03ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 11 de fevereiro de 2019, pelas 14,30 horas
0

ATA
--- No dia onze de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, 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 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; Dra. Florbela Ferreira Bairros, em substituição do Eng.º Agostinho José Jordão
Gonçalves, eleita pelo PPD/PSD-CDS/PP-PPM; Américo Ferreira Nogueira, eleito pelo PS;
Dr. Gil António Contente Soares, eleito pelo PS; Dra. Maria Manuela Lucas de Oliveira
Santos, eleita pela CDU e Ana Patrícia Alves Pereira, eleita pelo PS.-------------------O Senhor Presidente declarou aberta a reunião, com a seguinte ordem de trabalhos:-----------

ORDEM DE TRABALHOS
Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações
Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
. Licenciamento de Obras Particulares
Ponto 3. Informação Financeira
3.1. Resumo Diário de Tesouraria
3.2. Encargos e Compromissos
Ponto 4. Caducidade da Licença de Construção
. Proc. N.º 50/2015 - José Carlos de Sá Freire – Casas Novas
Ponto 5. Parecer para a Constituição de Compropriedade
. Proc. N.º 18/2019/05 – Carla Cordeiro, solicitadora
- Constituição de Compropriedade através de Escritura de Compra - artigo 54.º da
Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação
Ponto 6. Candidatura a Apoio Financeiro para Conservação de Fachada de Prédio
6.1. Sito na Rua das Carvalhosas, n.º 11, Soure
- Proc. N.º 01/2018 – Toni Miguel Mendes Oliveira e Gil Miguel Mendes Oliveira
6.2. Sito na Rua Alexandre Herculano, n.º 08 a 20, Soure
- Proc. N.º 02/2018 - Isabel Maria Ribeiro Pereira
6.3. Sito na Rua Dr. Delfim Pinheiro, n.º 60, Soure
- Proc. N.º 03/2018 - Carlos Ferreira Quaresma
6.4. Sito na Rua do Hospital, n.º16 e Rua da Levada nº 5, Soure
- Proc. N.º 04/2018 – Jorge Guardado Batalha
6.5. Sito na Rua Alexandre Herculano, n.º 54/56, Soure
- Proc. N.º 01/2019 – Rodrigo Miguel Carvalho Góis
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Ponto 7. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
. ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
. PROJETOS ESCOLARES/OUTROS APOIOS

. Instituto Pedro Hispano
- Visita de Estudo a Londres
. Ano Letivo 2018/2019
Ponto 8. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
. Programa Eco-Escolas
- Convite Dia das Bandeiras Verdes – Galardão Eco-Escolas 2019
Ponto 9. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
. Atividades de Enriquecimento Curricular - 1.º CEB
- Projeto “Ginástica Para Todos”
Ponto 10. CULTURA/EDUCAÇÃO
. AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA
. Programa Integrado de Promoção de Leitura

- Fase Municipal do Concurso Nacional de Leitura

Ponto 11. CULTURA
. AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA
. BIBLIOTECA MUNICIPAL

- Teatro de Marionetas “O Cardume”e Oficina Criativa
. Relatório
Ponto 12. CULTURA//EDUCAÇÃO
. AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA
- Cortejo Infantil de Carnaval 2019
Ponto 13. AÇÃO SOCIAL
. APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL

. Projeto “Movimento por um Sorriso” - 2019
13.1. - Abertura do Procedimento Prévio – Ratificação
13.2. - Adjudicação

Ponto 14. AÇÃO SOCIAL
. CPCJ SOURE – COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
. Pensar a Saúde Mental
- Balanço
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Ponto 15. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. Requalificação Urbanística – Rua Alexandre Herculano
- Notificação da Decisão de Aprovação da Candidatura n.º Centro -07-2316FEDER-000193
. Aceitação da Decisão da Aprovação
Ponto 16. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. Avaliação do Prédio
- Terreno Localizado dentro do Perímetro Urbano de Porto Coelheiro - Soure
Ponto 17. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ÁGUAS RESIDUAIS
. PROLONGAMENTO DE COLETORES

. Rua da Igreja Matriz em Vila Nova de Anços
- Homologação do Auto de Receção Provisória

Ponto 18. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
. ÁGUA
. REPARAÇÃO/IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS

- Homologações de Auto – Libertações Parciais de Caução
18.1. Reservatório Elevado de Soure
18.2. Reservatório Elevado do Formigal
Ponto 19. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA,
- Plano de Comunicação para Emergência(s) na Qualidade da Água para Consumo
Humano
Ponto 20. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA

. Zonas Industriais Armazéns/Serviços Presa/Venda Nova
- Estudos Projetos
. Abertura de Procedimento Prévio – Conhecimento
Ponto 21. SERVIÇOS MUNICIPAIS
. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
. Aquisição de Viaturas
- Adjudicação
Ponto 22. RECURSOS HUMANOS
. Mobilidade Interna Intercarreiras ou Categorias – Conhecimento
- Luís da Silva Duque
- Helena Cristina Marques Neves
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Ponto 23. TARIFÁRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE TRATAMENTO DE ÁGUAS
RESIDUAIS E DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
. Ciclo Anual de Revisão de Tarifários - 2019
23.1. Tarifário do Serviço de Abastecimento Público de Água
23.2. Tarifário do Serviço de Tratamento de Águas Residuais
23.3. Tarifário do Serviço de Recolha de Resíduos Sólidos
Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações
O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “informar que está a decorrer o terceiro
programa Filarmonias, tivemos neste espaço três concertos: na Freguesia de Alfarelos; na
Freguesia de Soure em Paleão, na Casa do Operário e ontem na Associação da Granja do
Ulmeiro, o primeiro realizado pela Banda de Soure e neste fim de semana pelo Grupo
Musical Gesteirense. No próximo fim de semana realizar-se-á no sábado à noite, na
Associação Cimeirense com a Filarmónica 15 de Agosto Alfarelense que depois também se
desloca no domingo à tarde na Vinha da Rainha, no Espaço Multiusos.
Na próxima sexta-feira, realizar-se-á mais um encontro temático no âmbito da alimentação
saudável, com o tema “Mito e Verdades na Alimentação”, na Biblioteca Municipal de Soure.
Na sexta-feira passada, o Município esteve presente no Encontro da Rede Territorial
Portuguesa de Cidades Educadoras, do qual somos membros há cerca de um ano. Iremos
integrar um Grupo de Trabalho sobre Educação ao Longo da Vida, aproveitámos para
convidar para visitarem Soure e conhecer o nosso projeto Educativo, o qual foi aceite.
No próximo dia 25 de fevereiro, realizar-se-á aqui em Soure, uma edição do Parlamento
Jovem, uma organização da Assembleia da República e do Ministério da Educação para
cerca de 70 jovens, de 21 Escolas do País.
Também realçar a realização de mais uma prova do Campeonato de Elite de Bilhar, que
decorreu em Soure, no passado dia 02 de fevereiro.”------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Florbela Bairros referiu que: “gostaria de colocar uma questão ao
Senhor Presidente e ao restante Executivo, que diz respeito a uma localidade do Norte do
nosso Concelho em que a realidade é esta: temos dez jovens universitários, uns tantos
outros em idade Pré-escolar e 1.º Ciclo e 2.º Ciclo, temos uma Escola de Concertinas, um
Rancho Etnográfico, uma Comissão de Capela e uma Comissão de Festas que têm vindo,
durante todo o ano, a tentar que os nossos mais velhos não se isolem. Para além disto temos
também empresários em nome individual e tantos outros empregados com
responsabilidades ao fim de semana que vêm do seu emprego passar o fim de semana à
aldeia. Esta é a realidade que a Ribeira da Mata tem. A minha questão prende-se com a
vinda de um grupo de cidadãos da Ribeira da Mata, na passada reunião de Câmara de
14.01.2019, publicada também no Jornal Popular de Soure, em representação de toda esta
5

03ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 11 de fevereiro de 2019, pelas 14,30 horas
realidade existente na Ribeira da Mata, que vieram questionar o Senhor Presidente e o
restante Executivo do porquê da Ribeira da Mata não estar abrangida pela fibra ótica, único
lugar da Freguesia de Figueiró do Campo que ficaria sem este serviço que tanto anseiam,
uma vez que o serviço que atualmente os serve tem sido de uma forma precária. Finalizando
com a questão direta, é saber se alguma coisa foi feita, se têm algo para me dizerem que
possa transmitir a estes cidadãos, dado que nessa intervenção de 14.01.2019 foi dito que
iriam solicitar a possibilidade de assegurar este serviço a todo o território concelhio.
Portanto, queria saber se algo foi feito e se podemos contar com esse serviço ou não?”------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “na primeira reunião de
janeiro, de facto, veio cá um grupo de cidadãos da Ribeira da Mata colocar a questão, o que
é que o Município podia fazer ou estaria a desenvolver para que aquela localidade, no
contexto da cobertura que está a ser feita às Freguesias de Figueiró do Campo, Granja do
Ulmeiro e Alfarelos, questionar se a Ribeira da Mata também seria coberta. O Senhor VicePresidente tem estado em contacto com as diversas operadoras, disponibilizando-se o
Município para dentro do quadro legal aplicável poder também dar o seu contributo para
que, mais depressa do que possa estar a parecer, a Ribeira da Mata também possa ser
contemplada com essa infraestrutura.”-----------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “congratulo-me com as palavras
da Senhora Vereadora Dra. Florbela Bairros do PSD, que diz que a Ribeira da Mata tem
muita coisa e ainda bem, porque segundo o comunicado que foi entregue e assinado por
várias pessoas da Ribeira da Mata dizia que estavam abandonados e esquecidos, portanto, as
palavras da Senhora Vereadora bem repor aquilo que eu considerava que não estava correto,
uma vez que a Ribeira da Mata nunca esteve ao abandonada e muito menos esquecida, antes
pelo contrário, tem tido bastante investimento Municipal.
Contactámos que informou que a Ribeira da Mata nesta fase não estava contemplada, o
lugar da Ribeira da Mata, como todos nós sabemos, faz parte de três Freguesias: Figueiró do
Campo, Vila Nova de Anços e Alfarelos. A ideia com que eu fiquei nos e-mails que eu tenho
trocado com a NOS é de que nem eles próprios sabem, neste momento, porque é que a
Ribeira da Mata não tem fibra ótica, portanto, estamos a aguardar que nos forneçam mais
elementos. Foi-nos pedido para aguardar por mais informações. O abaixo-assinado foi
entregue à Direção da NOS, estão a avaliar e aguardamos que nos informem quais as razões,
uma vez que nem eles próprios sabem, se são técnicas ou não, para saber porque é que a
Ribeira da Mata não foi contemplada com a fibra ótica. Como todos nós sabemos, não é da
responsabilidade do Município, se fosse era evidente que a Ribeira da Mata e todo o
Concelho teria fibra ótica amanhã, mas como não é da responsabilidade do Município nós
não podemos garantir, uma vez que não é um serviço nosso. Continuamos a aguardar por
melhores informações por parte da Empresa NOS.--------------------------------------------------6
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A Senhora Vereadora Dra. Florbela Bairros referiu que: “relativamente à minha intervenção,
quando eu digo que existe esta realidade, ela existe e quem disse que está esquecida, se
calhar, queria se referir a outras coisas, o facto é que ela existe em fruto do trabalho de quem
lá vive. Quando eu explanei aqui a realidade que existe, foi no sentido de dizer, porque
inicialmente diziam que não havia necessidade daquele serviço porque não havia
investimento, não havia perspetiva de investimento, foi só nesse sentido, não foi que ela
estivesse esquecida noutros aspetos.”-------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “acrescentar em termos de
informação que as diversas operadoras de telecomunicações estão a fazer outros
investimentos noutras áreas do Concelho, nomeadamente na sede do Concelho, a própria
MEO, e noutras Freguesias, quer em termos de fibra ótica, quer em termos de cobertura de
rede móvel. Já nos disponibilizámos perante as operadoras, a qualquer uma delas, a
encontrar soluções de terreno e de baixada elétrica para a operadora que se quiser instalar
em zonas de fraca cobertura. Esse levantamento está feito pelas Juntas de Freguesia, estão
referenciadas algumas das localidades do Concelho e, neste momento, sabemos que há
operadoras que estão a pedir autorização para instalação de antenas móveis.”------------------A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia referiu que: “congratular-me com o facto da
Delegação de Novas Competências para o Município e para a CIM, em concreto para o
Município de Soure, ter sido aprovada por maioria, em sede de reunião de câmara e também
apreciada e votada em sessão de Assembleia Municipal, a 30 de janeiro de 2019, com a
presença do Senhor Vice-Presidente que teve oportunidade de defender este mesmo
assunto. A descentralização, no meu entender, representa uma maior proximidade ao
território, uma maior proximidade aos cidadãos, o que permite, certamente, tomar melhores
decisões para a população e, seguramente, estou certa que sim, acredito que sim, fazer uma
melhor gestão dos recursos existentes. Portanto, continuar a aprofundar a transparência e a
transferência de competências significará, esperamos todos que sim, garantir um melhor
serviço público de proximidade a todos os nossos Munícipes.”------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “dar aqui algumas notas
sobre o nosso calendário de trabalhos, quer da Câmara Municipal, quer também da
participação na Assembleia Municipal. A proposta que tenho para vos fazer, até pelo
diálogo que tenho tido com o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, é que a
Assembleia Municipal possa decorrer no dia 25 de fevereiro, pelo que proponho que a
reunião de câmara se antecipe para o dia 20 de fevereiro, portanto, irei preparar a
documentação que tiver que ir para a Assembleia Municipal. Um dos assuntos diz respeito
aos documentos finais respeitantes à Constituição da Empresa Intermunicipal de Águas.
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Outro assunto, é que estando em vigor o Decreto-Lei referente à Educação, enquadrado na
Lei 50/2018, da atribuição de competências aos Municípios, é meu entender que à parte
desse articulado, relativamente à Educação, que está em vigor, independentemente do
Município aceitar ou não as competências que lhe são propostas a distribuir,
designadamente ao que concerne ao Conselho Municipal de Educação, à Carta Educativa e
aos Transportes Escolares, à partes no diploma (Conselho Municipal de Educação,
Transportes Escolares e Refeições Escolares e Carta Educativa), no meu entender, que se
aplicam, independentemente de as competências serem aceites ou não. Os Transportes
Escolares exercemos essa competência por Protocolo, por lei vigente, assim como quase
todas as onze competências que aceitámos já este ano, já as fazemos, embora não haja lei
habilitante, ou seja, não haja lastro de base para aquilo que vimos fazendo. O Governo
decidiu, no meu entender bem, criar através deste mecanismo forçado, bem negociado, mais
aperfeiçoado ou não, aproveitar esta oportunidade para dar aos Municípios leis habilitantes
para tarefas que já vinham a realizar. No nosso caso, a questão das rifas era a mais relevante,
tudo o resto já vínhamos fazendo e aceitámos. Aqui a questão da Educação é melindrosa,
aquilo que é proposto no plano funcional é complexo, não acrescenta muito àquilo que já
vimos fazendo e àquilo até que teríamos disponíveis para fazer. Conselho Municipal de
Educação, a sua composição é determinada pela Assembleia Municipal, penso que é
importante e vou propor na próxima reunião de Câmara que se proponha à Assembleia
Municipal a sua constituição para que possa ser convocado. Os Transportes Escolares e
Refeições Escolares e a Carta Educativa, nós temos aprovado o Plano de Transportes
Escolares, vamos apenas ratificá-lo em conformidade com aquilo que forem as
competências que temos.
Dar nota, que hoje mesmo, a participar numa ação da CIM, se encontra na Galiza a Eng.ª
Cremilde Pimentel, do Gabinete Técnico Florestal, juntamente com outros técnicos e
dirigentes políticos da Região de Coimbra.
Recebemos, hoje mesmo, uma convocatória para, de acordo com o projeto que estamos a
integrar, participar na Assembleia Geral da Rede Europeia de Municípios para a Educação a
decorrer em Rennes, França, vamos equacionar a possibilidade de um responsável técnico
do Município poder participar nesta Assembleia Geral.
O Município de Soure foi convidado, pelo Senhor Embaixador do Estado da Palestina em
Portugal, para que, no âmbito da nossa participação na Rede dos Municípios da Paz,
pudéssemos fazer uma visita à Palestina, convite ao qual eu acedi, mas o convite é estendido
e eu já o enderecei à Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, que é quem tem
acompanhado esta temática, a concretizar-se entre 28 de março a 04 de abril. A despesa de
avião será suportada pelo Município, todas as outras despesas são suportadas pelo Estado
da Palestina e o custo para o Município de Soure andará à volta dos 420,00 euros.
Dar nota que uma empresa do Concelho, uma Agência de Viagens, a única do Concelho,
está a desenvolver um programa para uma Visita ao Estado do Pará, designadamente a
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Soure no Brasil. Trata-se de uma visita muito parecida com aquela que eu e o Dr. Mário João
fizemos. A minha sugestão, já dei essa orientação quando fomos visitados pelo Senhor
Prefeito de Soure, é que o Município de Soure devia fazer um esforço para acompanhar esta
visita, a concretizar-se de Sourenses a Soure do Brasil, como um estímulo a esse
intercâmbio. Aquilo que sugeria era que, ainda durante este mandato, a uma média de dois
Vereadores por ano, com custos suportados pelo Município, pudessem acompanhar e
integrar esta comitiva que está estudada para uma otimização de trinta pessoas. Também
considerando a importância da participação dos Sourenses nessa visita, à semelhança do que
fazemos com a Geminação Soure/Neuville de Poitou, que a viagem entre Soure e o
Aeroporto em Lisboa e vice-versa, fosse disponibilizada pelo próprio Município. Penso que
é um estímulo mínimo que estamos a dar para um esforço daquilo que será a viagem
turística, mas também de partilha cultural entre Sourenses de Portugal e Sourenses do Brasil.
Numa próxima reunião de Câmara trarei aqui esse assunto de uma forma mais formal.
CLDS – Contrato Local de Desenvolvimento Social, decidimos, em reunião de Câmara,
fazer o convite, de acordo com a candidatura do CLDS, a uma entidade. Feito o convite à
Santa Casa da Misericórdia de Soure, que aceitou, já foi também comunicado. Dizer-vos que
não há necessidade de o Município se escusar à responsabilidade de seleção, escolha,
designação, do Coordenador do próprio CLDS. Nesse sentido, na próxima reunião de
Câmara, irei propor a constituição de uma comissão para fazer esse trabalho de seleção do
Coordenador do CLDS e de publicitação da oportunidade para quem entenda que tenha
currículo e capacidade para aceitar o desafio durante três anos. Trata-se de um
procedimento de seleção, porque não se trata de nenhum cargo público, trata-se de um
contrato de trabalho por tempo certo entre uma entidade privada e uma determinada
pessoa, com a particularidade de essa pessoa ser escolhida pelo Executivo Municipal.
Portanto, conjugando aquilo que é um contrato de trabalho privado entre uma entidade
privada e um executante, mas cuja escolha recai sobre uma entidade pública que é o
Executivo Municipal, entendo que, por uma questão de bom senso, não prevendo a lei outra
forma, que haja uma publicitação e que hajam candidaturas para o cargo.”-----------------------

