.  -  13.08.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.---------------------
Os  Senhores  Vereadores  Dra.  Nádia  Gouveia  e  Eng.  Agostinho  Gonçalves  não
participaram na votação.--------------------------------------------------------------------

5.3.  -  27.08.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.--------------------

Ponto 6. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2018 
                                . Apreciação de Propostas de Alteração - 15.ª/15.ª - 

Deliberado, por unanimidade, aprovar as Propostas de Alteração - 15.ª/15.ª ---------

Ponto 7. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2018
             . Apreciação de Propostas de Revisão - 2.ª/2.ª - 

Foi presente a seguinte informação:
 
Assunto:  Revisão Orçamental nº 2

Relativamente ao assunto em epígrafe, e dando cumprimento ao solicitado pelo Sr. Presidente de Câmara,
informamos: 
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De acordo com alínea a) do nº 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, é da competência da
Assembleia de Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar as Opções do Plano e a proposta de
Orçamento bem como as respetivas Revisões.

No enquadramento dos pontos 831 e 832 do POCAL que trata das Modificações ao Orçamento e Plano de
Atividades,  o  Sr.  Presidente  da  Câmara  Municipal  elaborou  uma  proposta  de  Revisão/Modificação
Orçamental  atendendo  à  necessidade  de  modificações  aos  documentos  previsionais  aprovados  em
Dezembro de 2017, para diminuição de dotações de projetos inicialmente dotados com montantes superiores
ao executado como por exemplo o Centro Escolar da Freguesia de Soure e a Remodelação da Unidade de
Saúde  de  Granja  do  Ulmeiro  previstos  em  Pacto  para  o  Desenvolvimento  e  Coesão  Territorial  da
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e ainda a Requalificação Urbanística da Rua Alexandre
Herculano e a Reabilitação do Mercado Municipal contemplados no PARU – Plano de Ação e Regeneração
Urbana.

A diminuição das dotações nos projetos atrás enunciados deve-se ao atraso no início das obras relativamente
ao previsto, mas também e no caso, da Remodelação da Unidade de Saúde de Granja do Ulmeiro devido às
dificuldades por parte do empreiteiro em garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos não assegurando
o cumprimento dos mesmos, tendo por isso o Município revogado o contrato e aberto novo procedimento
para a empreitada.

A Câmara Municipal atendendo ao previsto no POCAL, pode realizar três tipos de Modificações/Revisões
Orçamentais, entre as quais:
-  Diminuição ou  anulação  de  receitas:  atendendo  à  diminuição  do  orçamento  da  receita  e
consequentemente retificação às dotações orçamentais da despesa (diminuição ou anulação das mesmas) ou
ainda retificação ou anulação às dotações de ações das Grandes Opções do Plano.
Atendendo ao anteriormente explicado e tendo em conta os objetivos desta proposta de revisão, constante
dos mapas em anexo, propõe-se a elaboração da revisão orçamental através da diminuição da dotação de
projetos e ações inseridos nas Grandes Opções do Plano e consequente diminuição da despesa e da receita
no montante global de 700.000,00.

À consideração superior
A Dirigente do Setor de Planeamento e Estratégia R/S
(Susana Gaspar, Dra)                                 
13/12/2018

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se da 2.ª/2.ª proposta
de Revisão Orçamental para corrigir em baixa, para menos, 700.000,00 euros na receita e,
respetivamente, 700.000,00 euros na despesa de transferências de Capital na receita.  São
700.000,00 euros a menos que tinham origem no FEDER, como as obras atrasaram não vai
haver esta receita, também não haverá esta despesa.”-------------------------------------------------
 
Deliberado, por unanimidade, aprovar as Propostas de Revisão - 2.ª/2.ª - e ainda
submeter à Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------
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Ponto 8. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
          . Candidaturas Portugal 2020 – Plano Integrado e Inovador de Combate ao

Insucesso Escolar –  DESCOBRE A TUA REGIÃO – Catálogo de Pontos de
Interesse da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 

                  - Ano Letivo 2018/2019 – Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: EDUCAÇÃO/ ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

           -  CANDIDATURAS PORTUGAL 2020  – PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE   AO INSUCESSO
ESCOLAR – DESCOBRE A TUA REGIÃO – CATÁLOGO DE PONTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE

INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA
- ANO LETIVO 2018/2019

- INFORMAÇÃO
    

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:

A CIM Região de Coimbra no âmbito do seu Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, procedeu
a  um  diagnóstico  territorial  das  entidades  públicas  e  privadas  que  fornecem  ofertas  programáticas
destinadas à população escolar (ensino básico e secundário), tendo como fim a publicação de um catálogo
destinado às escolas para que possam planear visitas de estudo na Região de Coimbra. 

Deste  diagnóstico  resultou  um catálogo  de  Pontos  de  Interesse  da  Comunidade  Intermunicipal  da
Região  de  Coimbra  –  Descobre  a  Tua Região –  que  pode ser  consultado  em  https://cimrc.enso-
origins.com/wp-content/uploads/2018/08/catalogo-pontos.pdf. 

Este catálogo foi  divulgado no Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure para que os Srs.
Professores do Ensino Básico e Secundário pudessem manifestar o seu interesse relativamente a estes
pontos de interesse. 

Ao  Município  de  Soure  foi  atribuído  um  valor  de  13216.29€  para  este  projeto,  sendo  elegíveis
financeiramente custos com transporte, bilhetes e alimentação. 

Todo o procedimento é da responsabilidade do Município, assim como a faturação, que deve ser depois
remetida trimestralmente para a CIM- RC para reembolso.

À consideração superior,
A Dirigente Intermédia do Setor em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
12-11-2018

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “trata-se de uma atividade desenvolvida pela
CIM com os Municípios onde os Municípios irão usufruir e os respetivos Agrupamentos de
Escolas. Descobre a Tua Região, há um catálogo que está disponível e foi distribuído ao
Agrupamento e, por conseguinte, a todas as Escolas de pontos indicados pelos Concelhos de
interesse para visitas de estudo. O apoio foi calculado pelo número de alunos dos diversos
Agrupamentos de Escolas, portanto, ao Concelho de Soure foi-lhe atribuído uma verba de
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13.216,29 euros. As despesas elegíveis, desde que sejam visitas de estudo organizadas pelo
Agrupamento de Escolas a estes pontos que estão nesse catálogo, entram todas as que dizem
respeito com transportes, aluguer de transportes, bilhetes, refeições. Foi uma ação que estava
bem divulgada junto do Agrupamento de Escolas. Já recebemos um primeiro pacote de visitas
de estudo que o Agrupamento de Escolas de Soure irá desenvolver, portanto, é mais uma
ferramenta que foi disponibilizada para as Escolas.”----------------------------------------------------

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

Ponto 9. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
              . CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE SOURE

                   - Peças dos Procedimentos 
                      . Aquisição de Material Didático, Equipamento Mobiliário e Equipamento

Informático
                           - Conhecimento

Foram presentes as seguintes informações:

Assunto: EDUCAÇÃO E  JUVENT UDE  – E D U C A Ç Ã O  P R É -E S C O L A R
         C E N T R O  E S C O L A R  D A  F R E G U E S I A  D E  S O U R E
           -  P E Ç A S  D O S  P R O C E D I M E N T O S

Para efeitos da Candidatura a submeter ao Centro 2020, e posteriormente a serem utilizadas em procedimentos
de contratação pública, sugere-se a V. Exa. a aprovação das peças do procedimento para aquisição de Material
Didático,  Equipamento  Mobiliário  e  Equipamento  Informático  para  o  Centro  Escolar  de  Soure  -  Jardim de
Infância, 1.º e 2.º Ciclos.

Os preços base definidos nos Cadernos de Encargos são de 13.150,00€ para o Material Didático, de 11.600,00€
para o Equipamento Mobiliário e de 3.000,00€ para o Equipamento Informático.

Observe-se  que 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.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
11.12.2018

e

Assunto: EDUCAÇÃO/ ENSINO PRÉ-ESCOLAR, ENSINO BÁSICO 
                  - PROJETOS ESCOLARES
                       CENTRO ESCOLAR DE SOURE

18



23ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 17 de dezembro de 2018, pelas 14,30 horas

- INFORMAÇÃO

Relatvamente ao assnnto em epísgrafe, informasse qnes

No âmbito da candidatnra píara o Centro Escolar de Sonre, sngerimos a aqnisição do Eqnipíamento Mobiliário,
Didátco e Informátco, de acordo com os três (3) Cadernos de Encargo em anexo, impírescindsveis ao bom
fnncionamento do mesmo.

À consideração snpíerior,
A Dirigente Intermédia do Setor em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
05s12s2018

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se da aprovação das
peças do procedimento de consulta prévia para aquisição de material didático, equipamento
imobiliário e equipamento informático, o contexto da candidatura já foi submetida. O início
do procedimento será dado noutra fase, agora estamos a aprovar a compra deste material
para  fim  da  maturidade  da  própria  Candidatura.  Esta  aprovação  serve  de  conforto  à
candidatura que releva para o seu grau de maturidade, portanto, este será o equipamento a
comprar no futuro projeto do Jardim de Infância e do Centro Escolar de Soure. Despachei
no sentido de aprovar as peças do procedimento, adotando a modalidade de consulta prévia
com consulta a pelo menos três fornecedores a indicar pelos serviços técnicos. À Reunião
de Câmara para conhecimento.”--------------------------------------------------------------------------

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

Ponto 10. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – ENSINO BÁSICO 
                . Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure
               - Apoio Financeiro a Despesas de Funcionamento da Escola Básica de

Soure

Foi presente a seguinte Proposta: 

PROPOSTA

ASSUNTO: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
                     ENSINO BÁSICO
                     Agrupamento Escolas Martinho Árias de Soure
                     - Apoio Financeiro a Despesas de Funcionamento da Escola Básica Soure

No âmbito do Serviço de Apoio à Família, o Município de Soure tem vindo a transferir um conjunto de verbas
para o Agrupamento de Escolas Martinho Árias, de forma a compensar despesas de funcionamento que esta
entidade suporta com a gestão dos estabelecimentos de ensino do pré-escolar e 1.º ciclo do Ensino Básico,
cuja responsabilidade é da Autarquia.
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Assim, o Município comparticipa nas despesas inerentes à manutenção de instalações e  equipamentos de
natureza didático-pedagógica e nas despesas com expediente e limpeza (deliberação de Câmara de 31-10-
2018).

Este apoio tem como objetivo fazer face às despesas realizadas nas escolas aquando do serviço de apoio à
família, nomeadamente no serviço de refeições e nas AAAF (Atividades de Animação e apoio à família).

Para além destes apoios, no ano letivo anterior, o Município atribuiu um apoio financeiro ao Agrupamento de
Escolas, no valor de €4.670,00, para o funcionamento da Escola Básica de Soure, onde atualmente estão sete
(7) turmas do 1.º CEB, num total de 145 alunos, sendo que as instalações são do referido Agrupamento e não
do Município.

Ora, as despesas com eletricidade, água, comunicações e gás são assumidas na íntegra pelo Agrupamento de
Escolas.

Naturalmente, que nesta escola Básica também funcionam as turmas do 2.º Ciclo, num total de 174 alunos,
contudo,  entendemos  ser  de  manter  esta  comparticipação  do  município  nessas  despesas  globais  de
funcionamento, uma vez que o 1.º CEB é da nossa responsabilidade, e teríamos que suportar essas despesas se
as instalações fossem da autarquia, o que acontece nos restantes estabelecimentos escolares deste nível de
ensino.

O Agrupamento de Escolas Martinho Árias apresentou uma relação dos custos de funcionamento da Escola
Básica de Soure, referente a 2017, que retirando a despesa com reparações, com o pavilhão e com os outros
blocos,  que  entendemos  não  ser  de  considerar  no  âmbito  desta  apreciação,  se  cifra  em,  sensivelmente,
€25.000,00.

Tendo em conta:
-  Os  custos  globais  estimados  com  o  funcionamento  do  bloco  C  deste  estabelecimento  (sensivelmente
€25.000,00);
- O número de alunos do 1.º CEB a frequentar estas instalações (145);
- A tipologia de certos equipamentos que teriam de existir mesmo que não funcionassem turmas do 1.º CEB,
nomeadamente de apoio administrativo e outros;
- O facto de já atribuirmos um apoio para expediente e limpeza;
- O apoio atribuído no ano letivo anterior no valor de €4.670,00.

Entendemos que a comparticipação do Município deverá continuar a fixar-se em 20% das despesas apuradas e
apresentadas, ou seja, €5.000,00, para o ano letivo de 2018/2019.

Neste sentido, visando a dignificação e a promoção do trabalho educativo e pretendendo pugnar pela elevada
qualidade do funcionamento das escolas do 1.º ciclo, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, propomos:

PROPOSTA
1. A atribuição de um apoio financeiro de €5.000,00 ao Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure,
pelas despesas de funcionamento da Escola Básica de Soure, com as turmas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, no
Ano Letivo 2018/2019, valor que corresponde a sensivelmente 20% da despesa elegível.

Paços do Concelho de Soure, 07 de dezembro de 2018
O Vereador,
(Gil Soares, Dr.)

20



23ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 17 de dezembro de 2018, pelas 14,30 horas

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de aprovarmos
um  Protocolo  com  o  Agrupamento  de  Escolas  Martinho  Árias  de  Soure  para  apoio
financeiro a despesas de funcionamento da própria Escola Básica de Soure onde funciona o
1.º Ciclo e onde o Pré-Escolar vai tomar as suas refeições e realizam o prolongamento de
horário. A Escola Básica da Encosta do Sol é gerida pelo Agrupamento de Escolas, mas o
Município de Soure tem a responsabilidade do 1.º Ciclo /Jardim de Infância e, como tal, é
para retomarmos este apoio. A proposta do Senhor Vereador é que se dê um apoio de
5.000,00 euros/ano para as despesas de manutenção calculadas com base na utilização do
1.º Ciclo e do Jardim de Infância.”-----------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um Apoio Financeiro de
5.000,00 euros ao Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure, pelas despesas
de funcionamento da Escola Básica de Soure, com as turmas do 1.º Ciclo do Ensino
Básico, no Ano Letivo 2018/2019, valor que corresponde a sensivelmente 20% da
despesa elegível, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------

Ponto 11. CULTURA 
                . Concertos Musicais
                   - Orquestra Clássica do Centro - Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: CULTURA – CONCERTOS MUSICAIS 
                ORQUESTRA CLÁSSICA DO CENTRO

Tendo em conta a estratégia definida pelo Município no que diz respeito à animação cultural, com especial enfoque na
quadra natalícia que atravessamos, considerou-se a possibilidade de realização de um espetáculo cujas caraterísticas se
enquadrassem na mesma e que, ao mesmo tempo, se pudesse transformar em algo diferenciador e logo, com maior
possibilidade de atração de público.

Neste sentido, e tendo em conta que a Orquestra Clássica do Centro foi contemplada com a a aprovação de alguns
projetos musicais no quadro dos apoios concedidos pela DGartes e que mostrou disponibilidade para a realização de
um concerto em Soure, foi proposta a realização de um Concerto no próximo dia 22 de Dezembro, a ter lugar no
“MULTIUSOS SOURE”, pelas 21h30.

Para o Concerto em Soure, a O.C.C. conta com a participação de jovens talentos da música clássica, tais como Pedro
Tavares, Pedro Gonçalves nos Trompetes e a Soprano Joana Seara. O Maestro será Tiago Oliveira.

Relativamente ao Programa, serão apresentadas as seguintes obras:
Pavane – Gabriel Fauré (1845 - 1924) 

Concerto de Natal para dois Trompetes - António Vivaldi (1678 - 1741)
I - Allegro | II - Largo| III - Allegro
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Trompetes: Pedro Tavares | Pedro Gonçalves

Sinfonia N.º 96 “Milagre” - Joseph Haydn (1732-1809)
I - Adagio | II Allegretto | III - Miueto moderato | IV - Presto

Exsultate Jubilate - W. A. Mozart (1756 - 1791)
I - Exsultate jubilate - Allegro | II - Fulget amica dies - Secco Recitative | III - Tu virginum corona - Andante | IV -
Alleluja - Molto allegro

As entradas serão livres, no entanto, é salvaguardada a entrada com a disponibilização de bilhetes de acordo com a
lotação das instalações.

À consideração superior,
Mário João Gomes
(Divisão Cultura DTLPM – Chefe de Setor)
Soure, 11 de dezembro de 2018

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “a Orquestra Clássica do
Centro vem atuar ao abrigo dos apoios da Direção Geral das Artes e o Município assumirá
o acolhimento e a parte não financiada deste concerto. Também uma oportunidade de os
Munícipes  de  Soure  terem  o  acesso  mais  fácil  a  concertos  desta  qualidade  feitos  por
profissionais,  muitos deles professores de música em diversas Instituições da Região, do
Ensino Secundário e Superior, outros músicos são profissionais noutras áreas.”----------------

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

Ponto 12. CULTURA 
                . Agência para o Desenvolvimento dos Castelos e Muralhas Medievais do 

Mondego
                . Atividades 2018
                 - Comparticipação Municipal

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: Agência para o Desenvolvimento dos Castelos e Muralhas Medievais do Mondego
               Atividades 2018
               Comparticipação Municipal 
     
Relativamente  ao  assunto  em epígrafe,  e  dando  cumprimento  ao  solicitado  pelo  Sr.  Presidente  de  Câmara,
informamos que foi aprovado pela Direção e pela Assembleia Geral da Agência para o Desenvolvimento dos
Castelos e Muralhas Medievais do Mondego o Plano de Atividades e Orçamento 2018.

As atividades para 2018 desta agência  contemplaram essencialmente três eixos de ação: ações de animação e
dinamização da Rede, estruturação de produto e de oferta turística e criação de materiais. 
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Nas Ações de Animação e Dinamização da Rede estão considerados projetos como Música e Muralhas, Ciência
Viva no Verão, Coimbra a Brincar, Exposição “Linha Defensiva do Mondego” e Geocaching nos Monumentos
da Rede.

No âmbito da Estruturação de Produto e de Oferta Turística insere-se o projeto “De Roma a Portugal, 1500 anos
de história” e os trabalhos de estruturação de produto e sua divulgação junto dos operadores turísticos.

No eixo de ação que prevê a Criação de Materiais foi elaborada uma brochura de monumentos em Braile e a
produção de um CD “ Música e Muralhas” – Fase 2.

Assim, as projetos/ações atrás enumeradas e os custos fixos da Rede totalizam um custo total  de 55.450,00,
perfazendo um investimento por município de 5.545,00€.
Este  projeto  enquadra-se  na  rubrica  02.001.2018/74-2  -  Cultura  –  Participação  em  Ações  da para  o
Desenvolvimento dos Castelos e Muralhas Medievais do Mondego – Ações.

Assim,  propõem-se  que  seja  aprovada  a  transferência  no  montante  de  5.545,00€  relativa  à  comparticipação
municipal nas atividades acima referenciadas.

À consideração superior
A Dirigente do Setor em Regime de Substituição
 (Susana Gaspar, Dra)                                   
10/12/2018

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “Soure pertence à Agência
para o Desenvolvimento dos Castelos e Muralhas Medievais do Mondego. Nós enquanto
um dos oito Municípios desta Rede temos também as nossas responsabilidades e o que nos
cabe para as atividades de 2018,  repartida,  é  o valor de 5.545,00 euros,  relativa à nossa
participação nessas atividades.
Portanto,  trata-se  de  aprovarmos  a  transferência  financeira  para  a  Agência  para  o
Desenvolvimento dos Castelos e Muralhas Medievais do Mondego no valor de 5.545,00
euros.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a transferência no montante de 5.545,00 €
relativa à comparticipação municipal nas atividades de 2018 para a Agência para o
Desenvolvimento dos Castelos e Muralhas Medievais do Mondego, conforme decorre
da informação técnica dos serviços.----------------------------------------------------------
Ponto 13. CULTURA 
                . Valorização Económica e Territorial dos Caminhos de Fátima
                . Acondicionamento de Caminhos
                 - Ponte Pedonal sobre o Rio Arunca

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “somos sócios fundadores
da  Associação  Caminhos  de  Fátima,  mais  treze  Municípios,  faz  parte  do  projeto  dos
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Caminhos de Fátima uma passagem por Soure e implica a construção de uma ponte pedonal
sobre o Rio Arunca, na zona entre Sobral e Simões. 
Assim, proponho que se aprove o projeto da ponte, que foi desenvolvido pelos serviços
técnicos  do  Município,  cujo  investimento  para  a  empreitada,  segundo os  técnicos,  está
estimado em 50.000,00 euros.”----------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Projeto de Execução para a Ponte Pedonal
sobre o rio Anços, bem como das peças destinadas à Abertura do Procedimento
Concursal de uma empreitada que tem o custo estimado de 50.000,00 , conforme€
decorre da informação.-----------------------------------------------------------------------

Ponto 14. PROMOÇÃO AO DESPORTO
               . APOIO AO DESPORTO

                   - Protocolo com Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure
                    . Aditamento

Foi presente a seguinte Proposta: 

PROPOSTA

ASSUNTO: PROMOÇÃO DO DESPORTO
                     APOIO AO DESPORTO
                     Protocolo com o Agrupamento de Escolas Martinho Árias
                    . Utilização do Pavilhão Gimnodesportivo Escola 3 /Secundária

O Município de Soure e o Agrupamento de Escolas Martinho Árias celebraram um protocolo para a utilização do
pavilhão gimnodesportivo de escola 3.º ciclo e secundária de Soure, conforme deliberação da câmara municipal de
14 de março de 2018. 

Este protocolo visou colmatar algumas dificuldades em atender a todas as solicitações efetuadas pelas associações
desportivas concelhias para a prática das suas atividades desportivas, dado que muitas coincidem em horários pós-
laboral, e torna difícil a coordenação e gestão da utilização dos equipamentos desportivos.

Através desta política municipal de promoção do desporto no nosso Concelho, temos vindo a assistir a um
incremento da prática de novas modalidades, à sustentação e afirmação do dinamismo das nossas coletividades,
traduzida no aumento exponencial do número de atletas, mas também ao surgimento de novos grupos de pessoas
que  se  juntam  para  a  prática  da  atividade  desportiva  e  recorrem  ao  município  para  a  cedência  dos  seus
Equipamentos.

Na passada reunião de Câmara Municipal aprovou-se a celebração de um contrato programa de desenvolvimento
desportivo com o Grupo Desportivo Sourense, para o incremento e desenvolvimento da prática do voleibol e
giravólei no Concelho.
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Para a realização dos treinos e jogos é necessário a disponibilidade de um pavilhão, pelo que dado os horários
solicitados torna-se necessário proceder ao aumento do tempo de utilização do equipamento desportivo cedido ao
abrigo deste protocolo, em mais duas horas semanais.

Assim,  tendo  em conta  o  exposto,  e  no  âmbito  das  atribuições  do  Município  de  Soure,  nos  domínios  da
Educação, Saúde, Tempos Livres e Desporto, conforme as alíneas d), f) e g) do n.º 2 do art.º 23.º da Lei 75/2013,
de 12 de setembro, propomos:

1. A alteração ao Protocolo celebrado em 15 de março com o Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure,
para  a  cedência  do  seu Pavilhão  Gimnodesportivo em mais  duas horas  semanais,  nos termos constantes  da
MINUTA em ANEXO.

Paços do Concelho de Soure, 10 de dezembro de 2018
O Vereador,
(Gil Soares, Dr.)

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “este  aditamento  ao
Protocolo é para nós usarmos o Pavilhão da Escola Secundária Martinho Árias, que tem
sido usado na área da ginástica e do atletismo, agora é para passarmos a usar também na
valência  do voleibol.  Eles têm que ter lá um vigilante e têm que fazer a limpeza e nós
passamos a contribuir com 240,00 euros mensais para a utilização deste pavilhão.”------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração ao Protocolo celebrado em 15 de
março com o Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure, para a cedência do
seu Pavilhão Gimnodesportivo em mais duas horas semanais, conforme proposta do
Senhor Vereador Dr. Gil Soares.-------------------------------------------------------------

Ponto 15. AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA
                 . Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar
                  - Interrupções Letivas (AAAF) 
                   . Ano Letivo 2018/2019 – Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: AÇÃO SOCIAL ESCOLAR / SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA
PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

- INTERRUPÇÕES LETIVAS (AAAF)
 ANO LETIVO 2018/2019

- INFORMAÇÃO
    

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:
De acordo com a Portaria n.º644-A/2015, de 24 de agosto de 2015, o Ministério da Educação e da
Ciência refere que, na educação pré-escolar, é necessário assegurar o acompanhamento das crianças
antes  e  depois  do  período de  atividades  educativas  e  durante  os  períodos  de  interrupção  destas
atividades, denominando-se estas como Atividades de Animação e de Apoio à Família, doravante AAAF.
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As AAAF, de acordo com o artigo 3.º, n.º2, da Secção II desta mesma Portaria, são implementadas,
preferencialmente, pelos municípios no âmbito do protocolo de cooperação, de 28 de julho de 1998,
celebrado entre o Ministério  da Educação, o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social  e a
Associação Nacional de Municípios Portugueses no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento
da Educação Pré-escolar. 

Assim, o Município de Soure é responsável pela implementação, organização e gestão das AAAF no Pré-
Escolar público do Concelho de Soure, sendo da responsabilidade dos educadores titulares de grupo
assegurar a supervisão pedagógica e acompanhamento da execução das AAAF, tendo em vista garantir
a qualidade das atividades desenvolvidas (art.º4, n.º 2).

Considerando que:
- este ano letivo de 2018/2019, o calendário escolar publicado pelo Despacho n.º 6020-A/2018, Diário
da República n.º 116/2018, 1.º Suplemento, Série II de 2018-06-19, continua a ser coincidente, nas
suas interrupções, no 1.º Ciclo e no Pré-Escolar, tendo sido alargado o período de férias deste último,
deixando assim as famílias sem suporte institucional durante mais tempo;

- a preocupação relativamente a dar uma resposta de qualidade a estas crianças/ famílias é uma
preocupação partilhada entre Município de Soure e Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure.

O Município de Soure, juntamente com o Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure tomaram a
decisão conjunta de alargar as Interrupções Letivas (AAAF), à semelhança do que já foi implementado
nos meses de julho e setembro, para as férias de Natal e da Páscoa, mediante inscrição, em 3 Pólos
recetores: Jardim de Infância de Tapéus, Jardim de Infância da Granja do Ulmeiro e Jardim de Infância
de Soure, sendo os transportes necessários assegurados, dando assim uma resposta integrada e de
qualidade e respondendo desta forma às necessidades das Famílias, ficando desta forma todo o ano
letivo coberto pelo Serviço das AAAF.

À consideração superior,
A Dirigente Intermédia do Setor em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
11-12-2018

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

Ponto 16. AÇÃO SOCIAL – REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL
                 . HABITAÇÃO SOCIAL//REABILITAÇÃO DE HABITAÇÕES DEGRADADAS/APOIO

                  - Intervenção no Âmbito da Tempestade “Leslie”
       
16.1. - Hermínia Coutinho Santos

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»
                                - HERMÍNIA COUTINHO SANTOS
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Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:
A Rede Social do Concelho de Soure, designadamente, através do Setor de Ação Social e Saúde do Município de
Soure, a Junta de Freguesia da Vinha da Rainha, o Serviço Local de Segurança Social de Soure e a Associação
Cultural,  Desportiva e de Solidariedade da Freguesia da Vinha da Rainha tem procedido ao acompanhamento
direto  e  sistemático  de  um Agregado  Familiar,  residente  em Salgueirinhas,  Freguesia  de  Vinha  da  Rainha  e
Concelho de Soure.

O Elemento 1 apresenta acuidade visual  reduzida, faz apenas deslocações dentro da sua pequena habitação,
necessitando de apoio de terceira pessoa para a realização das atividades da vida diária (AVD). O Elemento 2
sobre de disfunção mental ligeira. A habitação desta Família necessita de uma casa de banho de forma a permitir o
apoio  nas  AVD  do  Elemento  1,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 da Tempestade «Leslie», que ocorreu nos dias 13 e 14 de outubro de 2018, a habitação deste
Agregado Familiar também ficou com o telhado danificado.

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 apoio económico, à Câmara Municipal para proceder à construção de
uma casa de banho e a reconstrução do telhado da habitação, evitando a entrada de chuva nas divisões. 

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 €2.410,89 para a aquisição de
materiais e 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. 

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 €2.410,89, ao Agregado Familiar
identificado na Ficha da Família em ANEXO.

À Consideração Superior,
A Dirigente Intermédia do Setor, em R/S
(Cristina Marta, Dra.)
2018.12.06

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um Apoio Económico, de
caráter excecional, no valor de 2.410,89€ , ao agregado familiar, conforme decorre
da informação técnica dos serviços.----------------------------------------------------------
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16.2. - Maria Alice Soares Barriga 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»
                                - Maria Alice Soares Barriga Sousa

Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:

A Rede Social do Concelho de Soure, designadamente, através do Setor de Ação Social e Saúde do Município de
Soure, a Junta de Freguesia de Alfarelos, o Serviço Local de Segurança Social de Soure e o Centro Social de
Alfarelos tem procedido ao acompanhamento direto e sistemático de um Agregado Familiar, residente em Alfarelos,
Freguesia de Alfarelos e Concelho de Soure.

O Elemento 1 sofre de Glaucoma provocando acuidade visual  reduzida e de Gastrite e Úlcera. O Elemento 2
apresenta  infeção  por  vírus  da  Hepatite  C,  doença  contraída  há  mais  de  20  anos  em  contexto  de
toxicodependência.  É  acompanhado  em  várias  consultas  de  especialidade,  designadamente,  Endocrinologia,
Psiquiatria, Infeciosas e Neurologia. A habitação desta Família necessita de obras de conservação, 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 da Tempestade «Leslie», que ocorreu nos dias 13 e 14 de outubro de 2018, a habitação deste
Agregado Familiar também ficou com o telhado danificado.

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 apoio económico, à Câmara Municipal para proceder à recuperação do
telhado e do piso, evitando a entrada de chuva nas divisões, 

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 €4.558,00 para a aquisição de
materiais e 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. 

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 €4.558,00, ao Agregado Familiar
identificado na Ficha da Família em ANEXO.
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À Consideração Superior,
A Dirigente Intermédia do Setor, em R/S
(Cristina Marta, Dra.)
2018.12.10

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um Apoio Económico, de
caráter excecional, no valor de 4.558,00€ , ao agregado familiar, conforme decorre
da informação técnica dos serviços.----------------------------------------------------------

Ponto 17. AÇÃO SOCIAL – REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL
                  . HABITAÇÃO SOCIAL//APOIO AO ARRENDAMENTO

         
17.1. - N.º Processo 28 /2017 – APA
                  - Prorrogação do Apoio

Foi presente a seguinte informação:

ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL // APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
         - HABITAÇÃO SOCIAL // APOIO AO ARRENDAMENTO
           . PRORROGAÇÃO DO APOIO

                          - Nº PROCESSO 28/2017-APA

O Município de Soure tem vindo a atribuir, com caráter temporário e a título excecional, alguns apoios ao
arrendamento, face a circunstâncias de emergência social que são diagnosticadas e acompanhadas pelos
Serviços de Ação Social e Saúde.

O valor do apoio que tem sido concedido a estas situações excecionais tem tido por base a relação entre o
valor da renda e o valor do Rendimento Mensal Bruto do Agregado Familiar, deduzido das despesas,
sendo que o valor médio a apoiar pelo Município se tem cifrado em sensivelmente 50% do valor da renda.
Pela  deliberação  da  Câmara  Municipal  constante  no  quadro  abaixo  descriminada  foi  aprovada  a
concessão de um apoio ao arrendamento, pelo prazo de 12 meses.

N.º de Processo Deliberação da Câmara Prazo
Valor do Apoio (50%
do valor da renda)

28/ 2017 - APA 12-12-2017 12-12-2018 €65,00

Após uma nova caraterização socio-económica ao Agregado Familiar em causa, conclui-se que o mesmo continua
numa situação de grave carência económica, mantendo-se, por isso, os pressupostos de emergência social que
justificaram o apoio atribuído no ano passado, e que, no nosso entendimento, deverá ser prorrogado, com caráter
de excecionalidade, por mais 12 meses.
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Os Municípios dispõem de atribuições nos domínios da saúde, ação social e habitação, conforme o previsto nas
alíneas g), h) e i) do nº 2 do artigo 23º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro.

Em concretização dessas atribuições, compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, incluindo
aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção de doenças, bem como participar na prestação de
serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, nos termos das alíneas u) e v) do nº 1 do artigo
33º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

Face ao atrás exposto, sugere-se:
- A prorrogação do Apoio Mensal ao Arrendamento, pelo prazo de 12 meses com efeitos a 01.12.2018, no valor
de €65,00 correspondente a 50% do valor da renda, ao Agregado Familiar com o número de processo 28/2017 –
APA.

À consideração superior,
A Dirigente Intermédia do Setor, em R/S
(Cristina Marta, Dra.)
2018/12/12

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  prorrogação  do  Apoio  Mensal  ao
Arrendamento, pelo prazo de 12 meses com efeitos a 01.12.2018, no valor de 65,00€
correspondente a 50% do valor da renda, ao Agregado Familiar com o número de
processo 28/2017-APA, conforme decorre da informação técnica dos serviços.----------

17.2. - N.º PROCESSO 34 /2018 – APA

Foi presente a seguinte informação:

ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL // APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
         - HABITAÇÃO SOCIAL // APOIO AO ARRENDAMENTO

                          - Nº PROCESSO 34/2018-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  caráter  temporário,  justifica-se,  ainda  assim,  que  em  casos  de  manifesta
fragilidade  social,  em articulação com outras  Entidades,  designadamente,  Segurança Social,  IPSS e  restantes
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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 nº 2 do artigo 23º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro.
Em concretização dessas atribuições, compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, incluindo
aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção de doenças, bem como participar na prestação de
serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, nos termos das alíneas u) e v) do nº 1 do artigo
33º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

Face ao atrás exposto, sugere-se que o Executivo 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
 Apoio Mensal 

do Município (50%)
N.º Processo: 34/ 2018 - APA €150,00 €75,00

À consideração superior,
A Dirigente Intermédia do Setor, em R/S
(Cristina Marta, Dra.)
2018.12.12

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  atribuição  de  um  Apoio  Mensal  ao
Arrendamento, pelo prazo de 12 meses, correspondente a 50% do valor da renda, ao
Agregado Familiar, conforme decorre da informação técnica dos serviços.--------------

Ponto 18. SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE

                  . Construção da Extensão de Saúde da Freguesia de Samuel - Conclusão
                   - Homologação do Auto de Receção Definitiva

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE

CONSTRUÇÃO DA EXTENSÃO DE SAÚDE DA FREGUESIA DE SAMUEL - CONCLUSÃO

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA

Por deliberação de 30.10.2012 foi decidido homologar o auto de receção provisória, relativo à empreitada acima
referida.

Decorrido o prazo de garantia estabelecido por lei e caderno de encargos, propõe-se, após a realização da respetiva
vistoria,  a  homologação  do  auto  de  receção  definitiva,  bem  como  a  extinção  da  caução  e  restituição,  ao
empreiteiro, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito (cf. Artigos. 295.º e 398.º
do CCP, aprovado pelo D.L. 18/2008, de 29 de janeiro).
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À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º.)
11.12.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção definitiva,
bem como a extinção da caução e restituição, ao empreiteiro, das quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.--------------------------------------------------------------

Ponto 19. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
                 . ÁREAS E PROJETOS DE REGENERAÇÃO URBANA

               -  Novas ARU – Áreas de Reabilitação Urbana
                      . Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Pombalinho

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
                 · Áreas e Projetos de Regeneração Urbana

 Novas ARUS – Áreas de Reabilitação Urbana 
                    - Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Pombalinho

O Regime Jnrsdico de Reabilitação Urbana (RJRU) opíeracionalizado píelo DecretosLei n.º 307/2009, de 23 de
ontnbro, alterado píela Lei n.º 32/2012, píretende píromover a artcnlação entre as píolstcas de reabilitação
nrbana e gestão nrbansstca, através da concretzação de ARU´s, píor via de ORU’s, nnma artcnlação integrada
da globalidade do território.

A píresente píropíosta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Pombalinho integrasse nnm
conjnnto de diferentes iniciatvas qne a Câmara Mnnicipíal despíoleton nos últmos tempíos sob a temátca da
regeneração nrbana,  onde se destaca o Plano de Regeneração Urbana (PARU) de Sonre,  a Opíeração de
Reabilitação Urbana (ORU) de Parte do Centro Histórico de Sonre e  recentemente a  ARU de Granja  do
Ulmeiro. 

Nos termos do artgo 7.º do RJRU, é determinado qne a “reabilitação urbana em áreas de reabilitação
urbana é promovida pelos municípios,  resultando da aprovação da delimitação de áreas de reabilitação
urbana e da operação de reabilitação urbana a desenvolver na área delimitada (…), através de instrumento
próprio ou de um plano de pormenor de reabilitação urbana.”

De acordo com o dispíosto no n.º 2 do artgo 13.º do RJRU, a píresente píropíosta de delimitação da ARU de
Pombalinho, contéms

s Memória descritva e jnstficatvai
s Planta com a delimitação da área abrangidai
s Qnadro dos benefcios fiscais associados aos impíostos mnnicipíais, nos termos da alsnea a) do artgo 14.º
do RJRU.