Foram dadas várias Informações e prestados diversos Esclarecimentos.----------------Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
. Licenciamento de Obras Particulares
Foi presente a seguinte listagem:
Município de Soure
Requerimentos para Reunião
De 30-01-2019 a 11-02-2019
11-02-2019
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Class.: 01
Ano: 2018
Número: 18540
Dt. Entrada Reqt.: 10-12-2018
Processo: 01/2018/44/0
Requerente: Rúben António Santos Pereira
Tp. Pedido: Novos Elementos
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 31-01-2019
Local Obra: Camparca
Informação: Deferido
Freguesia: Soure
Class.: 01
Ano: 2017
Número: 567
Dt. Entrada Reqt.: 16-08-2017
Processo: 01/2015/50/0
Requerente: José Carlos de Sá Freire
Tp. Pedido: Prorrogação
Tp. Construção: Ampliação
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Para a reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 04-02-2019
Local Obra: Casas Novas
Informação: À Reunião de Câmara
Freguesia: Degracias e Pombalinho
Class.: 01
Ano: 2018
Número: 18617
Dt. Entrada Reqt.: 12-12-2018
Processo: 01/2018/65/0
Requerente: Nelson José Duarte Rodrigues
Tp. Pedido: Projeto de Arquitetura
Tp. Construção: Alteração
Tp. Utilização: Moradia Unifamiliar
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 07-02-2019
Local Obra: EN 348Km 9+450/E
Informação: Deferido
Freguesia: Soure
Class.: 18
Ano: 2019
Número: 1748
Dt. Entrada Reqt.: 06-02-2019
Processo: 18/2019/5/0
Requerente: Carla Marisa Lucas Cordeiro
Tp. Pedido: Parecer
Tp. Construção: Outros
Tp. Utilização: Outros
Tipo Informação: Para a Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 07-02-2019
Local Obra: Cascão
Informação: À Reunião de Câmara
Freguesia: Soure
Class.: 01
Ano: 2018
Número: 19260
Dt. Entrada Reqt.: 20-12-2018
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Processo: 01/2018/55/0
Requerente: Telma Margarida Canelas Pina
Tp. Pedido: Novos Elementos
Tp. Construção: Alteração
Tp. Utilização: Habitação e Anexos
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 08-02-2019
Local Obra: Porto Coelheiro
Informação: Deferido
Freguesia: Soure
Total: 5

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

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

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------Ponto 4. Caducidade da Licença de Construção
. Proc. N.º 50/2015 - José Carlos de Sá Freire – Casas Novas
Foi presente a seguinte informação:
Assunto : Caducidade da licença de construção
José Carlos de Sá Freire – Casas Novas – Proc 50/2015
Em 15 de novembro de 2018 o requerente foi notificado para se pronunciar no prazo de 10 dias sobre a
caducidade da licença de construção, uma vez que não requereu o alvará de licença de construção dentro dos
prazos previstos no nº 1 e no nº 2 do artigo 76º do DL 555/99, de 16/12 (RJUE) com a redação do DL 136/2014, de
09/09.
Nos termos do nº 5 do artigo 71 do RJUE, as caducidades são declaradas pela Câmara Municipal, com audiência
prévia dos interessados.
Ultrapassado o prazo para se pronunciar sem que o tivesse feito, deverá ser declarada a caducidade da licença.
Maria José O. Carvalhão – Engª Civil
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
31 de janeiro de 2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Caducidade da Licença de Construção,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------------------------11
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Ponto 5. Parecer para a Constituição de Compropriedade
. Proc. N.º 18/2019/05 – Carla Cordeiro, solicitadora
- Constituição de Compropriedade através de Escritura de Compra - artigo
54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto : Processo nº 18/2019/05
Carla Cordeiro, solicitadora
Constituição de compropriedade através de escritura de compra - artigo 54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a
atual redação
Face ao teor da informação jurídica sobre o assunto, considerando que o ato a praticar é uma escritura de compra,
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 17848 da freguesia de Soure, e de acordo com a classificação do
PDM, situa-se parcialmente em zona urbana e parcialmente em zona de expansão.
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.
07 de fevereiro de 2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de emissão de Certidão com Parecer
Favorável,
conforme
decorre
da
informação
técnica
dos
serviços.------------------------Ponto 6. Candidatura a Apoio Financeiro para Conservação de Fachada de Prédio
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “de acordo com os
Regulamentos em vigor no Município para a Zona Histórica de Soure, está em vigor o
Regulamento de Apoio Financeiro à Recuperação de Fachadas. Feitas as candidaturas, feita a
análise pelos serviços das mesmas, são nos propostos hoje cinco processos para que o
Município os comparticipe financeiramente à luz do Regulamento. Saúdo o aparecimento
destas propostas, deseja-se que apareçam mais. Desejo que o Município consiga encontrar
recursos para rever este Regulamento, porventura, aumentando a sua dotação e tendo em
conta os investimentos que vamos financiar na área da regeneração urbana em termos de
investimento público, quer seja no espaço público, quer seja em edifícios municipais, que o
Município consiga dar aqui um incremento maior a este Regulamento que já vem desde
2015 e que ele tenha algum sucesso.”-------------------------------------------------------------------12
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6.1. Sito na Rua das Carvalhosas, n.º 11, Soure
- Proc. N.º 01/2018 – Toni Miguel Mendes Oliveira e Gil Miguel Mendes Oliveira
Foi presente a seguinte informação:
Assunto : Candidatura a apoio financeiro para conservação de fachada de prédio sito na Rua das Carvalhosas, nº
11, Soure
Processo: 01/2018
Requerente: Toni Miguel Mendes Oliveira e Gil Miguel Mendes Oliveira
Os requerentes em epígrafe, na qualidade de proprietários, solicitam apoio financeiro no âmbito do Regulamento
de Incentivos à Conservação de Fachadas na Zona Histórica de Soure, RICFZHS.
Apresentam orçamento para intervenção na fachada do edifício sito na Rua das Carvalhosas, nº 11, em Soure,
imóvel situado na Zona Histórica de Soure.
O orçamento inclui lavar as paredes e cantarias do edifício, dar uma demão de primário, aplicar 3 demãos de tinta
acrílica e pintar os socos de cor diferente.
O orçamento para realização destes trabalhos é de 3.500€ acrescido de iva.
Verifica-se que o edifício necessita de intervenção ao nível da fachada.
Os trabalhos descritos são ações elegíveis constantes no artigo 4º do RICFZHS.
Foi apresentado o valor global para a intervenção, no entanto para efeitos de cálculo do apoio financeiro serão
considerados os valores do artigo 7º do Regulamento, ou seja, 7,5€/m² de pintura e 4,00€/m² para limpeza das
cantarias.
A comparticipação total dependerá dos trabalhos a efetuar, devidamente avaliados pela autarquia e não
ultrapassará o valor máximo de 1.250,00€ por edifício, e 50% do valor da obra.
No acompanhamento da obra será efetuada a medição dos trabalhos e apurado o valor mediante auto de
medição.
As obras devem ser iniciadas no prazo máximo de 30 dias a contar da data da aprovação da candidatura e serem
concluídas no prazo máximo de 3 meses a contar da mesma data.
Os pedidos de pagamento são entregues na Câmara Municipal, formalizados mediante requerimento
acompanhado da documentação identificativa das despesas efetuadas e pagas.
O pagamento do incentivo atribuído será feito no final da realização do investimento proposto, podendo ser
reduzido se não for realizado na sua totalidade.
As candidaturas admitidas estão isentas de taxas previstas no Regulamento de Taxas do Município de Soure em
vigor.
Face ao exposto, sugere-se que a Câmara aprove o pedido de apoio financeiro para a conservação da fachada do
imóvel sito na Rua das Carvalhosas nº 11, no valor máximo de 1.250,00€.
O valor está cabimentado nas grandes opções do plano e orçamento para 2019 nas classificações 07 004 2019/183
e 0301 080802 respetivamente.
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Maria José O. Carvalhão – Engª
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
05 de fevereiro de 2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de Apoio Financeiro para a
Conservação da Fachada do Imóvel sito na Rua das Carvalhosas n.º 11, no valor
máximo de 1.250,00 €, conforme decorre da informação técnica dos serviços.--------6.2. Sito na Rua Alexandre Herculano, n.º 08 a 20, Soure
- Proc. N.º 02/2018 - Isabel Maria Ribeiro Pereira
Foi presente a seguinte informação:
Assunto : Candidatura a apoio financeiro para conservação de fachada de prédio sito na Rua Alexandre Herculano,
nº 08 a 20, Soure
Processo: 02/2018
Requerente: Isabel Maria Ribeiro Pereira
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A requerente em epígrafe, na qualidade de proprietária, solicita apoio financeiro no âmbito do Regulamento de
Incentivos à Conservação de Fachadas na Zona Histórica de Soure, RICFZHS, para realização de obras no edifício
sito na Rua Alexandre Herculano, nºs 08 a 20, em Soure, imóvel situado na Zona Histórica de Soure.
Apresenta dois orçamentos para intervenção na fachada do edifício sendo 3.660,00€+iva para substituição das
janelas e 5.000€+iva para a pintura do edifício, ou seja 8.660,00€+iva no total.
Verifica-se que o edifício necessita de intervenção ao nível da fachada.
Os trabalhos descritos são ações elegíveis constantes no artigo 4º do RICFZHS.
Foi apresentado o valor global para a intervenção, no entanto para efeitos de cálculo do apoio financeiro serão
considerados os valores do artigo 7º do Regulamento.
A comparticipação total dependerá dos trabalhos a efetuar, devidamente avaliados pela autarquia e não
ultrapassará o valor máximo de 1.250,00€ por edifício, e 50% do valor da obra.
No acompanhamento da obra será efetuada a medição dos trabalhos e apurado o valor mediante auto de
medição.
As obras devem ser iniciadas no prazo máximo de 30 dias a contar da data da aprovação da candidatura e serem
concluídas no prazo máximo de 3 meses a contar da mesma data.
Os pedidos de pagamento são entregues na Câmara Municipal, formalizados mediante requerimento
acompanhado da documentação identificativa das despesas efetuadas e pagas.
O pagamento do incentivo atribuído será feito no final da realização do investimento proposto, podendo ser
reduzido se não for realizado na sua totalidade.
As candidaturas admitidas estão isentas de taxas previstas no Regulamento de Taxas do Município de Soure em
vigor.
Face ao exposto, sugere-se que a Câmara aprove o pedido de apoio financeiro para a conservação da fachada do
imóvel sito na Rua Alexandre Herculano, nºs 08 a 20, no valor máximo de 1.250,00€.
O valor está cabimentado nas grandes opções do plano e orçamento para 2019 nas classificações 07 004 2019/183
e 0301 080802 respetivamente.
Maria José O. Carvalhão – Engª
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
05 de fevereiro de 2019
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Localização – Rua Alexandre Herculano, nºs 08 a 20, Soure