A apírovação da delimitação das áreas de reabilitação nrbana é da compíetência da Assembleia Mnnicipíal, sob
píropíosta da Câmara Mnnicipíal, nos termos do dispíosto no n.º1 do artgo 13.º do RJRU, e cadnca se, no pírazo
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de três anos, não for apírovada a correspíondente opíeração de reabilitação, de acordo com o artgo 15.º do
mesmo dipíloma. 
O ato de apírovação da delimitação da ARU, qne integra os elementos referidos anteriormente, é pínblicado
em  Diário  da  Repíública,  divnlgado  na  píágina  eletrónica  do  mnnicspíio  e  simnltaneamente,  a  Câmara
Mnnicipíal deverá remeteslo ao Insttnto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P., píor meios eletrónicos. 

Face ao expíosto, píropíõesse qne a Câmara Mnnicipíal, deliberes
a) Apírovar a píropíosta de delimitação da área de Reabilitação Urbana de Pombalinhoi
b) Snbmeter à apíreciação da Assembleia Mnnicipíal, de acordo com o dispíosto no n.º1 do artgo 13.º

do RJRUi
c) Apíós apírovação píela Assembleia Mnnicipíal, o ato de apírovação deverá ser pínblicado através de aviso
na 2.ª Série do Diário da Repínblica, divnlgado no site do Mnnicspíio e simnltaneamente,  enviado ao
Insttnto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P., de acordo com os n.ºs 4 e 5 do art.º 13 do RJRU.

À Consideração Snpíerior,                     
A Técnica Snpíerior      
(Luísa Anjo)
10.12.2018                                                       

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de uma proposta
para a criação da ARU do Pombalinho, que abrange a maior parte do núcleo urbano do
Pombalinho, deixando de fora uma parte mais dispersa. Esta ARU tem uma necessidade
urgente de ser viabilizada porque vamos integrar um pequeno investimento, que é de grande
importância, na Rede das Aldeias de Calcário, já adquirimos o terreno que é apenas de 9
metros quadrados.  Este equipamento tinha que ser objeto de uma Área de Reabilitação
Urbana, é essa a razão porque o Pombalinho vai ter investimento municipal. Para quem
conhece o Pombalinho, quem conhece a sua história, foi uma sede de freguesia importante,
historicamente tem uma anta, tem uma igreja, tem um espaço público histórico reconhecido,
teve importância  administrativa,  basta  ver  a  grandeza geográfica da  sua  freguesia  e essa
importância histórica, hoje também é necessário preservar, é uma aldeia típica com interesse
turístico na área da sua freguesia, com empreendimentos que estão a ser criados e outros já
existentes. O que se propõe é que se aprove esta nova ARU e que a mesma seja remetida à
Assembleia Municipal.”-------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “vou votar favoravelmente, mas
gostaria de dizer o seguinte: a zona do Pombalinho tem casas bastante degradadas e fazia
aqui  um  apelo,  que  através  da  Junta  de  Freguesia  e  dos  canais  de  informação,  fosse
divulgada  esta  ARU,  porque  as  consequências  depois  de  estarem  concretizadas,  as
habitações devolutas, degradadas, têm um aumento para o triplo de IMI, de 30% da taxa
aplicada aos prédios urbanos degradados, há consequências para as pessoas que não façam
obras, as pessoas não ligam a isso, não sabem... Portanto, o apelo que faço é que através da
Junta de Freguesia e dos canais de informação que a Câmara Municipal tem, façam divulgar
esta informação.”--------------------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “a maior parte dos benefícios
e das condições da ARU serão transferidas, replicadas. Há um conjunto de benefícios, nós
temos um deles, que é o apoio à Recuperação de Fachadas de Soure, que nos primeiros dois
anos, nós divulgámos bem, ninguém apareceu, felizmente hoje já começam a aparecer os
pedidos de apoio à recuperação urbana, já temos pedidos a ser instruídos para depois virem à
reunião de Câmara. Portanto  faz parte da nossa obrigação irmos explicar aos proprietários
quais são as vantagens e quais os compromissos, não é só o investimento municipal, também
tem que ter  investimento privado,  nós criámos os mecanismos reguladores,  os  Senhores
Presidentes de Junta já se aperceberam disso, temos discutido isto com eles. Nós ao criarmos
uma ARU, o Município assume estrategicamente uma relevância para aquela área, portanto,
há  aqui  um  compromisso.  Nós  queremos  é  que  as  ARUS  tenham  sucesso,  sejam  um
instrumento  mais  que  administrativo  e  que  tenham  consequência.  Obrigado  pela  sua
intervenção e obviamente que temos que incentivar.”--------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar:
- A proposta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Pombalinho;
- Submeter à apreciação da Assembleia Municipal, de acordo com o disposto no n.º 1
do artigo 13.º do RJRU;
- Após aprovação da Assembleia Municipal, o ato de aprovação deverá ser publicado
através de aviso na 2.ª Série do Diário da República, divulgado no site do Município
e simultaneamente, enviado ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana,
I.P.,  de  acordo  com os  n.º  4  e  5  do  art.º  13  do  RJRU,  conforme decorre  da
informação técnica.---------------------------------------------------------------------------

Ponto 20. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ÁGUAS RESIDUAIS

                . REDE DE ESGOTOS RESIDUAIS DOMÉSTICOS DA RUA 1.º DE MAIO - ALFARELOS

                  - Parecer da Infraestrutura de Portugal, S.A. - Projeto de Decisão

Foram presentes as seguintes informações:

Assunto:  - SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ÁGUAS RESIDUAIS 
                     - Rede de esgotos residuais doméstios da Rua 1º de Maio – Alfarelos
                      - Parecer da Infraestruturas de Portugal, SA – Projeto de Decisão

Relatvamente ao tema em assnnto, considerando o pírojeto de decisão qne nos foi remetdo píela IP, SA, cnja cópíia
se jnnta em anexo, píropíomoss
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1. Relatvamente à planta de implantação da ionduta/coletor a instalar – estes elementos serão fornecidos
àqnela entdadei

2. Qnanto ao Plano de Sinalização Temporário – todos os elementos serão apíresentados opíortnnamente,
na fase de obtenção da necessária licença, antes do inscio de execnção dos trabalhos, esta informação irá
ser comnnicada à IP, SAi

3. No qne se refere ao iontrato de instalação de terieiros, cnja cópíia da respíetva minnta se anexa, sngeres
se a sna apírovação e píosterior comnnicação à mesma entdade.

À consideração snpíerior,                  
(Mário Monteiro, Eng.º.                                                                   
Chefe da D.I.O.P.M.)
2018s12s10

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “soubemos aqui, em junho
passado, através de um munícipe,  que a rua estava a ficar de fora do fecho da rede de
esgotos das três Freguesias:  Alfarelos, Granja do Ulmeiro e Figueiró do Campo. Assim,
propõe-se,  de  acordo  com  o  despacho  do  Senhor  Vice-Presidente  Américo  Nogueira,
relativamente ao ponto 1 e 2, que se proceda em conformidade e no que toca ao ponto 3
que se aprove a minuta do contrato a estabelecer com as Infraestruturas de Portugal, S.A.
que é quem tem a tutela daquela rua.” ------------------------------------------------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  o  contrato  de  Instalação  de  Terceiros  e
posterior comunicação às Infraestruturas de Portugal, S.A., conforme decorre da
informação técnica dos serviços.--------------------------------------------------------------

Ponto 21. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ÁGUAS RESIDUAIS

               . REDE DE ESGOTOS RESIDUAIS DOMÉSTICOS DA RUA 1.º DE MAIO - ALFARELOS

                - Escolha do Procedimento Prévio

Foram presentes as seguintes informações: 

Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ÁGUAS RESIDUAIS

REDE DE ESGOTOS RESIDUAIS DOMÉSTICOS DA RUA 1º DE MAIO - ALFARELOS

ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

      
Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 149.755,39 euros, inferior ao limite
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º,
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto –.

A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente
informação, insere-se dentro do âmbito da competência quer do Presidente da Câmara Municipal, quer da Câmara Municipal,
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uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros – cf. alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-
Lei 197/99, de 08 de Junho –.

O encargo previsto para a presente empreitada tem dotação no orçamento para o ano de 2019 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 2019/196, prevendo-se a sua
execução para o próximo ano de 2019.

2. PROCESSO

Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1, do art. 114º do 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)
13.12.2018

e

Assunto:  - SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ÁGUAS RESIDUAIS 
                - Rede de esgotos residuais doméstcos da Rua 1º de Maio - Alfarelos

Na seqnência de indicação snpíerior píromovensse a elaboração do pírojeto de execnção relatvo à rede de esgotos
residnais doméstcos em assnnto.

Ele contempíla a cobertnra de nma zona de Alfarelos, ainda não servida de saneamento básico, identficada na
pílanta segnintes
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Este pírojeto, apíós conclnsão da obra e entrada em fnncionamento, píermitrá a eliminação da ETAR de Granja do
Ulmeiro e Alfarelos, com a condnção do efnente píara a ETAR de Figneiró do Campío.

Estando o pírojeto conclnsdo o mesmo apíresenta nma estmatva orçamental de 149.755,39 €.

Sendo  snpíeriormente  considerado  opíortnno,  de  forma  a  píromover  a  fntnra  concretzação  do  investmento,
píropíomoss

i.   A apírovação do pírojeto de execnção elaboradoi
ii.  A  realização  da  obra  píor  empíreitada,  com  recnrso  à  Consnlta  Prévia,  efetnando  convite,
nomeadamente, às segnintes entdadess

 Joaqnim Rodrignes Da Silva & Filhos, Lda..i
 Contec – Constrnção e Engenharia, S.A.i
 Delfim Jesns Martns & Irmão, Lda.i
 A.M. Cacho & Brás, Lda.

À consideração snpíerior,                                                                  
(Mário Monteiro, Eng.º.
Chefe da D.I.O.P.M.)
2018s12s11

O Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário Jorge  Nunes referiu  que:  “estando o Protocolo
aprovado no ponto anterior, agora podemos dar o início ao procedimento cujo valor da
empreitada é de 149.755,39 euros. Assim, propõe-se a consulta prévia a quatro entidades
para a realização desta empreitada.”----------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “queria realçar o seguinte: ainda
bem que a democracia é um regime fabuloso, porque além dos eleitos, por vezes temos
pessoas que têm responsabilidade como o Professor Jorge que veio aqui e trouxe a nós, ao
conhecimento de todos, eu por acaso já sabia, uma coisa que estava à vista de toda a gente,
como era possível fazer o saneamento daquela zona sem prever a parte mais importante.
Fico contente que isso tenha sido retificado a tempo e também por constatar que não é
preciso ser eleito para defender os interesses da população.”----------------------------------------

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “esta  obra  não  será
financiada, vamos ver se ela é adjudicada abaixo deste valor, está feito o projeto da obra que
custou à volta de 5.000,00 euros, está aqui o caderno de  encargos e isto vai abranger 30
habitações. A proposta é que se aprove o procedimento de consulta prévia  com consulta a
quatro entidades e a dispensa de constituição do júri.”-----------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de consulta prévia,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-----------------------------------
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Ponto 22. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ÁGUAS RESIDUAIS

                . FECHO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE 
ALFARELOS/GRANJA DO ULMEIRO

                   - 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 Doméstcas de Alfarelos/Granja do Ulmeiro
                 - Trabalhos a mais e trabalhos a menos

Relatvamente à empíreitada em assnnto informamoss

1. De forma a execntar a empíreitada píermitndo qne,  apíós a sna entrada em fnncionamento,  o maior
número  píosssvel  de  habitantes  faça  a  sna  ligação,  píor  gravidade,  à  rede  em execnção,  verificasse  a
necessidade de execntar nma extensão de coletores snpíerior à pírevista em pírojeto (+959,56m), caixas de
visita e repíosição de píavimentos correspíondentesi

2. Verificamos,  ainda,  a  necessidade  de  execntar  algnns  trabalhos  não  pírevistos  no  pírojeto  inicial,
nomeadamentes

a. Fornecimento e instalação de Estação Elevatória Compíacta com 1400mm de diâmetro e 3500
mm de pírofnndidade, respíetva caixa de válvnlas e trabalhos acessórios, de forma a snbsttnir a
atnal  estação  elevatória  existente  na  Granja  do  Ulmeiro,  nnma  antga  fossa  sépítca,  cnja
ntlização  foi  considerada  em pírojeto,  mas,  no  nosso  entender  e  da  fiscalização  da obra,  o
mesmo não é píratcável e aconselhável, do píonto de vista técnico.

3. Nesta fase é píosssvel constatar, conforme listagem em anexo – ANEXO 0, qne não serão atngidas as
qnantdades pírevistas em pírojeto píara algnns trabalhos, nomeadamentes

a. Caixas de visita com pírofnndidades snpíeriores a 2,50mi
b. Qnedas gniadas em caixas de visitai

4. Um dos trabalhos pírevisto realizar no âmbito da empíreitada, diz respíeito à repíosição de píavimentos
betnminosos  em  troços  de  estradas  sob  jnrisdição  da  Infraestrntnras  de  Portngal,  SA  (IP,  SA),
nomeadamente ao longo da EN 342s1, nas localidades de Casal do Redinho e Fonte dos Cãesi e na EN 347
na Granja do Ulmeiroi

5. Nestes troços de estrada, sob jnrisdição da IP, SA, foi, em pírojeto, pírevista a apílicação de nma camada de desgaste
em toda a largnra da faixa de rodagem, com a descrição correspíondente ao artgo 1.4.4 do mapía de trabalhos
respíetvo, com a redação constante do ANEXO 1 à píresente informação e com as caractersstcas técnicas, em
termos  de  materiais  a  apílicar,  estabelecidas  no  Caderno  de  Encargos  –  Condições  Técnicas  Materiais  de
Constrnção, conforme se apíresentam no ANEXO 2i

6. Pelo  adjndicatário  foi  apíresentado,  píara  nma  qnantdade  de  18.425,00m2,  nm  cnsto  nnitário  de
4,50€/m2, o qne totaliza nm valor de 82.912,50€, píara apílicação de camada de desgaste realizada com
seixo britado como inerte pírincipíal, solnção habitnalmente ntlizada neste tpío de camada de píavimentoi

7. No entanto, verificasse qne aqneles inertes (seixo britado) não cnmpírem as exigências da IP, SA, píara as
caractersstcas  dos materiais  a  ntlizar  nas  mistnras  betnminosas  a  qnente  a  apílicar  em camadas  de
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desgaste,  constantes  do ANEXO 3 à  píresente informação, exigências  qne nos foram transmitdas nas
Condições  Espíeciais  e  Gerais  da  LICENÇA  PARA  UTILIZAÇÃO  PRIVATIVA  DO  DOMÍNIO  PÚBLICO
RODOVIÁRIO 8CBR180608 (ANEXO 4  à  píresente informação),  cnjo  conteúdo nos foi  comnnicado em
08/06/2018, não sendo, píor via desse facto, aceites na compíosição deste tpío de mistnrasi

8. Snblinhamos  qne  nesta  data  a  obra  já  decorria  e  havsamos  obtdo  píarecer  favorável  da  IP,  SA  em
04/10/2016 – ANEXO 5i

9. Neste enqnadramento, foi solicitado nm cnsto nnitário ao empíreiteiro píara a snbsttnição do inerte na
mistnra betnminosa e apílicar nma camada qne cnmpíra as exigências da IP,SA. Foisnos píropíosto nm valor
de 8,25€/m2, píara nma qnantdade final estmada de 17.800,00m2, o qne impílicaria nm cnsto total píara
o artgo de 146.850,00€i

10. Assim, de acordo com indicações snpíeriores, considerandos
a. Qne o cnsto nnitário final píropíosto píelo adjndicatário píara este trabalho é snbstancialmente

snpíerior ao da píropíostai
b. Qne aqnele não está dispíonsvel píara a sna eventnal rednçãoi
c. Qne é nrgente avançar com a repíosição do píavimento no troço em cansa de forma a minorar

os riscos píara o trânsitoi

Propíomoss
1. A apírovação das alterações píropíostasi
2. A apírovação dos trabalhos a mais e a menos constantes da listagem em anexoi 
3. A apírovação de nma pírorrogação graciosa do pírazo de execnção da empíreitada, em conseqnência

dos trabalhos a mais identficados, até ao dia 31/01/2019
4. A execnção da camada de desgaste em cansa, com nm píreço base de 146.850,00€, com recnrso à Consnlta

Prévia e consnlta, nomeadamente, às segnintes entdadess
1. A.M Cacho & Brás, Ld.ªi
2. CONTEC s Constrnção e Engenharia, SAi
3. Civibérica s Obras Civis, S.A.i
4. SOCITOP – Unipíessoal, Ld.ª.i
5. Miranvias s Pintnra e Sinalização, Ld.ª.i
6. Gadanha Pavimentos, Ld.ª.

A serem apírovadas as píropíostas agora apíresentadas, a sitnação da obra será a segnintes

À consideração snpíerior,    
(Mário Monteiro
Chefe da D.I.O.P.M.)
2018s12s07
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O Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “os  serviços  técnicos
trazem-nos um mini relatório feito. O conjunto das situações que levam aos trabalhos a
menos e aos trabalhos a mais, é normal neste tipo de obras dizem os mais experientes, que
foi cerca de 1 milhão de euros. Aquilo que nos é proposto é que se aprove os trabalhos a
menos e os trabalhos a mais propostos no valor de 65.356,19 euros e os trabalhos a menos
propostos de 92.832,50 euros e que, por outro lado, para substituir estes trabalhos a menos,
que têm a ver, basicamente, com a pavimentação, em zona de Estrada Nacional. O IP não
aceita o material proposto em projeto, por regras supra-provenientes, quer que seja granito a
introduzir no asfalto, que são normas que eles têm para aquele tipo de pavimento e isso
implica que tirando 92 mil euros de trabalhos a menos ao projeto que se tenha que fazer um
novo procedimento para completar a obra que é o pavimento de todo o espaço da Estrada
Nacional  entre  a  Ponte  de  Alfarelos,  Ponte  sobre  o  Caminho  de  Ferro  e  o  início  da
localidade do Casal do Redinho, ali  junto ao Cemitério. Aquilo que se propõe é que se
aprove os trabalhos a menos e os trabalhos a mais decorrentes da proposta; que se dê início
ao procedimento e a prorrogação graciosa de prazo.”------------------------------------------------

O Senhor  Vereador  Eng.  Agostinho  Gonçalves  referiu  que:  “só  quero  dizer  que  estes
trabalhos  a  mais  e  a  menos  são  normais  nos  Concursos  Públicos,  nas  obras  isso  é
perfeitamente normal e também da necessidade quando temos trabalhos a mais que não
estavam previstos, são trabalhos a mais não em quantidade, mas em espécie e é obrigatório
abrir um procedimento concursal para essa parte, está correto em termos processuais. Agora
queria alertar para o seguinte: o projeto foi feito, não foi feito aqui se não estou em erro, o
preço base foram 13 mil euros e depois quem ganhou apresentou 7.500 euros, eu já diversas
vezes referi que os projetos com valores muito baixos, não pensam maduramente sobre as
situações, rever essa situação, porque essa situação das condições técnicas do IP, da brita,
daquilo que é usado ou de outro tipo já estava definido desde 2012, o projetista não pôs
isso, se calhar nem teve tempo, se calhar também não dava para mais. Portanto, o critério
do preço baixo, já falámos isso várias vezes, às vezes saí-nos mais caro.”-------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar:
- As alterações propostas;
- Os trabalhos a mais e a menos constantes da listagem;
- Uma prorrogação graciosa do prazo de execução da empreitada, em consequência
dos trabalhos a mais identificados até ao dia 31.01.2019;
- A execução da camada de desgaste em causa, com um preço base de 146.850,00
euros, com recurso à consulta prévia, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.-----------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto 23. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ÁGUAS RESIDUAIS

                . REDE DE ESGOTOS DOMÉSTICOS DE MARCO DE SAMUEL E LUGARES 
LIMÍTROFES

                  - Aprovação de Projeto

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ÁGUAS RESIDUAIS
                    - Rede de esgotos doméstcos de Marco de Samuel e lugares limítrofes
                     - Aprovação de projeto

Relatvamente ao tema em assnnto, considerandos
1. Qne o pírojeto de execnção se encontra elaboradoi

2. Qne o mesmo contempíla, resnmidamente, a constrnção das redes de saneamento das localidades de
Coles de Samnel, Marco de Samnel, Casalinho, Palhais e Cardal, bem como a constrnção de nma ETAR. 

3. Qne a estmatva orçamental obtda, de acordo com o respíetvo mapía qne se jnnta em anexo, totaliza
964.054,28€;

4. Qne se pírevê esta obra venha a ser píromovida píela Empíresa Intermnnicipíal, em fase de consttnição.
 
Propíõesses

1. A apírovação do pírojeto de execnção respíetvoi

À consideração snpíerior,
(Mário Monteiro, Eng.º.
Chefe de D.I.O.P.M)
2018-12-12

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que:  “trata-se de mais uma
candidatura, estamos na fase de entrega esta semana, o projeto está a ser preparado para ser
executado pela ABMG, futura empresa de Águas do Baixo Mondego e Gândaras, onde se
insere Soure, mas nesta fase o Município de Soure aprova o projeto, sem prejuízo de ele vir
a ser aprovado, no âmbito da empresa que lançará o Concurso Público, se for o caso. A
candidatura está a ser feita em consórcio, cuja cabeça do consórcio é o Município de Mira e
hoje, o que se propõe é que aprovemos o projeto.”---------------------------------------------------

O  Senhor  Vereador  Eng.  Agostinho  Gonçalves  referiu  que:  “gostaria  que  o  Senhor
Presidente nos confidenciasse, se há aqui alguma estratégia por detrás, penso que percebo,
que  é  antecipar  o  mais  possível  estes  projetos  para  serem  enquadrados  no  consórcio
municipal, isso têm vantagens? Gostaria que nos passasse, a informação se fosse possível.”--
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “já foi referido aqui várias
vezes, ao longo dos meses, o contexto da futura empresa.  Ponto da situação,  a semana
passada ficaram completos todos os esclarecimentos pela Entidade Reguladora dos Serviços
de Água, Saneamento e Resíduos da ERSAR, a informação verbal que temos é que obteve o
parecer final favorável à constituição da empresa e ao mérito da constituição da empresa por
parte da entidade reguladora e que esse mesmo parecer seguiu,  agora,  a acompanhar as
restantes peças regulamentares para o Tribunal de Contas. Aguarda-se, da parte do Tribunal
de Contas, o Reconhecimento de Utilidade Pública da Empresa e a autorização aos três
Municípios para que se constituam pela mesma. É expetável, diria que é quase certo, que vai
ser necessário voltarem os documentos finais à Câmara Municipal e à respetiva Assembleia
Municipal  de  cada  um dos  três  Municípios  porque,  por  muito  pequenos  que  sejam os
acertos, há de facto alterações efetivas aos documentos e, como tal, o Tribunal de Contas
vai exigir, e bem, que os respetivos órgãos deliberativos tomem uma posição também final.
Se o Tribunal de Contas demorar algum tempo iremos aproveitar a Assembleia Municipal
de fevereiro, se o Tribunal de Contas for bastante rápido nesta análise final, nós faremos
uma Assembleia Municipal Extraordinária ainda em janeiro para que este processo não pare,
porquê? Até 28 de fevereiro estão a decorrer as candidaturas, em balcão aberto, o que é que
isto quer dizer? Sendo aprovadas as primeiras a chegar é que levam a fatia dos mais de 100
milhões  de  euros  que  estão  neste  momento  disponíveis  no  POSEUR.  Aquilo  que
corresponde a esta agregação dá-nos a possibilidade de financiamento de 1 milhão e 100 mil
euros, o que quer dizer que dá para um investimento na ordem dos 2 milhões. Dá para
avançar para duas candidaturas neste primeiro pacote:  Samuel 905 mil  euros e o Sul da
Freguesia de Soure, 1 milhão e 600 mil euros, é evidente que ultrapassa, não dá para retirar
mais, se formos a continuar a depená-la, para ela encaixar num milhão de euros daqui a
bocado não existe. Nós temos um Protocolo com o Município de Pombal que faremos
muita questão de o executar, pensamos que é muito importante para Soure porque tem um
objetivo primordial, que é, ainda que sobrecarregando mais o rio Arunca, salvar pelo menos
o rio Anços, manter o rio Anços sem o mínimo de águas residuais ainda que bem tratadas
em  futuras  ETAR.  Não  se  transfere  o  problema  porque  a  ETAR  da  Almagreira  está
concebida  para  7.500  habitantes,  é  uma  ETAR tecnologicamente  bem  concebida,  com
dimensão, com área, está subutilizada e com mais estes habitantes que vai levar da Redinha e
do Sul da Freguesia de Soure, basta fazer as contas, ainda assim não vai atingir os 50% e,
como tal, temos que acreditar que é suficiente. Para nós tem aqui um encontro de contas
que está estipulado em que teremos um encargo de 70 mil euros/ano, para o tratamento das
Águas Residuais do Sul da Freguesia de Soure, acolher neste sistema que iremos ter que
pagar ao Município de Pombal, mas que serão compensados, também pela passagem dos
resíduos, deles, que serão recolhidos na Figueirinha e transportados para os Simões por nós,
também de valor equivalente. Esta é a operação que está aqui estabelecida em Protocolo.
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Esta candidatura está onerada per capita, não sabemos se ela passa, portanto, trata-se de
aprovar o projeto.”------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Projeto de Execução da Rede de Esgotos
Domésticos  de  Marco  de  Samuel  e  Lugares  Limítrofes,  conforme  decorre  da
informação técnica dos serviços.--------------------------------------------------------------

Ponto 24. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ÁGUAS RESIDUAIS

                 . REDE DE ESGOTOS DOMÉSTICOS DE SIMÕES, BONITOS E LUGARES LIMÍTROFES

E TROÇO DO EMISSÁRIO DE POMBAL – FASE I
                     - Aprovação de Projeto

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ÁGUAS RESIDUAIS

                    - Rede de Esgotos Domésticos de Simões, Bonitos e Lugares Limítrofes e Troço do Emissário de Pombal –
FASE I.

                     - Aprovação de projeto

Relatvamente ao tema em assnnto, considerandos
 1. Qne o pírojeto de execnção se encontra elaboradoi
 2 . Qne o mesmo contempíla, resnmidamente, nesta FASE I, as infraestrntnras (emissários e sistemas elevatórios)
necessárias píara assegnrar o transpíorte das ágnas residnais desde o píonto de entrega do Mnnicspíio de Pombal (na
zona da Figneirinha) até à ETAR de Almagreira, bem como as redes de saneamento das localidades de Figneirinha,
Marco do Snl, Lonrenços e Simões, do Mnnicspíio de Sonre, cnjo efnente irá ignalmente ser condnzido à mesma
ETAR.

3.  Qne  a  estmatva  orçamental  obtda,  de  acordo  com  o  respíetvo  mapía  qne  se  jnnta  em  anexo,  totaliza
1.605.167,60€;

4. Qne se pírevê esta obra venha a ser píromovida píela Empíresa Intermnnicipíal, em fase de consttnição.

Propíõesses
1. A apírovação do pírojeto de execnção respíetvo.

À consideração snpíerior,
(Mário Monteiro, Eng.º.
Chefe de D. I.O.P.M)
2018s12s05

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Projeto de Execução da Rede de Esgotos
Domésticos de Simões, Bonitos e Lugares Limítrofes e Troço do Emissário de Pombal
- Fase I, conforme decorre da informação técnica dos serviços.---------------------------
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Ponto 25. ÁGUA E TERMALISMO
               . Abastecimento Público de Água

               -  Aquisição de Terrenos
                

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: Abastecimento Público de Água
                   Aquisição de Terrenos

Aquando da execução do abastecimento público de água à localidade de Pedrogão do Pranto e lugares limítrofes,
foi necessário proceder à construção de um reservatório de água.

Há data foi solicitada autorização ao Sr. João Nunes Simões, residente no lugar de Vinha da Rainha, para instalar
num terreno seu, o reservatório de água do Pedrogão do Pranto

Passado todos estes anos esta situação nunca foi regularizada, com a compra do referido terreno por parte do
Município de Soure.

Assim, o proprietário do terreno tem manifestado, nos últimos tempos o interesse em formalizar a respetiva venda, 
tendo em consideração os preços há data praticados.

Tratando-se de uma área aproximada de 160,00 m² junto ao caminho que liga o Pedrogão do Pranto ao Marco de 
Coles, considera-se adequado o valor 1000,00 Euros, acordado com o interessado, tendo em conta o tempo 
decorrido.
 
À consideração superior, 
(Evaristo Duarte; Téc. Sup.)
2018-11-30

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se da aquisição de
um terreno para podermos construir um reservatório de água, junto ao caminho que liga a
localidade de Pedrogão do Pranto ao Marco de Coles, no valor de 1.000,00 euros.”----------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar a aquisição  de  terreno,  ao  Senhor  João
Nunes Simões, com uma área aproximada de 160,00 m2, junto ao caminho que
liga o Pedrogão do Pranto ao Marco de Coles, no valor de 1.000,00 euros,  conforme
decorre da informação técnica dos serviços..------------------------------------------------

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

                  .  Arruamentos e Ligações na Freguesia de Vinha da Rainha - Estrada N.
Srª do Pranto (Entre a Ponte da Valada de Galegôa e o Parque Infantil)

                     - Homologação do Auto de Receção Provisória

Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS RURAIS

ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE VINHA DA RAINHA – ESTRADA N. SRª. DO PRANTO (ENTRE A 
PONTE DA VALA DA GALEGÔA E O PARQUE INFANTIL)
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 01.06.2018, à empresa
Delfim de Jesus Martins & Irmão, Ldª, pelo valor de 14.811,00 €, acrescido de IVA.

Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, nos termos
e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de
Janeiro.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
30.11.2018

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

Ponto 27. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

               . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS 
                 - Adjudicações
       
27.1. Construção de Muro de Suporte em Porto Coelheiro
    
Foi presente a seguinte informação:
 
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS

 CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE EM PORTO COELHEIRO

 ADJUDICAÇÃO

Por deliberação de Câmara de 31.10.2018, foi decidido recorrer à figura de consulta prévia, nos termos da alínea c) do artigo
19º,  Código dos  Contratos  Públicos,  aprovado  pelo  D.L.  n.º  111-B/2017,  de 31 de agosto ,  como procedimento  prévio  à
adjudicação da empreitada acima mencionada.

Foram apresentadas as propostas seguintes:

EMPRESA VALOR PRAZO

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ELIMUR, LDª 18.494,88 € 60 DIAS

ARESTA GARRIDA, LDª 19.395,00 € 60 DIAS

ISIDOVIAS - INVESTIMENTOS, LDª 20.231,15 € 60 DIAS
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Analisadas as propostas e elaborado o relatório final, que se anexa, o júri sugere a adjudicação, da presente empreitada, à
empresa SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ELIMUR, LDª.

É obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o mesmo não se encontra dispensado da redução a escrito – vide
al. d) do n.º 1 do art.º 95.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto -.           

Foi efetuada a audiência prévia dos concorrentes, nos termos do n.º 1 do art.º 123.º do CCP, sem que tenha sido apresentada
qualquer observação por parte dos concorrentes.

A eficácia  da presente  adjudicação,  nomeadamente  para  efeitos  de  quaisquer  pagamentos,  depende  da publicitação  da
mesma, pela entidade adjudicante, no portal único da internet dedicado aos contratos públicos  (www.base.gov.pt) – ver art.
127.º do CCP -.

Conclusão:

Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos:

1. A designação, como gestor de contrato, do Sr. Eng.º Mário Fernando Rodrigues Monteiro, nos termos do disposto no
artigo 290.º-A do CCP.

2. A adjudicação da presente empreitada à empresa SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ELIMUR, LDª;

3. Aprovação da minuta do contrato, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 98.º do CCP;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 18.494,88 euros, acrescido de IVA.

À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
10.12.2018

Deliberado, por unanimidade,  aprovar a designação como gestor do contrato o
Senhor  Eng.  Mário  Fernando  Rodrigues  Monteiro;  a  adjudicação  da  presente
empreitada à empresa Sociedade de Construções Elimur, Lda; a  minuta do contrato
e a autorização para a realização da despesa no valor de 18.494,88 euros, acrescido
de IVA, conforme decorre da informação técnica dos serviços.----------------------------

27.2. Arruamentos no Formigal, Barreiras e Mira-Olhos – Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS

ARRUAMENTOS NO FORMIGAL, BARREIRAS E MIRA-OLHOS

ADJUDICAÇÃO
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Por deliberação de Câmara de 31.10.2018, foi decidido recorrer à figura de consulta prévia, nos termos da alínea c) do artigo
19º,  Código dos  Contratos  Públicos,  aprovado  pelo  D.L.  n.º  111-B/2017,  de 31 de agosto ,  como procedimento  prévio  à
adjudicação da empreitada acima mencionada.

Foram apresentadas as propostas seguintes:

EMPRESA VALOR PRAZO

DELFIM JESUS MARTINS & IRMÃO, LDª 76.422,00 € 30 DIAS

CIVIBÉRICA – OBRAS CIVIS, S.A. 76.510,00 € 30 DIAS

ALVAPE  CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDª 76.517,21€ 30 DIAS

Analisadas as propostas e elaborado o relatório final, que se anexa, o júri sugere a adjudicação, da presente empreitada, à
empresa DELFIM JESUS MARTINS & IRMÃO, LDª.

É obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o mesmo não se encontra dispensado da redução a escrito – vide
al. d) do n.º 1 do art.º 95.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto -.           

Foi efetuada a audiência prévia dos concorrentes, nos termos do n.º 1 do art.º 123.º do CCP, sem que tenha sido apresentada
qualquer observação por parte dos concorrentes.

A eficácia  da presente  adjudicação,  nomeadamente  para  efeitos  de  quaisquer  pagamentos,  depende  da publicitação  da
mesma, pela entidade adjudicante, no portal único da internet dedicado aos contratos públicos  (www.base.gov.pt) – ver art.
127.º do CCP -.

Conclusão:

Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos:

1. A designação, como gestor de contrato, do Sr. Eng.º Mário Fernando Rodrigues Monteiro, nos termos do disposto no
artigo 290.º-A do CCP.

2. A adjudicação da presente empreitada à empresa DELFIM JESUS MARTINS & IRMÃO, LDª;

3. Aprovação da minuta do contrato, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 98.º do CCP;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 76.422,00 euros, acrescido de IVA.

À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
10.12.2018

DESPACHO: 
À Reunião de Câmara para conhecimento.
Adjudique-se Urgente 
Soure 10/12/2018
O Presidente da Câmara Municipal
(Mário Jorge Nunes)

Foi tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------------
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Ponto 28. 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

                    - Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:

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

ADJUDICAÇÃO

Por despacho do Sr. Vice-Presidente de Câmara de 19.11.2018, foi decidido recorrer à figura de consulta prévia, nos termos
da alínea c)  do artigo  19º,  Código dos  Contratos Públicos,  aprovado  pelo  D.L.  n.º  111-B/2017,  de 31 de agosto ,  como
procedimento prévio à adjudicação da empreitada acima mencionada.

Foram apresentadas as propostas seguintes:

EMPRESA VALOR PRAZO

MIRANVIAS – PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDª     10.078,74 € 30 DIAS

SNSV – SOC. NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDª 10.141,20 € 30 DIAS

SEGMENTOPROVAVEL – SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, LDª 10.149,40 € 30 DIAS

Analisadas as propostas e elaborado o relatório final, em anexo, os serviços sugerem a adjudicação da presente empreitada à
empresa MIRANVIAS – PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDª.

Tratando-se de um contrato de empreitada de obras públicas de complexidade técnica muito reduzida e não excedendo o
preço contratual 15.000,00 €, é dispensada a redução a escrito do mesmo – vide alínea d) do n.º 1 do artigo 95.º do CCP -.

Foi efetuada a audiência prévia dos concorrentes, nos termos do n.º 1 do art.º 123.º do CCP, sem que tenha sido apresentada
qualquer observação por parte dos concorrentes.

A eficácia  da presente  adjudicação,  nomeadamente  para  efeitos  de  quaisquer  pagamentos,  depende  da publicitação  da
mesma, pela entidade adjudicante, no portal único da internet dedicado aos contratos públicos  (www.base.gov.pt) – ver art.
127.º do CCP -.

Conclusão:

Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos:

1. A designação, como gestor de contrato, do Sr. Eng.º Mário Fernando Rodrigues Monteiro, nos termos do disposto no
artigo 290.º-A do CCP.

2. A adjudicação da presente empreitada à empresa MIRANVIAS – PINTURA E SINALIZAÇÃO, LD.ª;

3. Autorização para a realização da despesa no valor de 10.078,74 euros, acrescido de IVA.
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À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
13.12.2018

Deliberado, por unanimidade,  aprovar a designação como gestor do contrato o
Senhor  Eng.  Mário  Fernando  Rodrigues  Monteiro;  a  adjudicação  da  presente
empreitada à empresa Miranvias - Pintura e Sinalização, Lda e a autorização para
a realização da despesa no valor de 10.078,74 euros, acrescido de IVA, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------

Ponto 29. DEFESA DO MEIO AMBIENTE – OUTRAS
               . OUTRAS AÇÕES

               . Demolição de Interior de Edificação e Reparação de Fachada Rua 
Evaristo de Carvalho (Pai)

                    - Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: DEFESA DO MEIO AMBIENTE - OUTRAS

OUTRAS AÇÕES

DEMOLIÇÃO DE INTERIOR DE EDIFICAÇÃO E REPARAÇÃO DE FACHADA – RUA EVARISTO DE CARVALHO (PAI)
ADJUDICAÇÃO

Por despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara de 19.11.2018, foi decidido recorrer à figura de  consulta prévia, nos
termos da alínea c) do artigo 19º, Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto , como
procedimento prévio à adjudicação da empreitada acima mencionada.