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de Apoio Financeiro para a
Conservação da Fachada do Imóvel sito na Rua Alexandre Herculano, n.ºs 08 a 20, no
valor máximo de 1.250,00 €, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-6.3. Sito na Rua Dr. Delfim Pinheiro, n.º 60, Soure
- Proc. N.º 03/2018 - Carlos Ferreira Quaresma
Foi presente a seguinte informação:
Assunto : Candidatura a apoio financeiro para conservação de fachada de prédio sito na Rua Dr Delfim Pinheiro, nº
60, Soure
Processo: 03/2018
Requerente: Carlos Ferreira Quaresma
O requerente em epígrafe, na qualidade de proprietário, solicita apoio financeiro no âmbito do Regulamento de
Incentivos à Conservação de Fachadas na Zona Histórica de Soure, RICFZHS, para realização de obras no edifício
sito na Rua Dr Delfim Pinheiro, nº 60, em Soure, imóvel situado na Zona Histórica de Soure.
Apresenta orçamento para pintura da fachada do edifício no valor de 1.700€+iva.
Verifica-se que o edifício necessita de intervenção ao nível da fachada.
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Os trabalhos descritos são ações elegíveis constantes no artigo 4º do RICFZHS.
Foi apresentado o valor global para a intervenção, no entanto para efeitos de cálculo do apoio financeiro serão
considerados os valores do artigo 7º do Regulamento.
A comparticipação total dependerá dos trabalhos a efetuar, devidamente avaliados pela autarquia e não
ultrapassará o valor máximo de 1.250,00€ por edifício, e 50% do valor da obra.
No acompanhamento da obra será efetuada a medição dos trabalhos e apurado o valor mediante auto de
medição.
As obras devem ser iniciadas no prazo máximo de 30 dias a contar da data da aprovação da candidatura e serem
concluídas no prazo máximo de 3 meses a contar da mesma data.
Os pedidos de pagamento são entregues na Câmara Municipal, formalizados mediante requerimento
acompanhado da documentação identificativa das despesas efetuadas e pagas.
O pagamento do incentivo atribuído será feito no final da realização do investimento proposto, podendo ser
reduzido se não for realizado na sua totalidade.
As candidaturas admitidas estão isentas de taxas previstas no Regulamento de Taxas do Município de Soure em
vigor.
Face ao exposto, sugere-se que a Câmara aprove o pedido de apoio financeiro para a conservação da fachada do
imóvel sito na Rua Dr Defim Pinheiro, nº 60, no valor máximo de 850,00€.
O valor está cabimentado nas grandes opções do plano e orçamento para 2019 nas classificações 07 004 2019/183
e 0301 080802 respetivamente.
Maria José O. Carvalhão – Engª
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
05 de fevereiro de 2019
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Localização – Rua Dr Delfim Pinheiro, nº 60, Soure

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de Apoio Financeiro para a
Conservação da Fachada do Imóvel sito na Rua Dr. Delfim Pinheiro, n.º 60, no
valor máximo de 850,00 €, conforme decorre da informação técnica dos serviços.---6.4. Sito na Rua do Hospital, n.º16 e Rua da Levada nº 5, Soure
- Proc. N.º 04/2018 – Jorge Guardado Batalha
Foi presente a seguinte informação:
Assunto : Candidatura a apoio financeiro para conservação de fachada de prédio sito na Rua do Hospital, nº16 e
Rua da Levada, nº 5 em Soure
Processo: 04/2018
Requerente: Jorge Guardado Batalha
O requerente em epígrafe, na qualidade de proprietário, solicita apoio financeiro no âmbito do Regulamento de
Incentivos à Conservação de Fachadas na Zona Histórica de Soure, RICFZHS, para realização de obras no edifício
sito na Rua do Hospital, nº 16 e Rua da Levada, nº 5, em Soure, imóvel situado na Zona Histórica de Soure.
Apresenta orçamento para substituir 8 janelas e 1 porta do edifício no valor de 3.450,54€ com iva a 6% incluído, e
o orçamento tem os valores unitários de cada janela e porta.
Verifica-se que o edifício necessita de intervenção ao nível das janelas e porta.
Os trabalhos descritos são ações elegíveis constantes no artigo 4º do RICFZHS.
Para efeitos de cálculo do apoio financeiro serão considerados os valores do artigo 7º do Regulamento.
A comparticipação total dependerá dos trabalhos a efetuar, devidamente avaliados pela autarquia e não
ultrapassará o valor máximo de 1.250,00€ por edifício, e 50% do valor da obra.
No acompanhamento da obra será efetuada a medição dos trabalhos e apurado o valor mediante auto de
medição.
As obras devem ser iniciadas no prazo máximo de 30 dias a contar da data da aprovação da candidatura e serem
concluídas no prazo máximo de 3 meses a contar da mesma data.
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Os pedidos de pagamento são entregues na Câmara Municipal, formalizados mediante requerimento
acompanhado da documentação identificativa das despesas efetuadas e pagas.
O pagamento do incentivo atribuído será feito no final da realização do investimento proposto, podendo ser
reduzido se não for realizado na sua totalidade.
As candidaturas admitidas estão isentas de taxas previstas no Regulamento de Taxas do Município de Soure em
vigor.
Face ao exposto, sugere-se que a Câmara aprove o pedido de apoio financeiro para a conservação da fachada do
imóvel sito na Rua do Hospital, nº 16 e Rua da Levada, nº 5, no valor máximo de 1.250,00€.
O valor está cabimentado nas grandes opções do plano e orçamento para 2019 nas classificações 07 004 2019/183
e 0301 080802 respetivamente.
Maria José O. Carvalhão – Eng.ª
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
07 de fevereiro de 2019

Localização – Rua do Hospital, nº 16 e R. da Levada, nº 5, Soure

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de Apoio Financeiro para a Conservação
da Fachada do Imóvel sito na Rua do Hospital, n.º16 e Rua da Levada nº 5, no valor
máximo de 1.250,00 €, conforme decorre da informação técnica dos serviços.19
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6.5. Sito na Rua Alexandre Herculano, n.º 54/56, Soure
- Proc. N.º 01/2019 – Rodrigo Miguel Carvalho Góis
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Candidatura a apoio financeiro para conservação de fachada de prédio sito na Rua Alexandre
Herculano, nº 54/56, Soure
Processo: 01/2019
Requerente: Rodrigo Miguel Carvalho Góis
O requerente em epígrafe, na qualidade de proprietário, solicita apoio financeiro no âmbito do Regulamento de
Incentivos à Conservação de Fachadas na Zona Histórica de Soure, RICFZHS, para realização de obras no edifício
sito na Rua Alexandre Herculano, nºs 54/56, em Soure, imóvel situado na Zona Histórica de Soure.

O orçamento apresentado inclui limpeza e pintura das paredes e cantarias do edifício, substituição de janelas e
reparação de beirados e tem o valor de 2.708,80€ acrescido de iva.
Verifica-se que o edifício necessita de intervenção ao nível da fachada.
Os trabalhos descritos são ações elegíveis constantes no artigo 4º do RICFZHS.
O orçamento apresentado, foi elaborado com os valores unitários do artigo 7º do Regulamento.
A comparticipação total dependerá dos trabalhos a efetuar, devidamente avaliados pela autarquia e não
ultrapassará o valor máximo de 1.250,00€ por edifício, e 50% do valor da obra.
No acompanhamento da obra será efetuada a medição dos trabalhos e apurado o valor mediante auto de
medição.
As obras devem ser iniciadas no prazo máximo de 30 dias a contar da data da aprovação da candidatura e serem
concluídas no prazo máximo de 3 meses a contar da mesma data.
Os pedidos de pagamento são entregues na Câmara Municipal, formalizados mediante requerimento
acompanhado da documentação identificativa das despesas efetuadas e pagas.
O pagamento do incentivo atribuído será feito no final da realização do investimento proposto, podendo ser
reduzido se não for realizado na sua totalidade.
As candidaturas admitidas estão isentas de taxas previstas no Regulamento de Taxas do Município de Soure em
vigor.
Face ao exposto, sugere-se que a Câmara aprove o pedido de apoio financeiro para a conservação da fachada do
imóvel sito na Rua Alexandre Herculano, nºs 54/56, no valor máximo de 1.250,00€.
O valor está cabimentado nas grandes opções do plano e orçamento para 2019 nas classificações 07 004 2019/183
e 0301 080802 respetivamente.
Maria José O. Carvalhão – Eng.ª
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
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07 de fevereiro de 2019

Localização – Rua Alexandre Herculano, nºs 54/56, Soure

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de Apoio Financeiro para a
Conservação da Fachada do Imóvel sito na Rua Alexandre Herculano, n.º 54/56, no
valor máximo de 1.250,00 €, conforme decorre da informação técnica dos serviços.---Ponto 7. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
. ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
. PROJETOS ESCOLARES/OUTROS APOIOS

. Instituto Pedro Hispano
- Visita de Estudo a Londres
. Ano Letivo 2018/2019
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO/ ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

PROJETOS ESCOLARES/ OUTROS APOIOS
- INSTITUTO PEDRO HISPANO
. VISITA DE ESTUDO A LONDRES
- ANO LETIVO 2018/ 2019
21
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Relativamente ao assunto em epígrafe, informe-se que:
À semelhança de anos anteriores, o Instituto Pedro Hispano integra no seu Plano de Atividades uma
Visita de Estudo a Londres, a decorrer entre os dias 12 a 15 de abril de 2019 e que contempla alunos
dos 7.º, 8º, 9º, 10.º e 11.º anos de escolaridade.
Esta atividade pretende proporcionar aos 78 alunos envolvidos situações reais de comunicação em língua
inglesa, poder praticar a orientação no espaço com recurso à consulta de mapas, alargar conhecimentos
acerca da história e do património cultural da Inglaterra, reconhecer a importância do inglês como língua
franca e promover a interculturalidade e a responsabilidade e espírito de entreajuda.
Destes 78 (setenta e oito) alunos, beneficiam, ao nível dos apoios no âmbito da Ação Social Escolar (ASE):
- 4 (quatro) do Escalão A;
- 8 (oito) do Escalão B;
– 66 (sessenta e seis) não beneficiam de qualquer apoio

A Câmara Municipal tem vindo a apoiar este tipo de viagens dinamizadas pelos Estabelecimentos de
Ensino do Concelho. Assim sendo, após análise das despesas previstas e numa perspetiva de ajudar o
esforço financeiro das Famílias, sobretudo das que apresentam mais dificuldades socioeconómicas,
sugere-se que, no âmbito do Apoio a Projetos Escolares, área da Educação, previsto no Plano e
Orçamento 2019, a Câmara Municipal autorize a atribuição dos seguintes apoios, a disponibilizar ao
agregado familiar dos respetivos alunos, num total de 6681€.
- 327.50€ por aluno, abrangido pelo Escalão A da ASE, valor correspondente a 50% do custo da
viagem prevista por aluno (655€), no montante de 1310€ (327.50€ X 4 alunos);
- 131€ por aluno, abrangido pelo Escalão B da ASE, valor correspondente a 25% do custo da viagem
prevista por aluno (655€), no montante de 1048€ (131€ X 8 alunos);
- 65.50€ por aluno, não abrangido por qualquer apoio no âmbito da ASE, valor correspondente a 10%
do custo da viagem previsto por aluno (655€), no montante de 4323€ (65.50€ X 66 alunos).
Este tipo de visita têm-se realizado numa ótica bianual, sendo, na prática, facultada uma oportunidade
por aluno para ter contacto com uma língua e culturas estrangeiras.
À consideração superior,
A Dirigente Intermédia do Setor em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
01-02-2019

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “foi-nos apresentado um
pedido de apoio, por parte da Direção do Instituto Pedro Hispano, para uma visita de
estudo a Londres. Prosseguiu-se o critério dos apoios aos alunos do Agrupamento de
Escolas de Soure da área do Francês e do Espanhol. Aferiu-se os alunos que se enquadram
no Escalão A, no Escalão B e os que não são abrangidos por qualquer escalão, mas a quem
este ano decidimos também atribuir apoio. Aquilo que se propõe é: para os alunos do
Escalão A, que são quatro alunos, 327,50 euros por aluno; para os alunos do Escalão B, que
são oito alunos, 131,00 euros por aluno e para os alunos que não estão abrangidos por
qualquer escalão, no âmbito do apoio da ASE, 65,50 euros por aluno e que serão sessenta e
seis alunos. Obviamente que estas despesas têm que ser comprovadas para se atingir esse
apoio.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição dos seguintes apoios, a
disponibilizar ao agregado familiar dos respetivos alunos, num total de 6.681,00 €:
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- 327,50€ por aluno, abrangido pelo Escalão A da ASE, valor correspondente a
50% do custo da viagem prevista por aluno (655,00€), no montante de 1.310,00€
(327.50€ x 4 alunos);
- 131,00€ por aluno, abrangido pelo Escalão B da ASE, valor correspondente a 25%
do custo da viagem prevista por aluno (655,00€), no montante de 1.048,00€
(131,00€ x 8 alunos);
- 65,50€ por aluno, abrangido pelo Escalão A da ASE, valor correspondente a 10%
do custo da viagem prevista por aluno (655,00€), no montante de 4.323,00€
(65,50€ x 66 alunos), conforme decorre da informação técnica dos serviços.----------Ponto 8. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
. Programa Eco-Escolas
- Convite Dia das Bandeiras Verdes – Galardão Eco-Escolas 2019
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
- ATIVIDADES PARCERIA MUNICÍPIO ABAE-ECO-ESCOLAS
– P ROGRAMA ECO-ESCOLAS
- CONVITE DIA BANDEIRAS VERDES – GALARDÃO ECO-ESCOLAS 2019
- INFORMAÇÃO
Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:
O Município de Soure recebeu uma comunicação da Coordenação da Eco-Escolas a agradecer a participação no
Seminário Nacional Eco-escolas e na Eco-Mostra 2019 em Lagoa (em anexo).
Desta participação resulta o convite para integrar o “Dia Bandeiras Verdes – Galardão Eco-Escolas 2019”, com
data marcada para dia 18 de outubro no Pavilhão Multiusos de Guimarães. Este convite, foi de imediato aceite,
com a confirmação da nossa presença na Eco-Mostra através do preenchimento do formulário respetivo.
À consideração superior,
A Dirigente Intermédia do Setor em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
05/02/2019

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “trata-se de dar-vos conhecimento no
seguimento da nossa participação no seminário nacional Eco-Escolas e de Eco-Mostra em
Lagoa, do agradecimento por parte da organização da nossa presença. Convidaram-nos para
estarmos presentes, no próximo dia 18 de outubro, em Guimarães, em mais uma EcoMostra, no âmbito do Dia das Bandeiras Verdes, Galardão Eco-Escolas para 2019, que nós,
naturalmente, aceitámos.”---------------------------------------------------------------------------------23
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Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------Ponto 9. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
. Atividades de Enriquecimento Curricular - 1.º CEB
- Projeto “Ginástica Para Todos”
Foi presente a seguinte Proposta:
PROPOSTA
ASSUNTO: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
Atividades de Enriquecimento Curricular – 1.º CEB
Projeto “Ginástica Para Todos”
No âmbito do desenvolvimento do programa de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), o Município tem
vindo a implementar a atividade de Adaptação ao Meio Aquático aos alunos do 1.º Ciclo de Ensino Básico.
Esta atividade não pode ser realizada no presente ano letivo, dado que a Piscina Municipal Coberta de Vila Nova de
Anços sofreu danos estruturais em resultado da tempestade “Leslie”.
O grupo de professores de Atividade Física e Desportiva, em articulação pedagógica com o coordenador da área do
Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure, pretendem desenvolver o projeto “Ginástica Para Todos”, que
visa proporcionar aos alunos uma aula de ginástica em pavilhão devidamente equipado para esta prática desportiva.
Em termos pedagógicos, pretende-se desenvolver o domínio global das capacidades motoras.
Estas aulas de ginástica serão ministradas nos pavilhões desportivos da Escola Secundária e da Escola Básica de
Soure, no âmbito das AEC e dadas pelos respetivos professores, com a coordenação pedagógica do Agrupamento de
Escolas.
Para o efeito, será necessário, para além da disponibilização daqueles recursos humanos, a implementação de
uma rede de transportes que assegure as deslocações entre as escolas de origem e o pavilhão respetivo, a exemplo
do sucedido em anos anteriores para a Piscina Municipal Coberta de Vila Nova de Anços.
Assim, é de todo o interesse a concretização da iniciativa, com início a 18 de fevereiro, que funcionará em
simultâneo com o projeto do Gira-Vólei, e outras ações que vão ao encontro da promoção da atividade física e
desportiva no concelho e do desenvolvimento do nosso projeto educativo.
Face ao exposto, proponho:
- A implementação do projeto “Ginástica Para Todos”, a realizar no âmbito das Atividades de Enriquecimento
Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico, com início a 18 de fevereiro de 2019.
05.02.2019
O Vereador
( Gil Soares, Dr. )