Foi apresentada a proposta seguinte:

EMPRESA VALOR PRAZO

GADANHA PAVIMENTOS, LDª 19.999,00 € 30 DIAS

Tendo em conta que a única empresa que apresentou proposta respondeu ao solicitado e que o seu valor é inferior ao preço
base, (21.000,00 €), os serviços sugerem a adjudicação da presente empreitada à empresa GADANHA PAVIMENTOS, LDª.

É obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o mesmo não se encontra dispensado da redução a escrito – vide al. d)
do n.º 1 do art.º 95.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto -.           

Tendo em conta que a decisão é favorável ao único interessado, sugere-se a dispensa da audiência prévia, nos termos da
alínea b) do nº 2 do artigo 103º do CPA.
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A eficácia  da presente  adjudicação,  nomeadamente  para  efeitos  de  quaisquer  pagamentos,  depende  da publicitação  da
mesma, pela entidade adjudicante, no portal único da internet dedicado aos contratos públicos  (www.base.gov.pt) – ver art.
127.º do CCP -.

Conclusão:

Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos:

1. A designação, como gestor de contrato, do Sr. Eng.º Mauro António Pereira Alegre, nos termos do disposto no artigo
290.º-A do CCP.

2. A adjudicação da presente empreitada à empresa GADANHA PAVIMENTOS, LDª ª;

3. Aprovação da minuta do contrato, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 98.º do CCP;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 19.999,00 euros, acrescido de IVA.

À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais,
(Mário Monteiro, Eng.º)
04.12.2018

Deliberado, por unanimidade,  aprovar a designação como gestor do contrato o
Senhor Eng. Mauro António Pereira Alegre; a adjudicação da presente empreitada
à empresa  Gadanha Pavimentos, Lda; a minuta do contrato e a autorização para a
realização da despesa no valor de 19.999,00 euros, acrescido de IVA, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------

Ponto 30. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
             . REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 
             . CENTRO -07-2316 - FEDER - 000192
                 - Aprovação do Termo de Aceitação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto:  Candidatura: Reabilitação do Mercado Municipal    
                  CENTRO – 07 – 2316 - FEDER- 000192
                  Notificação da Decisão de Aprovação 
    
Relativamente ao assunto em epígrafe, e dando cumprimento ao solicitado pelo Sr. Presidente de Câmara,
informa-se: 

No  âmbito  da  candidatura  identificada  em  epígrafe,  submetida  em  28-08-2018  ao  abrigo  do  Aviso  de
Concurso  nº  CENTRO-16-2018-03,  referentes  a  operações  enquadradas  nos  PARU,  o  Município  foi
notificado da decisão de aprovação da mesma pela Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional do
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Centro em 28-11-2018 com um investimento elegível de 836.287,02 e taxa cofinanciamento de 85% a que
corresponde uma comparticipação FEDER de 710.843,97.   

O Resumo Financeiro da operação é o seguinte:

Custo Total do Investimento 836.287,02
Investimento Não Elegível 0,00
Investimento Elegível 836.287,02
Taxa de Cofinanciamento 85%
Montante Comparticipação Aprovado 710.843,97

À consideração superior
A Dirigente do Setor r/s
(Susana Gaspar, Dra)                                        
07/12/2018
 
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “a candidatura foi aprovada
em sede de Centro 2020, o custo total do investimento é 836.287,02 euros, foram todos
considerados elegíveis e o financiamento aprovado é de 710.843,97 euros. Proponho que a
Câmara  Municipal  aprove  o  Termo  de  Aceitação  da  Candidatura  e  os  seus  respetivos
anexos.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 
Deliberado, por unanimidade, aprovar o Termo de Aceitação, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.--------------------------------------------------------------

Ponto 31. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
             . APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA 
             . CENTRO DE INOVAÇÃO SOCIAL

                  - Aprovação do Projeto de Execução

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE 
               - APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA
               - CENTRO DE INOVAÇÃO SOCIAL
               - Aprovação do Projeto de Execução

Na reunião do Executivo Municipal de 16 de novembro, foi aprovado o Projeto de Arquitetura para a
conversão do antigo edifício da GNR no Centro de Inovação Social de Soure com vista à submissão de
Candidatura ao Portugal2020, para a prioridade de Investimento 6.5 que se enquadra os investimentos
previstos no âmbito da Área de Regeneração Urbana”.

A solução  arquitetónica  desenvolvida,  concretiza  as  opções  fundamentais  para  este  equipamento.
Entretanto foram executados os Projetos de Especialidade, e os documentos e peças desenhadas que
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concretizam o Projeto de Execução, detalhando a solução construtiva definitiva e as opções técnicas
para as exigências funcionais e energéticas exigidas na candidatura.

A totalidade dos trabalhos previstos, totaliza o valor de 849.993,95€.

Assim, sugere-se: 
- a aprovação do Projeto de Execução do Centro de Inovação Social, e a correspondente abertura de
Concurso Público, de acordo com o Mapa de Quantidades anexo.

À Consideração Superior,
Rui Fernandes, Arq.)
12.12.2018

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “está pronto o projeto, o
mesmo totaliza 849.993,95 euros.
Assim, propõe-se a aprovação do projeto de execução do Centro e Inovação Social.”---------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Projeto de Execução do Centro de Inovação
Social e a correspondente Abertura de Concurso Público, de acordo com o Mapa de
Quantidades, conforme decorre da informação.--------------------------------------------
A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos ausentou-se não tendo participado na
votação.-----------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 32. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
              . APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA 
                 - Aquisição de Terrenos

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “dar-vos nota que para
apoio à atividade económica nós temos sinalizados e localizados quatro áreas de intervenção
para áreas de localização económica e que, para avançarmos rapidamente, o Município tem
que  começar  a  comprar  terrenos,  isso  só  é  possível  se  o  fizermos  recorrendo  a
financiamento de médio/longo prazo, através da banca tradicional ou noutro mecanismo de
financiamento.  Depois  da  apresentação  dos  pressupostos,  com  esta  reprogramação  ao
Portugal 2020 que foi anunciada a semana passada, nós queremos avançar rapidamente com
a compra de terrenos. 
Primeiro, Área de Localização Empresarial de Venda Nova/Tapéus, inscrita em Plano de
Atividades e Orçamento Municipal há várias décadas, a proposta é que se possa investir lá
no máximo 400.000,00 euros, para uma área aproximada de 160.000m2, ou seja, 16 hectares,
que isto possa ser complementar a um projeto existente  e arquivado na Câmara. A proposta
é que o Município avance rapidamente para a compra de terrenos e que alargue aquilo que

52



23ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 17 de dezembro de 2018, pelas 14,30 horas

estava previsto em termos de PDM vigente como área de intervenção, que se elabore um
Plano de Pormenor e que tentemos, até meados do ano de 2018, adquirir grande parte dos
terrenos e os que não conseguirmos adquirir que se passe para um processo de expropriação
para  que  o  Plano  de  Pormenor  tenha  efeitos  registais  e  fundiários  para  a  aquisição de
terrenos, até porque nos temos possibilidades de trazer para ali, no imediato, empresas que
também  se  vão  candidatar  a  Fundos  Comunitários  para  esta  Área  de  Localização
Empresarial.
Segundo, Área de Localização Empresarial de Alfarelos/Granja do Ulmeiro, temos aí uma
decisão  para  comprar  porque  concordámos  com  o  valor  da  avaliação  e  vamos  tentar
comprar, pelo menos, para já mais 6 hectares, passar dos 60.000 para 120.000m2, portanto,
investir um valor na ordem dos 480.000,00 euros.
Terceiro, zona Sul da Freguesia  de Soure, ALE Soure Sul, onde nos propomos, para já,
comprar 20 hectares, no valor máximo de 400.000,00 euros.
Quarto, Área de Localização Oeste, na Zona da Amieira, para a inserção de um possível
Terminal da Amieira, um investimento para já na ordem dos 150.000,00 euros.
Quinto, Área de Localização Empresarial Soure2, que neste PDM ainda vigente, é a Zona
Industrial  de  Soure2,  nós  temos aqui  uma referencia  de  120.000m2,  um valor  máximo
recomendado de 600.000,00 euros.
A proposta é que se aprove esta estratégia.”------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “tenho que dizer aquilo que
sinto, é para isso que estou, para dar a minha opinião. Sobre isto, acho muito bem, é uma
política ter terrenos para disponibilizar e para desenvolver o Concelho,  etc, mas eu não
concordo com esta estratégia. Na minha opinião, nós estarmos a investir em parcelas de
terrenos dispersas pelo Concelho que poderão eventualmente daqui a dez/vinte anos ter uso
para a estratégia que agora estamos a pensar, eu não faria isso, eu concentrava-me numa
zona, não há recursos para tudo, talvez ali junto ao IC2 e dirigia os investimentos para ali e
depois criava as vias rodoviárias e melhorava os acessos. Penso que sem bons acessos essas
zonas industrias terão poucas possibilidades, porque as pessoas vão para os sítios em que
realmente têm acessos. Percebo a estratégia, percebo que em termos de divulgação e de
comunicação, até fica bem, porque compramos ali terrenos, vamos investir ali, isso para a
opinião pública tem o seu valor, mas em termos estratégico, na minha opinião, não faria
isso, concentrava-me numa zona, investia naquela zona e a partir daí desenvolvia o resto. É
uma questão de estratégia, é uma questão de escolha, está no seu direito.”-----------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “a estratégia proposta é
esta, está em Plano de Atividades de 2018, há mais de trinta anos que a Venda Nova faz
parte do Plano de Atividades, aqui questionado tantas vezes na Assembleia Municipal por
diversas bancadas. Nós avançamos com Venda Nova onde há interesses privados já a tentar
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instalar-se, mas que é preciso que o Município intervenha em termos de Plano de Pormenor
e em termos de disponibilização de outros terrenos. Avançamos com esta instalação a Sul da
Freguesia  de  Soure  porque  o  tipo  de  terreno,  que  é  um terreno  florestal,  são  parcelas
grandes,  ou seja,  no imediato.  No caso da Venda Nova são parcelas de minifúndio,  de
500m, 1.000m, cujo período de execução terá que ser por contencioso, por isso é que o
privado  no  passado  não  conseguiu  e  a  estratégia  encetada  no  passado  não  funcionou.
Depois  há  outros  interesses,  as  pessoas  têm interesse  em se  localizarem  por  força  da
Plataforma Rodoferroviária de Alfarelos/Granja do Ulmeiro, tem um tipo de procura e nós
temos  que  ter  aqui  esta  flexibilidade  de  ter  uma  resposta.  Por  outro  lado,  é  o
desenvolvimento harmonioso e em conjunto do Concelho, é uma visão diferente, isto tem
sido usado na Educação, na Saúde, na Cultura, nas Infraestruturas Desportivas, etc. Não
podemos ter para as Infraestruturas Desportivas e Sociais, por exemplo, um contexto que é
diversificar  e  de  repartir  pelo  Concelho  os  equipamentos  municipais  e  depois  quando
falamos em desenvolvimento económico, dizer que afinal devíamos por os ovos todos no
mesmo cesto. 
Respeito a sua opinião, a minha proposta é a seguinte:  que se aprove esta estratégia de
investimento imediato com recurso a financiamento de médio/longo prazo e que se remeta
este documento, que é complementar às Grandes Opções do Plano, porque elas já estão
inscritas nos objetivos das Grandes Opções do Plano dos últimos anos, para a Assembleia
Municipal  para  que,  nós termos do n.º  2  do artigo 51 da Lei  das  Finanças  Locais,  Lei
73/2013  de  03  de  setembro  que  “independentemente  da  sua  inclusão  no  Plano  Plurianual  de
atividades, a discussão e a autorização prévia da Assembleia Municipal” , portanto, este documento,
sendo  aqui  aprovado  em  reunião  de  Câmara,  vá  para  discussão  prévia  na  Assembleia
Municipal, para que se tivermos que recorrer a financiamento médio / longo prazo para a
aquisição destes terrenos, esta estratégia tenha a provação prévia da Assembleia Municipal. 
A proposta é que se aprove esta estratégia de começarmos a comprar terrenos para a criação
destes  polos  empresariais.  Decorrente  da  aquisição  destes  terrenos,  virá  em  momento
próprio a contratação dos serviços para a realização dos Planos de Pormenor para alguns
destes, nem todos vão arrancar ao mesmo tempo, como é óbvio, nem é isso que se pretende
e que, simultaneamente, se envie, já previamente, à Assembleia Municipal esta estratégia
para que a mesma também possa aprovar o possível recurso a crédito médio/longo prazo.”-

A  Senhora  Vereadora  Dra.  Manuela  Santos  referiu  que:  “sobre  a  proposta  que  aqui
apresenta  e  percebendo  a  localização  destas  bolsas  de  terreno  que  passarão  a  ser
propriedade do Município, para já é uma proposta e estamos a traçar um plano, é isso que
nós traz aqui, se irá ser concretizada ou não, depois veremos, porque há muitas variáveis
ainda  por  avaliar  e  por  serem concretizadas,  mas  para  já  revejo-me  nesta  estratégia.  É
verdade que, ao longo dos anos, e em anos de eleições autárquicas, os diversos partidos
políticos  têm  colocado  propostas  de  aquisição  de  terrenos  e  de  ampliação  de  Zonas
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Industriais em várias zonas do Concelho de Soure e não só junto ao Nó de Acesso, bem que
essa é, efetivamente, aquela que neste momento é a primeira e, se calhar, a grande aposta.
Na Granja do Ulmeiro justifica-se claramente o investimento que lá está, justifica-se esta
aquisição, aliás, penso que apresentou isto priorizando estas aquisições. Sim, conta com o
nosso  voto  favorável,  revejo-me  nesta  estratégia  e  espero  é  que  tenhamos  capacidade
financeira para adquirir e concretizar estes planos.”---------------------------------------------------

O  Senhor  Vice-Presidente  Américo  Nogueira  referiu  que:  “concordo  com  a  estratégia
apresentada  pelo  Senhor  Presidente,  muita  das  vezes  nós  somos  acusados  de  não  ter
estratégia para o Concelho, finalmente apresentamos uma estratégia para o Concelho…”----

O Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “não  é  verdade,  nós
apresentámos aqui  em 2016  o  Plano Estratégico  para  o  Município  de  Soure  e  que  foi
aprovado, por unanimidade, na Câmara Municipal.”--------------------------------------------------

O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “não disse que é aqui que somos
acusados, até porque também concordo com a posição do Senhor Vereador do PSD... No
entanto,  já  que  estamos  a  falar  de  investimentos  extremamente  importantes  para  o
Concelho, em áreas diversificadas e em projetos diversificados, porque como também o
Senhor Presidente disse e bem, a área de Alfarelos e Granja do Ulmeiro é direcionada para a
Logística, a área de Soure é para aumentar a capacidade da Zona Industrial e a nova Zona
Industrial da Venda Nova é um projeto que há muito é um desejo de todos os autarcas de
todos os partidos. Portanto, justifica-se plenamente este investimento que nós iremos fazer.
Também entendo a posição do Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves, se bem que
se não podemos por um lado criticar e, por outro lado, quando as propostas vêm acima da
mesa, não estarmos de acordo com elas. Acho até que a diversificação é muito importante
neste aspeto. Concordo também com a proposta apresentada.”------------------------------------

O  Senhor  Vereador  Eng.  Agostinho  Gonçalves  referiu  que:  “gostaria  de  agradecer  a
participação,  mas  queria  clarificar  qual  é,  na  minha  opinião,  o  desenvolvimento  do
Concelho. O desenvolvimento do Concelho passa pelo Eixo Norte Sul, que vai desde o
IC2, pode se estender lá acima e depois até à Granja do Ulmeiro, esse aí é o eixo principal.
Quando digo que na minha estratégia, se fosse  eu, apostava na Zona da Venda Nova e na
Granja do Ulmeiro, porque num espaço temporal em que nós estamos inseridos, porque
não há recursos para tudo, não me leve a mal eu dizer que a gente não tem recursos para
investir nestas Zonas Industriais todas ao mesmo tempo, nem neste seu Mandato, nem no a
seguir, por isso é que eu digo que a estratégia, tendo em conta a racionalidade de custos e
tendo em conta o espaço temporal, é apostar mais na Venda Nova, Granja do Ulmeiro,
investir nos acessos e depois manter a ligação à Vila que é importante. Não tenham ilusão,
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penso que se a gente conseguisse fazer uma Zona Industrial na Venda Nova, com todas as
potencialidades, todas as diversidades da indústria e que valorize o espaço, vamos ter que ter
necessidade de ligar essa zona à Sede do Concelho, porque se não qual é o risco que se
corre? O risco que existe é que nós criámos lá uma Zona Industrial forte e depois não temos
ligação à Vila, as pessoas em vez de vir almoçar aqui vão almoçar a Condeixa-a-Nova ou a
Pombal. O desenvolvimento tem a ver com todas estas dinâmicas ao mesmo tempo, por
isso  é  que,  e  é  a  estratégica  que  eu  defenderia,  era  um  Eixo  Norte  Sul  com  o
desenvolvimento das Zonas Industriais junto ao IC2 e também a ligação à Zona Norte para
ligação ao Porto da Figueira da Foz.”--------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a aquisição imediata de parcelas de terrenos
em localizações com potencial estratégico para desenvolver ALE´S:
- ALE Venda Novas/Tapéus, área aproximada 160.000 m2, valor 400.000,00 ;€
-  ALE  Alfarelos/Granja  do  Ulmeiro,  área  aproximada  240.000  m2,  valor
480.000,00 ;€
- ALE Soure Sul, área aproximada 200.000 m2, valor 400.000,00 ;€
- ALE Oeste, área aproximada 100.000 m2, valor 150.000,00 ;€
- ALE Soure 2, área aproximada 120.000 m2, valor 600.000,00 .€
E ainda propor à Assembleia Municipal que considere o investimento importante e
que o mesmo seja autorizado a possível financiamento por Empréstimo de Médio ou
Longo Prazo, conforme decorre da informação.--------------------------------------------

Ponto 33. TERRAS DE SICÓ 
                   . Projetos Aprovados
                  - Comparticipação Municipal

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: Terras de Sicó 
                Projetos Aprovados 
                Comparticipação Municipal      

Relativamente ao assunto em epígrafe, e dando cumprimento ao solicitado pelo Sr. Presidente de Câmara,
informamos que foram deliberadas pela Direção e pela Assembleia Geral das Terras de Sicó a realização dos
seguintes projeto/despesas:
- Comparticipação Excecional: regularização do deficit de financiamento do funcionamento da associação
Terras de Sicó, no montante de 102 046,20€ cabendo a cada Município uma comparticipação no montante de
17 007,70€.  
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 - EEC  Inature: referente  à  componente  nacional  do  projeto  aprovado  que  consiste  na  Promoção  e
Divulgação da Grande Rota 26. A cada Município foi atribuído efetuar uma comparticipação no montante de
649,32€.  
 - Serviço Jurídico: Despesa assumida no âmbito da aquisição de serviços de apoio jurídico à Associação.
Comparticipação municipal no valor de 1.599,00.
-  Recursos  Humanos:  despesa  assumida  no  âmbito  da  renovação  de  contratos  com  pessoal.  A cada
Município compete realizar uma comparticipação no montante de 6.087,28€. 

Este projeto está inscrito nas Grandes Opções do Plano 2018 com classificação 12.003.2018/275 - 2 - Outras
Ações de Desenvolvimento Económico – Terras de Sicó – Outras, e previsto no orçamento para 2018 na
rubrica 03.01/08.07.01

Assim, propõem-se que seja aprovada a transferência no montante de 25.343,30€ relativa à comparticipação
municipal nos projetos/despesas acima referenciados.

À consideração superior
A Dirigente Intermédia de 4º Grau, r/s 
(Susana Gaspar, Dra)                                                  
 10/12/2018

O Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário Jorge  Nunes referiu  que:  “como sabem, somos
sócios das Terras de Sicó, que é uma Associação de Desenvolvimento Local responsável
pela dinâmica de Desenvolvimento Local de Base Comunitária - DLBC aqui da sub região.
Para encontro de contas, há aqui algumas que já vêm de anos anteriores, vamos propor uma
comparticipação excecional no valor de 17.007,70 euros que, basicamente, é para regularizar
uma  situação  de  um  défice  de  financiamento  acumulado  e  que  alguns  Municípios  já
colocaram em dia, falta Soure; mais 649,32 euros para a nossa participação na divulgação da
Rota 26; mais 1.599,00 euros para serviço jurídico e em recursos humanos 6.087,28 euros. 
A proposta é que se aprove transferir 25.346,30 euros, relativa à comparticipação municipal
dos projetos e despesas referenciados.”-----------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a transferência no montante de 25.343,30
euros, relativa à comparticipação municipal nos projetos/despesas, conforme decorre
da informação técnica dos serviços.----------------------------------------------------------

Ponto 34. PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA MULTIMODAL

                   - Aquisição de Terrenos

O Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “trata-se  de propor  a
aprovação desta estratégia de investimento com aquisição de terrenos, um deles em Soure,
no espaço entre  a  Rua do Cais  e  o  Campo de Futebol,  com uma área  aproximada de
15.000m2, um terreno agrícola, pelo valor máximo recomendado de 160.000,00 euros. Que
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o  Município  possa  adquirir  este  terreno  e  dedica-lo  às  áreas  de  mobilidade  urbana,
estacionamento, etc. Uma outra parcela de 1.600m2, este é um prédio urbano, por um valor
104.000,00 euros, nas traseiras da Caixa de Crédito Agrícola de Soure e a piscina. Isto será
para fazermos Candidaturas no âmbito do PAMUS da Promoção da Modalidade Urbana
Multimodal. Nós temos o estudo feito do PAMUS desde 2016, portanto, apontava, entre
outros, para este tipo de investimento e para a transformação, no âmbito do PAMUS, da
Ciclovia que atravessará a Vila de Soure e condicionava a mobilidade urbana de Soure e da
criação de um parque de estacionamento na zona do Antigo Bairro Pré-Fabricado.
A proposta é que se aprove esta estratégia de investimento e que se proponha à Assembleia
Municipal  considerar  este  investimento  importante  e  que  o  mesmo  seja  autorizado  a
possível financiamento a médio/longo prazo.”--------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “concordo que se negocie estes
terrenos, até porque são terrenos bem localizados, pelo menos o terreno ao pé da Caixa
Agrícola e lá em baixo também, para o domínio público, penso que está bem localizado,
portanto,  se  for  possível  negociar  isso,  tudo  bem.  Agora  eu  acho  é  que  vai  ser  difícil
enquadrar ali o pomar do Virgílio neste objetivo de mobilidade, só se for para um parque de
estacionamento, enquadra-lo nestes critérios todos vai ser difícil.”---------------------------------

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “estamos  a  falar  da
aquisição destes terrenos e da possibilidade de termos que recorrer ao crédito de médio /
longo prazo para fazer estes investimentos, portanto, o que se propõe é que se aprove essa
estratégia e que se remeta esta intenção para a Assembleia Municipal para que, numa análise
preliminar, a mesma autorize recorrer a possível financiamento de médio/longo prazo.”-----

Deliberado, por unanimidade, aprovar a aquisição imediata de parcelas de terrenos
urbanas:
- Soure, área aproximada 15.000 m2, valor 160.000,00 ;€
- Soure, área aproximada 1.600 m2, valor 104.000,00 .€
E ainda propor à Assembleia Municipal que considere o investimento importante e
que o mesmo seja autorizado a possível financiamento por Empréstimo de Médio ou
Longo Prazo, conforme decorre da informação.--------------------------------------------

Ponto  35.  Centro-05-4842-FEDER-000017-Remodelação  da  Unidade  de  Saúde  da
Granja do Ulmeiro

Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: CENTRO-05-4842-FEDER-000017 – Remodelação da unidade de Saúde da Granja do Ulmeiro

A operação “CENTRO-05-4842-FEDER-000017 – Remodelação da unidade de Saúde da Granja do Ulmeiro” tinha
a conclusão prevista em 30 de junho de 2018.

Face à impossibilidade de terminar a empreitada de construção  deste equipamento,  foi  necessário lançar  novo
procedimento de contratação pública para a conclusão da componente.

Esta situação motivou a necessidade de solicitar à Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do
Centro a reprogramação desta operação. Assim, em 30 de junho de 2018, foi submetido pedido ao Centro 2020 para
reprogramação temporal, física e financeira.

O Município recebeu notificação da proposta de decisão da aprovação da alteração da operação em 12 de dezembro
de 2018 para, querendo, pronunciar-se em sede de audiência prévia no prazo de 10 dias úteis.

A proposta de decisão tem, sumariamente, os seguintes termos:

 A reprogramação temporal, a Autoridade de Gestão aceita como final da operação 30 de setembro de
2019.

 Em relação à reprogramação física e financeira, a proposta da AG é a seguinte:

Montantes Candidatura Aprovada Proposta Centro2020
Investimento Total: 473.560,40€ 541.627,05€
Investimento Não Elegível 1.193,10€ 44.739,04€
Investimento Elegível Não Comparticipado 102.367,30€ 126.888,01€
Investimento Elegível 370.000,00€ 370.000,00€
FEDER 314.500,00€ 314.500,00€

O aumento do valor do Investimento Total decorre do aumento do valor da Empreitada. Este aumento existe porque
o valor da empreitada adjudicada à Canas – Engenharia e Construção S.A. somada do valor entretanto pago a Gar-
Five, Lda é superior à adjudicação da empreitada de construção à Gar-Five num total de 68.066,65 (Inclui IVA) 

O  aumento  do  valor  do  Investimento  Não  Elegível  decorre  da  componente  da  empreitada.  Do  Acordo  de
Revogação de empreitada celebrado com a Gar-Five, Lda constam 31.781,01€ + IVA referentes a aceitação de
materiais e equipamentos. A Autoridade de Gestão considera esta aceitação não elegível porquanto, refere,  “no
Caderno de Encargos da Empreitada são feitas medições sobre os trabalhos realizados, e não sobre o fornecimento
de materiais e equipamentos que irão constituir uma determinada atividade/trabalho”.

O aumento do Investimento Elegível Não Comparticipado decorre do aumento do valor da operação e do facto do
montante Elegível se manter inalterado.

O  Investimento  Elegível  mantém-se  inalterado  porque,  mantendo-se  o  montante  FEDER  correspondente  aos
314.500,00€ mapeados no Pacto para o Desenvolvimento e Coesão da Comunidade Intermunicipal de Coimbra, é
aquele a que corresponde uma taxa de co-financiamento de 85%.

Considerando a análise e os fundamentos da Autoridade Gestão ao pedido de reprogramação da operação, sugere-
se, salvo melhor opinião a aceitação dos termos da notificação.

À Consideração Superior
Rafael Alexandre Tralhão Gomes
Gabinete de Apoio à Presidência
13/12/2018 
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que:  “trata-se da resposta à
nossa reprogramação, tendo em conta a alteração e os ajustes de empreitada. Aquilo que o
Centro 2020 diz  não é bem aquilo que a gente gostava.  A Candidatura passa a  ter  um
investimento total de 541.627,05 euros; o investimento não elegível passou para 44.739,04
euros;  o  investimento  elegível  não  comparticipado  passou  para  126.888,01  euros  e  o
investimento elegível é 370.000,00 euros, do qual o FEDER atribui 314.500,00 euros. Ainda
temos aqui alguma esperança que na reprogramação financeira nos possa ser alocada aqui
mais alguma verba do elegível não comparticipado, ou seja, destes 126.888,01 euros, ainda
possamos conseguir alguma verba. 
Assim, proponho que aprove a Aceitação dos Termos da Notificação do Centro 2020, desta
adenda ao contrato de reprogramação.”-----------------------------------------------------------------

Deliberado, por  unanimidade,  aprovar a Aceitação dos  Termos da Notificação,
conforme decorre da informação.------------------------------------------------------------

Ponto 36. RECURSOS HUMANOS
                   . Procedimento de Mobilidade entre Órgãos
                    - Admissão de dois Assistentes Operacionais (Jardineiro e Cantoneiro)

Foi presente a seguinte Proposta:

Proposta
Considerando:

- As atribuições das autarquias locais e a competência dos seus órgãos, no que respeita à promoção e salvaguarda dos
interesses próprios das respetivas populações;

- Que no âmbito da gestão de recursos humanos do município é imprescindível garantir uma maior economia,
eficiência e eficácia, visando a melhoria da operacionalidade dos serviços, aliada à necessidade premente de reforço
dos recursos humanos;

- A aposentação de dois Assistentes Operacionais;

- Que é fundamental fazer face às necessidades permanentes sentidas pelos Serviços;

- Os fundamentos constantes nas informações dos serviços;

Proponho ao Executivo Municipal, de acordo com o artigo 4.º e n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009,
de 03 de setembro:

- A abertura de dois procedimentos para mobilidade interna entre órgãos, com vista ao preenchimento de dois
lugares para a carreira/categoria de Assistente Operacional (Jardineiro e Cantoneiro).

Paços do Município, 12 de dezembro de 2018
O Presidente,
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(Mário Jorge Nunes)

e

Assunto: ► PROCEDIMENTO DE MOBILIDADE ENTRE ÓRGÃOS 
                 - Admissão de 1 Assistente Operacional (Jardineiro)
                  - Admissão de 1 Assistente Operacional (Cantoneiro)

Conforme solicitado superiormente e relativamente ao assunto em epígrafe, informamos o seguinte:

1. O Mapa de Pessoal do Município de Soure, para o ano de 2018, foi aprovado na Reunião de Câmara de
12.12.2017 e na Sessão da Assembleia Municipal de 22.12.2017, prevendo todos os postos de trabalho
ocupados e a ocupar em 2018.

Com  a  aposentação  de  dois  Assistentes  Operacionais  ficam  dois  lugares  vagos,  na  modalidade  de
contrato de trabalho por tempo indeterminado. 

2. O responsável por esta área tem vindo a alertar para a necessidade de recrutamento de pessoal, para
assegurar o normal funcionamento dos serviços;

3.  Não  existe  uma  reserva  de  recrutamento  interna  constituída  neste  Município,  resultante  do
procedimento concursal comum na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado.

DO DIREITO:
ENQUADRAMENTO LEGAL AO ABRIGO DA LEI N.º 35/2014, DE 20 DE JUNHO

De acordo com o artigo 23.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o regime
jurídico  das  autarquias  locais,  constituem  atribuições  do  município  a  promoção  e  salvaguarda  dos
interesses próprios das respetivas populações, designadamente no domínio do ambiente e saneamento
básico, equipamentos rural e urbano e transportes e comunicações.

A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, estabelece
no seu artigo 30.º que o órgão ou serviço pode promover o recrutamento de trabalhadores necessários ao
preenchimento dos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal, devendo esse recrutamento ser
feito por tempo indeterminado ou a termo, consoante a natureza permanente ou transitória da atividade,
ou pode ainda recorrer à mobilidade, nos termos do art.º 92 e seguintes, do mesmo diploma.

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 30.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o recrutamento para a
constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado, deve iniciar-se sempre de
entre  trabalhadores  com  relação  jurídica  de  emprego  público  por  tempo  indeterminado  previamente
estabelecida. 

De acordo com o capítulo III, que prevê o regime de Mobilidade nos art.ºs 92º e seguintes, do anexo da
Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas,  aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, pode-se
sempre recorrer a esta figura de recrutamento.

Releve-se, que de acordo com as disposições conjugadas no art.º 4.º e no n.º 1 do art.º 9.º, do Decreto-Lei
n.º 209/2009, de 03 de setembro, compete, também, ao órgão executivo o recrutamento dos trabalhadores
necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal.

Face ao exposto,  e  com os fundamentos constantes  na presente informação,  sugere-se a V.  Ex.ª  que
proponha ao Executivo Municipal:
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- A abertura de dois procedimentos para mobilidade interna entre órgãos, com vista ao preenchimento de
dois lugares para a carreira/categoria de Assistente Operacional – área de Jardineiro e Cantoneiro.

À Consideração Superior, 
Paços do Município de Soure, 12 de dezembro de 2018                                 
A Técnica Superior,  
(Susana Ramos,Dr.ª)
A Assistente Técnica,       
(Ana Elias)     
                                            

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “nós temos aqui vários
pedidos de funcionários públicos afetos a outras entidades administrativas que têm feito
pedido para virem para o Município de Soure trabalharem pela mobilidade. Nós na área
operacional  temos  um  défice  de  recursos  Humanos  e,  recentemente,  reformaram-se
funcionários.  Aqui  a  proposta  é  que  se  divulgue  uma  bolsa  de  emprego  público,  que
aceitamos propostas de mobilidade para o Município de Soure, uma vaga é de jardineiro e
outra de cantoneiro.” ---------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar a Abertura de  dois  Procedimentos  para
Mobilidade Interna entre Órgãos com vista ao preenchimento de dois lugares para a
Carreira/Categoria de Assistente Operacional (Jardineiro e Cantoneiro), conforme
Proposta do Senhor Presidente Mário Jorge Nunes.---------------------------------------

Ponto 37. RECURSOS HUMANOS
                   . Tolerância de Ponto 
                 - Natal//2018 - Conhecimento   

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

Ponto 38. RECURSOS HUMANOS
                  . Modalidade de Horário Flexível e Jornada Contínua - Conhecimento

DDESPACHOESPACHO

Considerando,Considerando, 

- A Lei nº 35/2014, de 20 de junho, com as devidas alterações, que estabelece o regime aplicável à
Administração  Pública  em  matéria  laboral,  nomeadamente  as  relacionadas  com  os  tempos  de
trabalho;
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- Que o tempo de trabalho é qualquer período durante o qual o trabalhador está a desempenhar a
atividade ou permanece adstrito à realização da prestação;

- Que nos termos do art. 110º da Lei supra mencionada, em função dessas atividades,  podem os
órgãos ou serviços adotar uma ou mais que uma modalidades de horário de trabalho .

- Que existem neste Município trabalhadores a praticar as modalidades de horário em regime de
Jornada  Contínua e  Horário  Flexível,  cujos  pressupostos  de  deferimento  possam  já  estar
ultrapassados.

Determino que:Determino que:
Os  trabalhadores  que  atualmente  praticam  a  modalidade  de  Horário  Flexível  e  Jornada
Contínua, deverão formular um novo pedido no prazo de 20 dias úteis, considerando-se, após
este período, cessadas as autorizações anteriores.

Mais determino que:Mais determino que:
Os pedidos das modalidades de horário serão analisados e decididos dentro da ambiência legal
aplicável, sendo que para efeitos da alínea b) do nº 2 do art. 111º da Lei nº 35/2014, de 20 de junho
(LTFP) as  plataformas  fxas  previstas  para  os  horários  fexíveis  são:  da parte  da manhã –  das
10h00 às 12h30m  ; da parte da tarde - das 14h30m às 16h30m  .

O presente despacho produz efeitos a partir de 02 de janeiro de 2019.

Paços do Município de Soure, 06 de dezembro de 2018
O Presidente,
(Mário Jorge Nunes)

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

Ponto 39. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
               . Festas de Nossa Senhora da Conceição
                 - Associação Cultural Cimeirense 
                  . Dia 07 dezembro a 09 dezembro de 2018 – Ratificação

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

Ponto 40. CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

                  - Exercício de 2018

Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS
      -  EX E R C Í C I O  D E  2018

   

A Câmara Municipal,  na  sua Reunião de 30.11.2018,  deliberou aprovar  a  figura  da consulta  preliminar,  para
avaliação das propostas de vários Revisores de Contas e Sociedades de Revisores de Contas.

Conforme indicação superior, consultaram-se várias entidades que nos fizeram chegar as propostas que anexamos
e a seguir indicamos:

ENTIDADE PROPOSTA

Sérgio Gomes ROC 3.500,00 €

P. Matos Silva, Garcia JR., P. Caiado & Associado, SROC, Lda. 10.080,00 €

Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões & Associados, SROC, Lda. 5.988,00 €

Cravo, fortes, Antão & Associados, SROC, Lda. 9.000,00 €

Da análise qualitativa às mesmas, todas cumprem com os requisitos do Regime Financeiro das Autarquias Locais e
Entidades Intermunicipais – RFALEI -, sendo que se diferenciam no programa de trabalhos e respetiva abordagem
técnica.

Assim, conforme determinado superiormente, coloca-se à consideração do Executivo Municipal a apreciação das
propostas e escolha do ROC ou SROC, para posteriormente se proceder à sua contratualização por ajuste direto.