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “este projeto visa colmatar ou substituir as
atividades ligadas à adaptação ao meio aquático, dado pelas razões sobejamente conhecidas,
não foi possível implementar este ano, portanto, lançámos o desafio ao grupo de
Professores de Educação Física, aos nossos Professores das AEC e ao Coordenador
Pedagógico desta área, o Professor Carlos Gonçalves, que nos propusessem um projeto que
fosse ao encontro dos objetivos da adaptação ao meio aquático e da atividade física em geral
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e que vise também ocupar os alunos do 1.º CEB. Fizeram-nos esta proposta e reativou-se,
com mais dinamismo, o Gira-Volei. Tivemos, a semana passada, uma reunião com a
Federação de Voleibol para reativar um projeto que faz todo o sentido, portanto,
simultaneamente, apresentaram este Projeto “Ginástica Para Todos” que se concretiza em
levarmos todos os alunos do 1.º Ciclo a dois Pavilhões aqui em Soure, o da Escola
Secundária e do Escola Básica de Soure, que têm aparelhos de ginástica necessários e
adequados para esta aula. No fundo é replicar a aposta que tinha começada com a adaptação
ao meio aquático para uma aula de ginástica. Está a ser trabalhado, pelo Senhor VicePresidente, a Rede de Transportes como acontecia com a Adaptação ao Meio Aquático. As
aulas serão ministradas pelos nossos Professores das AEC e a data prevista para o início
desta iniciativa será no próximo dia 18 de fevereiro.”------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “gostaria de saudar esta proposta,
porque lamentando todos, certamente, não haver condições para continuar a implementar
adaptação ao meio aquático, mas, certamente, no futuro e quando houver condições físicas
será retomada, é isso que eu espero. Dois aspetos: primeiro, dar continuidade a um projeto
muito importante como é o Gira-Vólei; segundo, porque ao trazer os alunos para um local
onde existem condições físicas para a prática de desporto é uma boa forma para dignificar
esta atividade.”----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “congratular-me com esta
iniciativa, no entanto há aqui duas questões que gostaria de colocar, porque quando se fala
aqui em implementação de uma rede de transportes, penso que estamos a falar de viaturas
municipais ou não municipais. Também há outra questão, comparando com os horários
anteriores, há aqui horários com início às 16horas a saída das escolas, o que é incompatível
com o nosso serviço de viaturas, temos que recorrer ao aluguer, como fazíamos, aliás, com
as AEC.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “o projeto para o ano letivo
2018/2019 incluía um Plano de Transportes para a Prática de Meio Aquático, foi suspensa a
Prática de Meio Aquático, não foi suspenso o Plano de Transportes, penso que não será
difícil de encaixar.”-----------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Florbela Bairros referiu que: “queria saudar esta alternativa de
atividade física à piscina. O ano passado fui a representante de pais da Escola de Figueiró do
Campo e relativamente à atividade física, falo de Figueiró do Campo porque é a Escola com
que contactei mais, achava que deveria ter melhores condições para que ela seja,
efetivamente, uma atividade de educação física, porque não é só dizer que têm atividade de
educação física e depois ficar fechado dentro da sala de aula, quando está a chover. Gostei
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muito desta iniciativa e penso que não será só um projeto para 2018/2019, deveria
continuar, independentemente do tempo que a piscina esteja fechada, porque há Escolas
que não estão munidas dos respetivos equipamentos, que o facilitaria as aulas de Educação
Física.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a implementação do projeto “Ginástica Para
Todos”, a realizar no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º
Ciclo do Ensino Básico, com início a 18 de fevereiro de 2019, conforme decorre da
proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.---------------------------------------------Ponto 10. CULTURA/EDUCAÇÃO
. AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA
. Programa Integrado de Promoção de Leitura

- Fase Municipal do Concurso Nacional de Leitura

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Cultura
Ações no âmbito da Cultura
Programa Integrado de Promoção da Leitura
Fase Municipal do Concurso Nacional de Leitura
De acordo com o plano de atividades da Rede de Bibliotecas do Concelho de Soure, a fase municipal do
concurso nacional de leitura será realizada no mês de fevereiro. A fase intermunicipal está agendada
para o dia 06 de abril, na Figueira da Foz, e a final, em Braga, no terminus do ano letivo.
Este concurso envolve os alunos do 1º ciclo ao secundário do Agrupamento de Escolas de Soure e do
Instituto Pedro Hispano onde já decorreram as provas de seleção ao nível de escola e, agora, serão
realizadas as provas de seleção a nível concelhio, no Auditório da Biblioteca Municipal.
Etapas e calendário:
- dia 20 de fevereiro ( 4ª feira | 10.30 às 13.30h)
Esta prova concelhia, destinada aos alunos do 3º ciclo e do secundário, será realizada em horário
escolar. São ao todo 27 alunos/ participantes
3º ciclo - 14 alunos a concurso
- 7 alunos do 3º ciclo (Agrupamento de Escolas de Soure).
- 7 alunos do 3º ciclo (Instituto Pedro Hispano).
+ professores
Secundário - 13 alunos a concurso
- 7 alunos do secundário (Agrupamento de Escolas de Soure)
- 6 alunos do secundário (Instituto Pedro Hispano).
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+ professores
A prova consistirá na realização de um “QUIZ”, na leitura de um excerto da obra selecionada e numa
prova de argumentação.
Obras selecionadas para o 3º ciclo: “Contos Exemplares” de Sophia de Mello Breyner Andresen.
Obras selecionadas para o secundário: “Quatro Contos Dispersos” de Sophia de Mello Breyner
Andresen.
Esta autora foi escolhida tendo em conta as comemorações nacionais no âmbito do centenário do seu
nascimento.
Enquanto o júri delibera os 3 vencedores por nível de ensino será dinamizada, pela equipa da
Biblioteca, a leitura encenada com música a acompanhar da “Lenda do Campo da Velha de Soure”.
Prémios a atribuir:
Para 3ª ciclo (14 participantes)
- 11 placas/ diploma de participantes + livro Campo da Velha de Soure.
- 3 placas/ diplomas com 1º, 2º 3º Prémios + livro Campo da Velha de Soure + 1 livro de acordo com a
faixa etária.
Para o Secundário (13 participantes)
- 10 placas/ diploma de participantes +livro Campo da Velha de Soure
- 3 placas/ diplomas com 1º, 2º 3º Prémios + livro Campo da Velha de Soure + 1 livro de acordo com a
faixa etária.
Dia 23 de fevereiro | Fase Municipal de Leitura | 15H00
Após as eliminatórias que foram acontecendo nas escolas do 1º e 2º Ciclos, quer do Agrupamento de
Escolas de Soure, quer do Instituto Pedro Hispano, será realizada, a partir das 15h, a final concelhia.
- 1º Ciclo: 23 alunos a concurso
A prova de seleção tem início com a realização de um quiz que irá selecionar apenas 10 alunos para a
apresentarão da prova de leitura expressiva, onde o júri selecionará os 3 melhores alunos.
Prémios para 1º ciclo (23 participantes)
- 20 placas/ diploma de participantes + livro “de acordo com faixa etária e programa de português.
- 3 placas/ diplomas com 1º, 2º 3º Prémios + 1 livro de acordo com a faixa etária + livro para premiados.
Obra selecionada para o 1º ciclo: “O meu avô consegue voar” de Pedro Seromenho. O Autor estará
presente nas Escolas e Jardins de Infância de Soure nas atividades da Semana da Leitura (18 e 19 de
fevereiro).
- 2º Ciclo: 12 alunos a concurso
- 6 alunos do Agrupamento de Escolas de Soure.
- 6 alunos do Instituto Pedro Hispano.
A prova de seleção tem início com a realização de um “QUIZ” seguindo-se a prova de leitura expressiva.
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Prémios para 2º ciclo (12 participantes)
- 9 placas/ diploma de participantes + livro “de acordo com faixa etária e programa de português.
- 3 placas/ diplomas com 1º, 2º 3º Prémios + 1 livro de acordo com a faixa etária + livro para premiados.
Obra selecionada para o 2º ciclo: “A cidade que queria viver no campo” de Pedro Seromenho.
O júri terá de selecionar os três melhores alunos do 1º e do 2º ciclo.
No final haverá um momento musical dinamizado por um grupo/escola de música do concelho.
À Consideração superior,
Paula Gonçalves
(bibliotecária)
05/02/2019
PARECER
Atendendo a que a atividade proposta pela Bibliotecária, Dra. Paula Gonçalves, está prevista nas GOP do Ano de 2019, e que a
sua realização é relevante para a dinamização das Ações da Biblioteca Municipal, que estão agendadas para os dias 20 e 23 de
fevereiro.
Sugere-se que:
- Se dê conhecimento à Câmara Municipal;
- Se aprove a realização das despesas relativas à aquisição de 62 “Troféus e Diplomas”, para serem entregues aos alunos no
final;
- Se aprove aquisição de livros para entrega de prémios aos vencedores;
- Se aprove a oferta aos pais e alunos de um pequeno “porto de honra”.
Despesas:
- Troféus e Diplomas – 350,00€
-Aquisição de Livros – 250,00€
-Porto de Honra – 100,00€
A despesa está prevista nas GOP, no Projeto 2019/54-5, na Classificação Orçamental 0202020120.
Mário João Gomes,
Setor de Cultura, Desporto e Promoção Turística