Observe-se que, de acordo com o artigo 77.º do RFALEI, a entidade escolhida deverá ser nomeada pela Assembleia
Municipal, sob proposta da Câmara Municipal.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
13.12.2018

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “feita a consulta preliminar,
de acordo com a análise dos serviços a quatro empresas, na presença dos diversos portfólios
e  currículos  das  diversas  propostas  não  encontro  dados  relevantes  para  distinguir  as
propostas para além do seu valor, como tal,  proponho a aprovação do nome de Sérgio
Gomes  Revisor  Oficial  de  Contas,  pelo  valor  de  3.500,00  euros  e  que  seja  remetida  à
Assembleia Municipal, a proposta feita pelo Executivo.”--------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia referiu que: “nada contra a metodologia que foi
escolhida pelo Senhor Presidente de Câmara, se for dentro da lei… mas que fique registado
em ata, que as quatro empresas que nos são aqui apresentadas, não são naturalmente escolha
dos vereadores eleitos… nós não estamos aqui a escolher empresas, nem hoje nem nunca,
estamos apenas a votar a  sua proposta.  Portanto,  face às empresas que nos foram aqui
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presentadas, iremos aprovar a que tem o preço mais baixo de acordo com a justificação do
Senhor Presidente de Câmara.”---------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos a favor do Senhor Presidente da Câmara
e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e CDU, e 1 (uma) abstenção do Senhor
Vereador eleito pelo PPD/PSD - CDS/PP - PPM - Eng. Agostinho Gonçalves -,
aprovar a proposta de contratualização da entidade Sérgio Gomes ROC, para a
Certificação Legal das Contas do Exercício de 2018, por Ajuste Direto e ainda propor
à Assembleia Municipal, conforme decorre da informação técnica dos serviços.--------

Ponto 41. Protocolo de Colaboração no âmbito da elaboração de Candidaturas ao
Aviso  POSEUR-12-2017-05  Ciclo  Urbano  da  Água  (CUA)  -  Operações
Promovidas por Entidades Gestores Agregadas

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto:  Protocolo de Colaboração no âmbito da elaboração de Candidaturas ao Aviso POSEUR-12-
2017-05  Ciclo  Urbano  da  Água  (CUA)  -  Operações  Promovidas  por  Entidades  Gestores
Agregadas

Considerando:

° A celebração de protocolo com os Municípios de Mira e Montemor-o-Velho em 03 de janeiro de 2017, e a sua
adenda assinada em 26 de setembro de 2018, para a Constituição de Empresa Intermunicipal de Águas, Saneamento
e Outros Serviços;
° A aprovação da Proposta de Constituição da Empresa Intermunicipal de Águas, Saneamento e Outros Serviços
entre os Municípios de Mira, Montemor-oVelho e Soure na Sessão da Assembleia Municipal Extraordinária de 15
de maio de 2018;
° Que os Municípios de Mira e Montemor-oVelho aprovaram também, nos respetivos órgãos municipais, a referida
proposta de Constituição daquela Empresa;
° Que estão a ser executados os trabalhos necessários à Constituição da Empresa,  designadamente, com vista à
obtenção dos pareceres necessários pelas entidades reguladoras e de supervisão;

Considerando ainda: 
°  Que  o  Aviso  POSEUR-12-2017-05  Ciclo  Urbano  da  Água  (CUA)–  Operações  Promovidas  por  Entidades
Gestoras Agregadas,  na sua atual  publicação,  prevê um regime excecional em que as candidaturas poderão ser
apresentadas  em  parceria  constituída  pela  globalidade  dos  Municípios  que  estão  em  processo  da  respetiva
Agregação, devendo para o efeito ser identificado o líder; 
° Que, com vista à submissão atempada das candidaturas das operações previstas nos estudos, importa iniciar a
preparação dos processos das respetivas operações de imediato; 

Sugere-se, salvo melhor opinião, que a Câmara Municipal aprove o Protocolo de Colaboração Anexo.
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À Consideração Superior
Rafael Alexandre Tralhão Gomes
Gabinete de Apoio à Presidência
06/12/2018 

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “está a decorrer o prazo de
Candidatura  para  as  empresas  entidades  gestoras  agregadas,  Empresas  Intermunicipais,
neste  momento  a  empresa  ainda  não  está  legalmente  constituída,  está  em  fase  de
constituição e prevê o Regulamento,  estando a empresa nesta fase,  tem que haver uma
entidade jurídica para avançar com a candidatura, que possa ser um dos Municípios que
integram essa futura empresa, sem prejuízo que no prazo de 90 dias, temos que sim ou não,
formalizar  a  empresa.  Disponibilizou-se  o  Município  de  Mira  para  ser  “cabeça  de
consórcio” e aquilo que eu proponho é aprovação do Protocolo para que as candidaturas
possam ser entregues via Município de Mira.”--------------------------------------------------------- 

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos a favor do Senhor Presidente da Câmara
e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e CDU, e 1 (uma) abstenção do Senhor
Vereador eleito pelo PPD/PSD - CDS/PP - PPM - Eng. Agostinho Gonçalves -,
aprovar o Protocolo de Colaboração no Âmbito da Elaboração de Candidaturas ao
Aviso POSEUR-12-2017-05 Ciclo Urbano da Água (CUA) - Operações Promovidas
por Entidades Gestores Agregadas, conforme decorre da informação.-------------------

Ponto 42. PDR2020  -  Operação  3.4.2  -  Melhoria  da  Eficiência  dos  Regadios
Existentes/Modernização de Regadio Precário do Pranto I

                   -  Acordo de Parceria
    
Foi presente a seguinte Proposta:

PROPOSTA

Estabelecimento de Acordos de Parceria

O Projeto de Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego iniciou-se há mais  de 30 anos,  cobrindo o vale central  do
Mondego, o que não se verifica com os vales secundários dos afluentes Pranto, Arunca e Ega. É precisamente esta área
que agora conhecerá um novo impulso com o relançamento desta importante obra hidroagrícola, permitindo a realização
de novos projetos a somar à intervenção do Pranto I – já aprovada – com uma dotação de 25 milhões de euros e que
prevê beneficiar uma área estimada de 700 hectares, explorada por mais de 500 agricultores.

No centro desta iniciativa está o denominado Bloco 5, de acordo com o perímetro inicial de rega do Baixo Mondego, os
campos  do  Conde,  Amieira  Velho  e  Marnoto  estão  incluídos  no  Concelho  de  Soure  e  são  o  coração  da  área  a
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intervencionar pelo Plano de Investimentos agora anunciado, e que foi alvo de aprovação de uma candidatura a fundos
comunitários através do PDR 2020.

Assim, este é um momento de viragem no projeto hidroagrícola do Baixo Mondego, indo ao encontro das justas e antigas
pretensões dos agricultores desta região, que há muito se debatem com a injustiça e disparidade de condições entre as
parcelas que já eram beneficiárias das obras no vale central, e todos os outros que estavam de fora da área inicialmente
intervencionada.

Este projeto alinha com a estratégia para o regadio público 2014-2020, e concretiza os vetores da sustentabilidade dos
recursos solo e água, da eficiência energética e da rentabilização dos investimentos, eixos que concorrem igualmente
para a concretização das opções fundamentais de desenvolvimento do Município.

A Lei 111/2015, de 27 de Agosto, estabeleceu o novo Regime Jurídico da Estruturação Fundiária, definindo as operações
de  emparcelamento  rural  e  valorização  fundiária  como  sendo  iniciativas  promovidas  pelo  Estado  Central  ou  os
Municípios; abrindo assim para um quadro institucional diferente no que toca à promoção destes processos, que no
Pranto I foram da responsabilidade da DGADR.

Assim, considerando:
a) a importância estratégica para o Município de Soure da realização da candidatura apresentada e aprovada, pela
Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego, ao PDR2020, para financiamento da
modernização do regadio e emparcelamento integral do Pranto;

b) a informação por parte da DGADR, que por incapacidade e insuficiência de meios, esteja a ponto de assumir a
realização dos estudos preliminares de emparcelamento integral do Pranto, para além das bases estabelecidas pelas
portarias 867/2003 e 211/2005;

Propõe-se:
1 - A celebração de Acordos de Parceria, entre o Município de Soure, o Município de Pombal, o Município da Figueira da
Foz e a Associação de beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego, com o seguintes objetivo:

- Elaboração dos estudos preliminares e do projeto de emparcelamento integral do Pranto I – que abrange os
campos do Seminário, Amieira, Velho e Marnoto, Calçada, Paul do Quinto e Ribeira da Telhada e Porto de Ferro -,
de acordo com os projetos elaborados, entre 2003 e 2005, pela ABOFHBM, em parceria com o extinto Instituto de
Desenvolvimento Rural e Agricultura (atual DGADR), cujas bases foram fixadas pela Portaria nº 211/2005, de 24
de Fevereiro.

2 - A celebração de Acordos de Parceria, entre o Município de Soure e a Associação de beneficiários da Obra de
Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego, com os seguintes objetivos:
- Elaboração dos estudos preliminares e do projeto de emparcelamento integral do Campo do Conde, de acordo
com  os  projetos  elaborados,  entre  2003  e  2005,  pela  ABOFHBM,  em  parceria  com  o  extinto  Instituto  de
Desenvolvimento Rural e Agricultura (atual DGADR), cujas bases foram fixadas pela Portaria nº 867/2003, de 20
de Agosto.

-  Elaboração  dos  projetos  de  execução  das  obras  de  fomento  hidroagrícola  previstas  na  operação  3.4.2.
PDR2020, relativamente ao Campo do Conde.

23.08.2018
O Presidente da Câmara Municipal
Mário Jorge Nunes
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “nós já aprovámos em
reunião  de  Câmara  estes  dois  Protocolos,  um  deles,  pelo  menos,  de  certeza  absoluta,
necessita  da  aprovação  da  Assembleia  Municipal,  que  é  o  nosso  Protocolo  com  a
Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego, é uma
questão  legal,  surgiu  essa  dúvida  e  então,  entendemos  levar  à  Assembleia  Municipal  a
aprovação desses dois Protocolos. Como já foi aprovado, anteriormente, numa reunião de
Câmara  os  Protocolos,  agora  é  propor  que  a  Assembleia  Municipal  aprove  estes  dois
acordos de parceria.”----------------------------------------------------------------------------------------

42.1. Município de Soure, Município da Figueira da Foz, Município de Pombal e
Associação  de  Beneficiários  da  Obra  de  Fomento  Hidroagrícola  do  Baixo
Mondego

ACORDO DE PARCERIA

OUTORGANTES:
Primeiro:  MUNICÍPIO  DE  SOURE,  com  sede  na  Praça  da  República,  em  Soure,  NIF  507103742,
representado  pelo  senhor  Mário  Jorge  da  Costa  Rodrigues  Nunes,  Presidente  da  respetiva  Câmara
Municipal, portador do cartão de cidadão n.º 06989694 1ZY3, emitido pela República Portuguesa, válido até
04/04/2028;
Segundo:  MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ, com sede na Avenida Saraiva de Carvalho, Figueira da
Foz, NIF 501305580, representado pelo senhor Dr.  João Albino Rainho Ataíde das Neves, Presidente da
respetiva Câmara Municipal, portador do cartão de cidadão n.º ..........., emitido pela República Portuguesa,
válido até ../../....
Terceiro:  MUNICÍPIO  DE  POMBAL,  com  sede  no  Largo  do  Cardal,  em  Pombal,  NIF  506334562,
representado pelo senhor Dr.  Luís Diogo de Paiva Morão Alves Mateus, Presidente da respetiva Câmara
Municipal, portador do cartão de cidadão n.º ..........., emitido pela República Portuguesa, válido até ../../....
Quarta: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA OBRA DE FOMENTO HIDROAGRÍCOLA DO
BAIXO MONDEGO,  pessoa coletiva de direito público,  com sede em Quinhendros, Montemor-o-Velho,
NIPC e matrícula 502068710, representada pelo senhor Engº António Fevereiro Ferreira de Lima, portador
do cartão de cidadão n.º ..........., emitido pela República Portuguesa, válido até ../../...., e pelo senhor  José
Armindo Mendes Valente, portador do Bilhete de Identidade n.º ..........., emitido em ../../...., respetivamente
Presidente e vogal da Direção.

Considerando que:
1º A Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidrioagrícola do Baixo Mondego apresentou a sua
candidatura  ao  PDR2020  para  financiamento  da  modernização  do  regadio  e  emparcelamento  integral  do
Pranto I, tendo a mesma sido aprovada em 05 de Dezembro de 2016 com a designação  Operação 3.4.2. –
Melhoria  da  Eficiência  dos  Regadios  Existentes/Modernização  de  Regadio  Precário  do  Pranto  I,
PDR2020, com um subsídio não reembolsável de € 24.969.050,00, sendo 21.223.692,50€ de comparticipação
comunitária e 3.745.357,50€ de comparticipação nacional;

2º O Vale do Pranto ocupa os campos do Conde, Frade, Canal de Fora, Amieira, Paul, Calçada, Paul do Quinto
e Ribeira da Telhada, Velho e Marnoto, Seminário e Porto de Ferro, estendendo-se, em termos administrativos,
pelos concelhos de Soure, Figueira da Foz e Pombal;

68



23ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 17 de dezembro de 2018, pelas 14,30 horas

3º A Lei nº 111/2015, de 27 de Agosto, que estabeleceu  o novo Regime Jurídico da Estruturação Fundiária,
prevê como instrumentos de estruturação fundiária, de entre outros, o emparcelamento rural e a valorização
fundiária;

4º De acordo com o artigo 14º da Lei nº 111/2015, de 27 de Agosto, as operações de emparcelamento integral
são da iniciativa do Estado ou dos municípios, sendo a DGADR a entidade promotora nas operações da
iniciativa do Estado e os municípios a entidade promotora nas operações da sua iniciativa;

5º  A  DGADR manifestou  a  sua  incapacidade,  em  meios  humanos,  para  assumir  a  responsabilidade  do
emparcelamento do Vale do Pranto, apesar das bases do emparcelamento do Campo do Conde e do Pranto II,
ora correspondentes ao Pranto I, terem sido fixadas, respetivamente, pelas Portarias nºs 867/2003, de 20 de
Agosto, e 211/2005, de 24 de Fevereiro;

6º O artigo 34º da Lei nº 111/2015, de 27 de Agosto, dispõe que a valorização fundiária tem por objetivo a
qualificação e o melhor aproveitamento económico, ambiental e social das parcelas e dos prédios rústicos,
através da execução de obras de melhoramento fundiário, e que as ações de emparcelamento rural, simples ou
integral, podem ser englobadas em projetos de valorização fundiária;

7º O nº 2 do artigo 37º da Lei nº 111/2015, de 27 de Agosto, prevê que os projetos de valorização fundiária,
ainda  que  englobem  ações  de  emparcelamento  rural,   podem  ser  da  iniciativa  de  uma  parceria  entre
municípios e organizações representativas dos proprietários interessados.

8º O Vale do Pranto vem sendo gerido pela Associação de Beneficiários do Baixo Mondego, desde 1999, em
cooperação com as associações de proprietários locais e a pedido destes;

Os outorgantes celebram entre si o presente Contrato para a execução, em parceria, do projeto de valorização
fundiária do denominado perímetro do Pranto II (ora integrado também no Pranto I), que abrange terrenos das
freguesias de Samuel e Vila  da Rainha,  do concelho de Soure, Alqueidão,  Borda do Campo e Paião,  do
concelho da Figueira da Foz, e Louriçal, do concelho de Pombal, assim delimitado:  Campo da Amieira:
norte, Estrada da Maria Mata e Moínho de Almoxarife; nascente e sul, caminho de ferro; e poente, rio Pranto
até à estrada da Maria da Mata;  Campo Velho e Marnoto: norte, estrada municipal nº 622; nascente, rio
Pranto; sul, campo Porto Velho e poente, vala do Monte;  Campo da Calçada e Campino:  norte, vala da
Carriçosa; nascente, rio Pranto; sul e poente, estrada municipal nº 622; Campo da Ribeira Telhada e paúl do
Quinto: norte, vala da Carriçosa, caminho de ferro e vala do Quinto; nascente, rio Pranto e vala da Calçada;
sul, vala da Calçada e estrada do Casenho; poente, caminho de ferro e vala do Quinto; Campo do Seminário:
norte, ribeira de Queitide (vala do Monte); nascente, ribeira de Queitide e caminho do Feixe; sul, rio Pranto e
vala da Vaqueira; poente, rio Pranto;  Campo do Porto Velho: norte, campo Velho e Marnoto e rio Pranto;
nascente, rio Pranto; sul, estrada nacional nº 342; poente, Estrada de Valarinho; vala do Monte, projeto que
engloba ações de fomento hidroagrícola e ações de emparcelamento integral, cujo financiamento foi aprovado
no  âmbito  do  PDR2020  através  da  operação  3.4.2.  –  Melhoria  da  Eficiência  dos  Regadios
Existentes/Modernização de Regadio Precário do Pranto I, nos seguintes termos:

Artigo 1.º
Objeto

O presente  Contrato define os objetivos da parceria,  as  obrigações e  responsabilidades de cada uma das
entidades, com as especificações das atividades de cada um dos intervenientes, cujo conteúdo foi aprovado
por todas as entidades que assinam o presente Contrato.
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Artigo 2.º
Objetivos

São objetivos da presente parceria os seguintes:
1- A elaboração dos estudos preliminares e do projeto de emparcelamento integral do Pranto I – que abrange
os campos do Seminário, Amieira, Velho e Marnoto, Calçada, Paul do Quinto e Ribeira da Telhada e Porto de
Ferro -, de acordo com os projetos elaborados, entre 2003 e 2005, pela ABOFHBM, em parceria com o extinto
Instituto de Desenvolvimento Rural e Agricultura (actual DGADR), cujas bases foram fixadas pela Portaria nº
211/2005, de 24 de Fevereiro.
2- A elaboração dos projetos de execução das obras de fomento hidroagrícola previstas na operação 3.4.2.
PDR2020.

Artigo 3.º
Designação da Entidade Gestora

Os parceiros, de comum acordo, designam a Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola
do Baixo Mondego como Entidade Gestora da Parceria e responsável pela gestão administrativa, financeira e
executiva da parceria.

Artigo 4.º
Obrigações da Entidade Gestora da Parceria

São obrigações da Entidade Gestora da Parceria:
a) Representar a parceria;
b) Coordenar as atividades da operação;
c)  Responder,  na qualidade de interlocutor,  e  em representação  de todos  os parceiros,  às  solicitações de
informação requeridas pela Autoridade de Gestão;
d) Comunicar aos parceiros os resultados das decisões adotadas pela Autoridade de Gestão;
e) Dispor de um dossier específico para a operação devidamente organizado;
f) Elaborar o relatório anual de progresso e apresentá-lo à Autoridade de Gestão dentro dos prazos legais;
l)  Apresentar  à  Autoridade  de  Gestão,  um ano após  o  recebimento  integral  dos  apoios,  um relatório  de
avaliação relativo aos resultados da operação.

Artigo 5.º
Obrigações dos parceiros

1. A ABOFHBM deve cumprir as obrigações estipuladas no artigo 24º do Decreto-Lei nº 159/2014, de 27 de
Outubro, e no artigo 9º da Portaria nº 201/2015, de 10 de Julho.
2. Todos os parceiros devem prestar informações e colaboração à Entidade Gestora da Parceria no âmbito das
competências próprias desta.

Artigo 6.º
Investimento da operação

A Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego assume o investimento
total da operação, nos termos em que a mesma foi aprovada.

Artigo 7.º
Calendarização da operação

Os outorgantes assumem as datas de realização nos termos em que a operação foi aprovada e de acordo com 
os formulários de candidatura que fazem parte integrante do presente Contrato.
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Artigo 8.º
Gestão de conflitos no seio da parceria

1. É da responsabilidade da parceria, formada pelos outorgantes deste Contrato, tratar das contendas que
possam surgir. Todavia, se os diferendos não tiverem solução no seu seio e se tal impedir a boa execução da
operação, colocando em causa o cumprimento dos objetivos propostos,  pode ser  reavaliada a operação e
alterados os termos do presente Contrato, o qual fica sujeito a aprovação da Autoridade de Gestão, nos termos
do nº 3 do artigo seguinte.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior o incumprimento dos objetivos da parceria pode, avaliadas as
circunstâncias,  constituir  fundamento  de rescisão do presente  Contrato e  dos contratos de Financiamento
celebrados com o IFAP, I.P.

Artigo 9.º
Vigência do Contrato

1. O presente Contrato vigora pelo período de duração da operação.
2. Qualquer alteração ao presente Contrato durante a execução da operação, deverá ser aprovada pela parceria
e submetida por escrito à Autoridade de Gestão de forma prévia à sua aplicação.
3. Qualquer alteração ao presente Contrato durante a execução da operação, deverá ser aprovada pela parceria
e submetida por escrito à Autoridade de Gestão de forma prévia à sua aplicação.

Contrato celebrado em __________, no dia _ de _______ de 201_.

Os abaixo assinados declaram ter lido e aceite o presente Contrato.
   
Deliberado, por unanimidade, aprovar submeter o Acordo de Parceria à Assembleia
Municipal,  conforme  proposta  do  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge
Nunes.------------------------------------------------------------------------------------------

42.2.  Município  de  Soure  e  Associação  de  Beneficiários  da  Obra  de  Fomento
Hidroagrícola do Baixo Mondego

ACORDO DE PARCERIA

OUTORGANTES:
PRIMEIRO:  MUNICÍPIO DE SOURE,  com sede na Praça da República,  em Soure,  NIF 507103742,
representado  pelo  senhor  Dr.  Mário  Jorge  da Costa  Rodrigues  Nunes,  Presidente  da respetiva  Câmara
Municipal, portador do cartão de cidadão n.º 06989694 1ZY3 emitido pela República Portuguesa, válido até
04/04/2028.
SEGUNDA: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA OBRA DE FOMENTO HIDROAGRÍCOLA
DO BAIXO MONDEGO, pessoa coletiva de direito público, com sede em Quinhendros, Montemor-o-Velho,
NIPC e matrícula 502068710, representada pelo senhor Engº António Fevereiro Ferreira de Lima, portador
do cartão de cidadão n.º ..........., emitido pela República Portuguesa, válido até ../../...., e pelo senhor  José
Armindo Mendes Valente, portador do Bilhete de Identidade n.º ..........., emitido em ../../...., respetivamente
Presidente e vogal da Direção.
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Considerando que:
1º A Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidrioagrícola do Baixo Mondego apresentou a sua
candidatura  ao  PDR2020  para  financiamento  da  modernização  do  regadio  e  emparcelamento  integral  do
Pranto I, tendo a mesma sido aprovada em 05 de Dezembro de 2016 com a designação  Operação 3.4.2. –
Melhoria  da  Eficiência  dos  Regadios  Existentes/Modernização  de  Regadio  Precário  do  Pranto  I,
PDR2020, com um subsídio não reembolsável de € 24.969.050,00, sendo 21.223.692,50€ de comparticipação
comunitária e 3.745.357,50€ de comparticipação nacional;

2º O Vale do Pranto ocupa os campos do Conde, Frade, Canal de Fora, Amieira, Paul, Calçada, Paul do Quinto
e Ribeira da Telhada, Velho e Marnoto, Seminário e Porto de Ferro, estendendo-se, em termos administrativos,
pelos concelhos de Soure, Figueira da Foz e Pombal;

3º A Lei nº 111/2015, de 27 de Agosto, que estabeleceu  o novo Regime Jurídico da Estruturação Fundiária,
prevê como instrumentos de estruturação fundiária, de entre outros, o emparcelamento rural e a valorização
fundiária;

4º De acordo com o artigo 14º da Lei nº 111/2015, de 27 de Agosto, as operações de emparcelamento integral
são da iniciativa do Estado ou dos municípios, sendo a DGADR a entidade promotora nas operações da
iniciativa do Estado e os municípios a entidade promotora nas operações da sua iniciativa;

5º  A  DGADR manifestou  a  sua  incapacidade,  em  meios  humanos,  para  assumir  a  responsabilidade  do
emparcelamento do Vale do Pranto, apesar das bases do emparcelamento do Campo do Conde (Pranto I) e dos
campos do Frade, Canal de Fora, Amieira, Paul, Calçada, Paul do Quinto e Ribeira da Telhada, Velho e
Marnoto,  Seminário e  Porto de Ferro (Pranto II),  terem sido  fixadas,  respetivamente,  pelas  Portarias  nºs
867/2003, de 20 de Agosto, e 211/2005, de 24 de Fevereiro;

6º O artigo 34º da Lei nº 111/2015, de 27 de Agosto, dispõe que a valorização fundiária tem por objetivo a
qualificação e o melhor aproveitamento económico, ambiental e social das parcelas e dos prédios rústicos,
através da execução de obras de melhoramento fundiário, e que as ações de emparcelamento rural, simples ou
integral, podem ser englobadas em projetos de valorização fundiária;

7º O nº 2 do artigo 37º da Lei nº 111/2015, de 27 de Agosto, prevê que os projetos de valorização fundiária,
ainda  que  englobem  ações  de  emparcelamento  rural,   podem  ser  da  iniciativa  de  uma  parceria  entre
municípios e organizações representativas dos proprietários interessados.

8º O Vale do Pranto vem sendo gerido pela Associação de Beneficiários do Baixo Mondego, desde 1999, em
cooperação com as associações de proprietários locais e a pedido destes;

Os outorgantes celebram entre si o presente Contrato para a execução, em parceria, do projeto de valorização
fundiária do Campo do Conde (integrado no Pranto I), que abrange terrenos das freguesias de Samuel e Vila
da Rainha, do concelho de Soure, perímetro delimitado a norte pelo rio Pranto e limite norte da Quinta do
Bicanho,  a  sul  com  caminho  camarário  até  ao  início  da  Quinta  do  Seminário,  a  nascente  com  estrada
municipal nº 621, mata e caminho camarário e a poente com rio Pranto, projeto que engloba ações de fomento
hidroagrícola e ações de emparcelamento integral, cujo financiamento foi aprovado no âmbito do PDR2020
através da operação  3.4.2. – Melhoria da Eficiência dos Regadios Existentes/Modernização de Regadio
Precário do Pranto I, nos seguintes termos:

Artigo 1.º
Objeto

O presente  Contrato define os objetivos da parceria,  as  obrigações e  responsabilidades de cada uma das
entidades, com as especificações das atividades de cada um dos intervenientes, cujo conteúdo foi aprovado
por todas as entidades que assinam o presente Contrato.
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Artigo 2.º
Objetivos

São objetivos da presente parceria os seguintes:
1- A elaboração dos estudos preliminares e do projeto de emparcelamento integral do Campo do Conde, de
acordo com os projetos elaborados, entre 2003 e 2005, pela ABOFHBM, em parceria com o extinto Instituto
de  Desenvolvimento  Rural  e  Agricultura  (atual  DGADR),  cujas  bases  foram  fixadas  pela  Portaria  nº
867/2003, de 20 de Agosto.
2- A elaboração dos projetos de execução das obras de fomento hidroagrícola previstas na operação 3.4.2.
PDR2020, relativamente ao Campo do Conde.

Artigo 3.º
Designação da Entidade Gestora

Os parceiros, de comum acordo, designam a Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola
do Baixo Mondego como Entidade Gestora da Parceria e responsável pela gestão administrativa, financeira e
executiva da parceria.

Artigo 4.º
Obrigações da Entidade Gestora da Parceria

São obrigações da Entidade Gestora da Parceria:
a) Representar a parceria;
b) Coordenar as atividades da operação;
c)  Responder,  na qualidade de interlocutor,  e  em representação  de todos  os parceiros,  às  solicitações de
informação requeridas pela Autoridade de Gestão;
d) Comunicar aos parceiros os resultados das decisões adotadas pela Autoridade de Gestão;
e) Dispor de um dossier específico para a operação devidamente organizado;
f) Elaborar o relatório anual de progresso e apresentá-lo à Autoridade de Gestão dentro dos prazos legais;
l)  Apresentar  à  Autoridade  de  Gestão,  um ano após  o  recebimento  integral  dos  apoios,  um relatório  de
avaliação relativo aos resultados da operação.

Artigo 5.º
Obrigações dos parceiros

1. A ABOFHBM deve cumprir as obrigações estipuladas no artigo 24º do Decreto-Lei nº 159/2014, de 27 de
Outubro, e no artigo 9º da Portaria nº 201/2015, de 10 de Julho.
2. Todos os parceiros devem prestar informações e colaboração à Entidade Gestora da Parceria no âmbito das
competências próprias desta.

Artigo 6.º
Investimento da operação

A Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego assume o investimento
total da operação, nos termos em que a mesma foi aprovada.

Artigo 7.º
Calendarização da operação

Os outorgantes assumem as datas de realização nos termos em que a operação foi aprovada e de acordo com
os formulários de candidatura que fazem parte integrante do presente Contrato.
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Artigo 8.º
Gestão de conflitos no seio da parceria

1. É da responsabilidade da parceria, formada pelos outorgantes deste Contrato, tratar das contendas que
possam surgir. Todavia, se os diferendos não tiverem solução no seu seio e se tal impedir a boa execução da
operação, colocando em causa o cumprimento dos objetivos propostos,  pode ser  reavaliada a operação e
alterados os termos do presente Contrato, o qual fica sujeito a aprovação da Autoridade de Gestão, nos termos
do nº 3 do artigo seguinte.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior o incumprimento dos objetivos da parceria pode, avaliadas as
circunstâncias,  constituir  fundamento  de rescisão do presente  Contrato e  dos contratos de Financiamento
celebrados com o IFAP, I.P.

Artigo 9.º
Vigência do Contrato

1. O presente Contrato vigora pelo período de duração da operação.
2. Qualquer alteração ao presente Contrato durante a execução da operação, deverá ser aprovada pela parceria
e submetida por escrito à Autoridade de Gestão de forma prévia à sua aplicação.
3. Qualquer alteração ao presente Contrato durante a execução da operação, deverá ser aprovada pela parceria
e submetida por escrito à Autoridade de Gestão de forma prévia à sua aplicação.

Contrato celebrado em __________, no dia _ de _______ de 201_.

Os abaixo assinados declaram ter lido e aceite o presente Contrato.

Deliberado, por unanimidade, aprovar submeter  o Acordo de Parceria à Assembleia
Municipal,  conforme  proposta  do  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge
Nunes.------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 43. PARU -  Plano Ação de Regeneração Urbana
               . IFRRU 2020 - Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Reabilitação

Urbana 
                - Candidaturas

O Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “trata-se  de  mais  um
conjunto de intervenções estratégicas para futuras Candidaturas, neste caso, é no âmbito do
IFRRU, para o Plano de Ação de Regeneração Urbana da Vila de Soure. Como tal, aquilo
que se propõe é que em três futuras Candidaturas, uma delas tem a ver com o prédio atrás
da igreja, junto à Biblioteca; outra tem a ver com um prédio na Travessa dos Ferreiros, que
adquirimos recentemente; outro com outro prédio na Rua dos Ferreiros que adquirimos
recentemente. Os dois últimos prédios serão para habitação social e o primeiro para serviços
municipais. O prédio de Serviços Municipais nós já aprovámos o seu projeto de execução,
na ordem dos 300.000,00 euros, que foi sujeito a uma candidatura, mas que não ficámos
contemplados. A candidatura tinha três milhões de euros, ainda não temos nota em termos
de audiência prévia, estamos no lugar sessenta e poucos, era preciso que multiplicassem,
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pelos menos, por mais dez/vinte esse valor dos três milhões de euros. Portanto, a nossa
candidatura está aprovada, tem mérito, mas não vai ser contemplada nesta fase. 
O que eu proponho é que, havendo este mecanismo de financiamento que é o IFRRU, o
Município recorra a um empréstimo de médio/longo prazo para reabilitar este prédio e que
se remeta à Assembleia Municipal para autorização prévia para depois recorrermos a este
financiamento.”----------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a candidatura imediata de três imóveis:
- Rua da Igreja - Soure, custo previsto de 300.000,00 , Projeto da Execução€
Concluído - Instalação de Serviços Municipais;
- Travessa dos Ferreiros - Soure, custo previsto de 100.000,00 , Imóvel Adquirido -€
Habitação Social;
- Rua dos Ferreiros - Soure, custo previsto de 150.000,00 .€
E ainda propor à Assembleia Municipal que considere o investimento importante e
que o mesmo seja autorizado a possível financiamento por Empréstimo de Médio ou
Longo Prazo, conforme decorre da informação.--------------------------------------------

Ponto 44.  DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
                . APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA 
             .  PLATAFORMA LOGÍSTICA RODOFERROVIÁRIA DE ALFARELOS/GRANJA DO

ULMEIRO

              .  AQUISIÇÃO DE TERRENOS

                    - Artigo Rústico n.º 4097, Alagoas – Alfarelos
  
Foram presentes as seguintes informações:

Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
                - Apoio à Atividade Económica
                - Plataforma Logística Rodoferroviária de Alfarelos/Granja do Ulmeiro
                - Aquisição de Terrenos
                - Prédio Rústico, n.º 4097, sito em Alagoas, Alfarelos

Relativamente ao assunto em epígrafe e na sequência do solicitado por V. Exa. apreciámos e fizemos o enquadramento
legal reproduzido na seguinte informação jurídica.

A aquisição do prédio rústico, situado nas Alagoas, freguesia de Alfarelos, Concelho de Soure, inscrito na matriz rústica
da dita freguesia, sob o n.º 4097, que provem do artigo n.º 3410 da mesma Freguesia, descrito na Conservatória do
Registo Predial  de Soure sob o n.º  443 – Alfarelos,  terá como principal  objetivo o apoio à Atividade Económica –
Plataforma Logística Rodoferroviária de Alfarelos/Granja do Ulmeiro.
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A Câmara Municipal é o órgão competente para adquirir bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG (505.000,00€) -
cfr. alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Em 30/11/2018, foi deliberado por unanimidade pelo Executivo Municipal, aprovar a avaliação do terreno, situado nas
Alagoas, Freguesia de Alfarelos, com área total de 59.500,m2, o prédio rústico n.º 4097 acima descrito, pelo valor de
89.250,00€ (oitenta e nove mil, duzentos e cinquenta euros).

De acordo com informação do Setor de Planeamento e Estratégia, esta despesa está prevista em Plano e Orçamento
para 2018 e 2019, nas classificações 120012017/2015-1 e 0301070101 respetivamente, sendo a sua dotação apreciada
previamente na 15.ª  Proposta de Alteração ao Plano e Orçamento.  O preço poderá ser  pago no valor  de 50.000€
(cinquenta mil euros) em 2018, e 39.250€ (trinta e nove mil e duzentos e cinquenta euros) em 2019.

Face ao exposto, sugere-se que: 
O Executivo Municipal aprecie a proposta de aquisição do prédio rústico constante da informação técnica, no valor global
de 89.250,00€ (oitenta e nove mil, duzentos e cinquenta euros), propriedade de Bionadia, Unipessoal Lda.

Salvo melhor  e  mais fundamentada opinião,  é  o quanto  nos oferece dizer  relativamente ao assunto  colocado à nossa
consideração.

À superior consideração,
Paços do Município de Soure, 13 de dezembro de 2018
A Técnica Superior, 
(Susana Ramos, Dra.)

e
Assunto: Avaliação de terreno
                    Artgo Rústco n.º 4097, Alagoas – Alfarelos

De acordo com solicitação snpíerior, pírocedensse à avaliação do pírédio em assnnto, sitnado nas Alagoas, fregnesia
de Alfarelos, com as segnintes caractersstcass

 Localização extrasda do Googles
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 Área total = 59.500,00m2i
 Confrontaçõess  Norte,  Estradai  Snl,  Maria  Antónia  Serra  Braconrt  Osório  Morai  Nascente,  Estradai

Poente, Estradai
 Enqnadramento  no  PDM  de  Sonres  o  pírédio,  relatvamente  à  REN,  está  totalmente  fora  de  zonas

limitadoras  da  Reserva  Ecológica  Nacional,  no  Mapía  de  Ordenamento  está  totalmente  em  “Zona
Florestal”, qnanto à Carta de servidões, o terreno é atravessado píor nma linha de Alta Tensão, em termos
de RAN, está totalmente inserido fora da “Mancha da Reserva Agrscola”, conforme se ilnstra nos extratos
do pílano diretor mnnicipíal em anexo.

A determinação do valor do pírédio resnlton da apílicação da fórmnla constante  do CIMI,  no cálcnlo do Valor
Patrimonial Tribntário, píara nm pírédio do tpío “ontros” – terrenos sem capíacidade constrntva – n.º 3 do artgo
46.º do CIMI e qne é a segnintes

V = Vi x A terr x Cl x 0,005

Ondes
Vi s Valor base dos pírédios edificados (603,00€/m2)
A terr s Área do terreno (59.500,00m2)
Cl s Coeficiente de localização (neste caso 0,70 – píara a afetação Serviços)

Nestas condições resnlta píara valor do pírédio

V = 603,00 x 59.500,00 x 0,70 x 0,005 ≈ 125.580,00€

Considerando qne foi obtdo acordo com o píropírietário, píara aqnisição do pírédio em avaliação, píor nm valor
snbstancialmente inferior (89.250,00 Euros), é men entendimento qne este valor é aceitável píara a aqnisição do
pírédio.

À consideração snpíerior.
(Mário Monteiro)
Chefe de D.I.O.P.M)
2018s11s27

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que:  “este prédio já  aqui  o
avaliámos, aceitámos a sua avaliação numa reunião de Câmara anterior, agora trata-se de
aprovarmos a sua aquisição para ainda esta semana fazemos a escritura do prédio, pagando
50.000,00 euros agora e os 39.250,00 euros em 2019.”-----------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a aquisição do prédio rústico n.º 4097, sito
em Alagoas, Alfarelos, com área total de 59.500 m2, pelo valor de 89.250,00 euros,
propriedade de Bioanadia, Unipessoal, Lda, conforme decorre da informação técnica
dos serviços.------------------------------------------------------------------------------------

Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes deu
por encerrados os trabalhos às dezassete horas e quinze minutos.----------------------------------
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