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “trata-se de mais uma iniciativa que se
repete, é a Fase Municipal de Concurso Nacional de Leitura, que irá decorrer nos próximos
dias 20 e 23 de fevereiro. No
dia 20 de fevereiro no contexto escolar e no dia 23 de fevereiro na Biblioteca Municipal de
Soure. Já decorreram nas Escolas as várias fases de seleção de Escola, agora trata-se de
apurar os representantes do Concelho de Soure que depois estarão na Fase Intermunicipal
que decorrerá na Figueira da Foz, a 06 de abril e depois na fase final, se formos apurados,
em Braga. Irão participar nesta Fase Municipal 14 alunos do 3.º Ciclo; 13 de Secundário; 23
do 1.º Ciclo e 12 do 2.º Ciclo. Dar-vos conhecimento da realização deste evento e solicitar a
provação das despesas inerentes à atribuição de prémios, que serão, naturalmente, livros e
outras lembranças.”-----------------------------------------------------------------------------------------
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Foi tomado conhecimento e ainda deliberado, por unanimidade, aprovar as despesas
relativas às Ações da Biblioteca Municipal, agendadas para os dias 20 e 23 de
fevereiro:
- Troféus e Diplomas - 350,00 €
- Aquisição de Livros - 250,00 €
- Porto de Honra - 100,00 €, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.Ponto 11. CULTURA
. AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA
. BIBLIOTECA MUNICIPAL

- Teatro de Marionetas “O Cardume”e Oficina Criativa
. Relatório

Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO: Espetáculo “ O Cardume” e Oficina Criativa – 2 de fevereiro- relatório
Foi realizado, no dia 2 de fevereiro, na biblioteca municipal, o teatro de marionetas “O cardume” e a
oficina criativa “Do plástico fiz sardinha” pelo grupo Historioscopio. A partir deste teatro, foi passada uma
mensagem onde se alertou para o uso excessivo de plástico e a forma como vivemos, assim como, para
as alterações que o mundo pode ter se não reformularmos a nossa maneira de viver.
Este programa municipal de promoção da literacia familiar visa encorajar os pais a desempenharem um
papel cada vez mais ativo no desenvolvimento da literacia dos seus filhos, envolvendo-os, de um modo
mais consciente, nas atividades que estimulam o conhecimento, o desenvolvimento de competências e,
em simultâneo, proporcionar momentos de partilha de saberes e de valores que enriquecem a relação
entre pais e filhos.
Assistiram ao teatro 120 pessoas: 74 crianças e 46 adultos
Participaram na oficina criativa 36 crianças e respetivos pais.
À consideração superior,
Paula Gonçalves
Bibliotecária
07.02.2019

Foi tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------------Ponto 12. CULTURA//EDUCAÇÃO
. AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA
- Cortejo Infantil de Carnaval 2019
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Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Cultura
Ações no âmbito da Cultural
Cortejo Infantil de Carnaval 2019
No quadro das Grandes Opções do Plano para o ano 2019, decorrerá no próximo dia 1 de Março, (sexta-feira),
o já tradicional Cortejo Infantil que contará com a presença confirmada de mais de 1000 figurantes (anexo I),
oriundos das Escolas e Instituições inscritas, do Ensino Pré-Escolar (Alfarelos, Degracias/Pombalinho,
Granja do Ulmeiro, Marco – Samuel-, Sobral, Soure, Tapéus e Vinha da Rainha), do 1.º Ciclo do Ensino
Básico (Alfarelos, Degracias/Pombalinho, Gesteira, Granja do Ulmeiro, Marco - Samuel-, Sobral, Soure (A,
B, C, D, E, F, G), Tapéus, Vila Nova de Anços e Vinha da Rainha), do 2.º Ciclo do Ensino Básico
(Agrupamento de Escolas Martinho Árias - Soure), e das IPSS (Santa Casa da Misericórdia de Soure - Casa
da Criança, Centro de Assistência Paroquial de Granja do Ulmeiro, Centro Social de Alfarelos, Associação C.
R. S. de Samuel, Fundação Maria Luísa Ruas, APPACDM de Soure), e que percorrerá as principais artérias da
Vila de Soure.
Este cortejo terá o seguinte percurso: Parque dos Bacelos, Rua Evaristo de Carvalho (Filho), Rua
Combatentes da Grande Guerra, Praça dos Heróis Coutinho e Cabral, Largo de Santo Agostinho, Rua Dr.
Tomás Oliveira e Silva, Av. Neuville-de-Poitou, Rua João de Deus, Largo Combatentes da Grande Guerra, Av.
Conselheiro Matoso, terminando na Praça da República (anexo II).
Esta iniciativa enquadra-se na dinamização cultural que pretende complementar as outras iniciativas
programadas quer pelo Município, quer pelos vários agentes culturais concelhios.
O tema aglutinador escolhido para o cortejo – EMOCÕES - de acordo com a temática abordada nos
Estabelecimentos Educativos do Concelho, pretende traduzir a criatividade trabalhada em torno da mesma,
materializada através de máscaras, enfeites e trajes carnavalescos.
Cada escola/instituição apresentará um elemento identificador, preferencialmente elaborado pelos alunos ou
utentes.
O Município assegurará a animação durante o cortejo disponibilizando, também, o transporte dos alunos de e
para as instituições que o solicitem.
No contexto do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito da promoção de estilos de vida
saudáveis, será ainda distribuído um pequeno lanche equilibrado e saudável, que de acordo sugestão da
Nutricionista que integra a Equipa Multidisciplinar do Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, que
deverá ser composto por um queijo apropriado, uma embalagem individual de bolachas integrais e uma
porção de fruta do Programa Regime de Fruta Escolar, cujo valor se estima em 700,00€.
No seguimento das políticas ambientais promovidas pelo Município, este ano, para a água a distribuir aos
participantes iremos recorrer à utilização de “bebedouros” coletivos, integrados no percurso, recorrendo ao
uso de copos recicláveis, indo ao encontro da estratégia “zero plásticos”.
Considerando os custos inerentes com a conceção das várias fantasias, e de forma uniformizar os apoios
concedidos, propõe-se a atribuição de um valor por aluno participante, de 4,00€. Com esta medida pretende-se
estimular a participação equitativa de todos os alunos.
A despesa está prevista nas GOP do ano de 2019, no Projeto 2019/64, na Classificação Orçamental 0202
040305.
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Ainda, tendo em conta a organização inerente ao evento e considerando os valores do ano transato, estima-se a
despesa no valor de 4 000,00€, nomeadamente, para animação, logística e publicidade.
A despesa está prevista nas GOP do ano de 2019, no Projeto 2019/64-1, na Classificação Orçamental 0202
06020305.
Face ao exposto sugerimos que:
- Se dê conhecimento à Câmara Municipal do Programa do Cortejo de Carnaval Infantil;
- Que se aprove a atribuição do valor de 4,00€, por criança/aluno participante para fazer face às despesas
inerentes à preparação do Cortejo.
Anexos:
Anexo I: Mapa de Instituições/Crianças e Alunos Participantes.
Anexo II: Mapa de Percurso.
Anexo III: Cartaz alusivo ao evento

Mário João Gomes,
Setor de Cultura, Desporto e Promoção Turística
Sofia Valente,
Setor de Educação e Juventude

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “faz parte do nosso
programa a realização do Cortejo Infantil ou Juvenil. O convite está feito a toda a
comunidade escolar e às IPSS. Preveem-se gastar nas diversas ações, que inclui animação e
um pequeno lanche, cerca de 4.000,00 euros.”--------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia referiu que: “queria saudar esta iniciativa, como
sabem o Desfile de Carnaval já há muitos anos que tem vindo a ser uma referência no nosso
Concelho. Em 2014, optámos por colocar um palanque/palco fixo, na entrada da Câmara
Municipal, para que assim as crianças, os professores, as educadoras, as auxiliares, tivessem
oportunidade de desfilar e mostrar todo o trabalho desenvolvido nas Escolas, mantém-se e
bem.
Ainda assim, no último parágrafo da primeira página desta informação refere: “a
distribuição de um lanche equilibrado e saudável”, proponho que não se altere o que a meu
ver estava bem... parece-me pouco adequado, após um percurso que já por si tende a ser
grande e longo para as crianças, que percorrem as várias ruas da nossa vila, que em vez de
um “queijo e bolachas integrais” se possa entregar algo que as crianças talvez apreciem mais,
pois estamos a falar também de crianças do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo... não deixando de
apelar à promoção de estilos de vida saudáveis sim, com os quais concordo plenamente, mas
existem outros bens até integrais, na minha perspetiva que seriam mais adequados neste
caso
concreto.
Fica
a
sugestão.”--------------------------------------------------------------------------------31
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “esta questão que a
Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia traz sobre este programa, enfim, o importante a
mim, enquanto Presidente de Câmara, primeiro, saudar todo o contributo que a entidade
educativa coloca, há vários anos, neste cortejo, que é tido já como uma referência Concelhia.
A maior parte das entidades já confirmaram a sua presença, o que prova a vitalidade do
modelo, não quer dizer que ele não tenha que ser alterado. Interpretamos sempre as
mudanças como sendo uma melhoria, muitas vezes as mudanças têm um risco em si mesmo
de serem testadas, são avaliadas a cada momento da história, em cada momento da vida da
sociedade, portanto, muitas vezes nem são entendidas como melhoria, mas obviamente que
está no espírito de quem as promove ser sempre uma melhoria, independentemente do
sucesso e das virtudes de que se fez sempre no passado. Esta linguagem aqui usada, não
quer dizer que os lanches anteriores também não fossem equilibrados e saudáveis, estamos
conscientes que sim, por isso em cada momento os atribuímos. Trata-se de uma linguagem
que eu defendo, o que está aqui neste parágrafo, porque a sociedade também vive da
aprendizagem, da comunicação e alimenta-se em si mesmo de novas formas de comunicar e
esta é, acima de tudo, uma nova forma de comunicar inserida naquilo que tem sido a nossa
atuação nos últimos anos, na procura de uma alimentação mais saudável para as nossas
crianças, daí termos feito um acompanhamento sempre, pelo menos há três/quatro anos,
com técnicos naquilo que é fornecimento de refeições escolares. Obrigamos os nossos
fornecedores a terem as ementas publicadas com antecedência, isto é, são publicadas no site
do Município e na plataforma hoje existente as ementas para a semana seguinte. Temos uma
equipa multidisciplinar que integra uma nutricionista num programa de combate ao
insucesso escolar promovido pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e é
nesse espírito que eu vejo aqui esta inserção. Portanto, se é esta barra energética que possa
ter mais ou menos açúcar ou o queijo com metade do teor de massa gordurosa, acho isso
relevante do ponto de vista educacional, não tão relevante do ponto de vista da ação do
Cortejo, foi a estratégia de comunicação levada a cabo pela equipa que lidera o processo,
neste caso o Dr. Mário João Gomes e a Dra. Sofia Valente, o Senhor Vereador Dr. Gil
Soares propõe à reunião de Câmara. Tomámos a opinião da Senhora Vereadora Dra. Nádia
Gouveia, não achando significativamente relevante para nenhuma das opções, nem se é mais
barra ou se é mais queijo, neste contexto da importância do Cortejo, sinceramente, o menos
relevante é a questão do lanche, achando relevante a estratégia de comunicação, mas não
dando relevância.”-------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “também não faço qualquer “finca pé” nesta
matéria, apenas explicar o contexto do enquadramento e preparação deste evento. Tudo o
que está aqui exposto nesta informação está previamente concertado e balizado pelo
Agrupamento de Escolas de Soure numa reunião que tivemos, onde esteve presente a
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Coordenadora do Pré-Escolar, a Educadora Teresa Mafalda, o Coordenador do 1.º Ciclo, o
Professor Cerca, o Diretor, o Professor Alberto, e a Diretora do Agrupamento de Escolas e
mais um membro do Órgão de Gestão. O trajeto que foi escolhido este ano tem algumas
alterações, avaliando o evento do ano anterior. A questão dos lanches vem no seguimento
das nossas atividades no âmbito do Regimento da Fruta Escolar onde estamos a fazer um
trabalho sobre alimentação saudável ao longo do ano letivo nas Escolas e pareceu à equipa
multidisciplinar, às pessoas do Agrupamento de Escolas, que não fazia sentido andarmos a
apregoar ao longo do ano letivo estilos de vida saudável e ações na Escola e depois
oferecermos um queque ou outra coisa… Foi nesse sentido, embora quanto a isso não faço
“finca pé”, portanto, até lá vou colocar essa questão a quem preparou esta solução, se
houver outro tipo de entendimento não será por mim que não haverá. É este o contexto do
lanche saudável como é o contexto no âmbito das políticas ambientais, não distribuirmos
garrafas de água ao longo do Cortejo, vamos criar bebedouros através de equipas com
copos recicláveis. Faz sentido, num evento concelhio desta dimensão, que as nossas políticas
que são seguidas ao longo do ano estejam evidenciadas também neste Cortejo.
Este ano também introduzimos a questão do apoio financeiro por criança porque havia
Escolas, pais, professores e comunidade local que ajudavam nos trajes e outros adereços,
mas também havia outras Escolas que não tinham esta dinâmica, portanto, numa questão de
igualdade e de termos um Cortejo de Carnaval que seja de todos e para todos, resolvemos
atribuir um apoio financeiro de 4,00 euros por criança, que servirá para a aquisição de trajes
e outras indumentarias.------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “saudar a iniciativa e a continuidade
da mesma, sem dúvida que estamos perante um dia que é sempre de festa para as crianças.
Estas iniciativas são feitas para as crianças, em nome delas e para gozo delas, e, quem assiste
ao Cortejo de Carnaval vê os seus rostos felizes, mas também dos seus familiares. Penso que
em termos lúdicos e pedagógicos, mas também na promoção da própria Vila, é uma
iniciativa ganha. É muito feliz o cartaz, muito apelativo, muito colorido, que na minha
opinião, traduz a atividade e a felicidade desse dia.”---------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição do valor de 4,00 € por
criança/aluno participante para fazer face às despesas inerentes à preparação do
Cortejo, conforme decorre da informação técnica dos serviços.----------------------------Ponto 13. AÇÃO SOCIAL
. APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL

. Projeto “Movimento por um Sorriso” - 2019
33

03ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 11 de fevereiro de 2019, pelas 14,30 horas
13.1. - Abertura do Procedimento Prévio – Ratificação
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: AÇÃO SOCIAL

. APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
. PROJETO “MOVIMENTO POR UM SORRISO”- 2019
- PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista à prestação do serviço em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 7.800,00 euros, inferior ao limite
máximo de 20.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste direto, cf. alínea d) do n.º 1 do
artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto.
A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. alínea a) do nº1 do
artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.
O presente encargo está previsto no orçamento para o presente ano de 2019 pela rubrica 02.03.06.02.03.05 e tratase de ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 05.001 2019/117-9.

2. VERIFICAÇÃO DO ARTIGO 63.º DA LEI N.º 71/2018, DE 31 DE DEZEMBRO (LOE 2019)
N.º 1 – Uma vez que o objeto do presente procedimento é diferente do que esteve em vigor em 2018, não se aplica
o presente normativo
N.º 4 – Este serviço não se enquadra em estudos, pareceres, projetos ou consultoria.

3. PROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

4. CONSULTAR A SEGUINTE ENTIDADE
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, à seguinte entidade em nome individual:
- Associação Oportunidades Iguais – Sem Diferenças

5. JÚRI
Uma vez que será convidada apenas uma entidade a apresentar proposta, está dispensada a criação de Júri nos
termos do n.º 1 do art.º 67.º do CCP.
À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)

01.02.2019
DESPACHO
De acordo.
Proceda-se à Abertura do Procedimento.
À Reunião de Câmara para ratificação.
01.02.2019
O Vereador
(Gil Soares, Dr.)*
*Competências Delegadas e Subdelegadas
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por Despacho de 23-10-2017

e
ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL
- APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
. PROJETO “MOVIMENTO POR UM SORRISO” - 2019
- Escolha de Procedimento Prévio
Relativamente ao assunto epígrafe, informamos:
O Município de Soure desenvolveu, nos anos de 2015 a 2018, um Projeto designado “Movimento por um
Sorriso”, que teve como população alvo os Idosos do Concelho de Soure.
Este projeto tem vindo a ser executado pela “Associação Oportunidades Iguais – Sem Diferenças”, conforme
deliberações do Executivo Municipal de 23 de fevereiro de 2015, 11 de janeiro de 2016, 31 de janeiro de 2017 e 15
de janeiro de 2018.
O objetivo deste Projeto visa contribuir para uma melhor integração social e pessoal das pessoas idosas, através
de terapias inovadoras e comprovadas cientificamente, criando oportunidades de forma a obter uma melhor
qualidade de vida.
As atividades decorreram nas 11 Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), pertencentes à Rede
Social Concelhia, sendo que o Projeto incidiu sobre toda a população idosa e/ou deficiente e não apenas os utentes
integrados nestas IPSS.
Para além da cobertura das áreas geográficas abrangidas pelas IPSS, este Programa esteve a ser desenvolvido,
até 31 de dezembro de 2018, pelo Soure-3G CLDS-3G, em localidades e pessoas idosas que não estavam a
usufruir deste Programa.
No âmbito da Legislação aplicável ao Programa CLDS 4G, o Município de Soure manifestou interesse no
desenvolvimento deste Projeto no Concelho de Soure, pelo que até ao seu início é de extrema importância dar
continuidade às atividades iniciadas e desenvolvidas pelo anterior Soure-3G CLDS-3G, pelo que, para além da
implementação no ano de 2019 do Programa «Movimento por Um Sorriso», se sugere a extensão do mesmo, por
um período de 5 meses, aos locais em que esta oferta era assegurada no âmbito do Soure-3G CLDS-3G.
A execução do Projeto, no ano de 2018, está refletida no quadro abaixo:
Instituição
Centro Social
de Alfarelos
Centro Social
de Figueiró do
Campo
Fundação M.ª
Luísa Ruas
Centro de Ass.
Paroquial da
Granja do
Ulmeiro
Centro Social
das Malhadas

N.º de Participantes
fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

setembro

outubro

novembro

dezembro

Total

44

45

45

50

48

48

52

52

49

50

483

45

24

24

25

25

21

21

25

25

26

261

30

26

26

61

32

32

26

26

32

30

321

29

58

58

31

31

31

33

33

33

30

367

18

21

21

26

20

37

17

17

18

19

214
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Ass. Cultural,
Recreativa e
Social de
Samuel
Santa Casa da
Misericórdia de
Soure
ADESTA
APPACDM de
Soure
Casa do Povo
de Vila Nova
de Anços
Ass. Cultural,
D. e de Solid.
da F.da Vinha
da Rainha

Total
Total Geral

27

27

27

27

30

32

35

35

31

29

300

33

15

15

32

15

30

36

36

33

16

261

7

6

6

6

7

7

6

6

5

6

62

25

17

17

17

16

25

30

30

27

29

233

11

13

13

8

11

22

10

10

13

13

124

35

37

37

38

39

36

40

40

42

39

383

304

289

289

321

274

321

306
3009

310

308

287

Face ao atrás exposto, sugerimos que a Câmara Municipal aprove:
A consulta à “Associação Oportunidades Iguais – Sem Diferenças” para a manutenção do mesmo serviço, com
o alargamento por 5 meses às ações anteriormente desenvolvidas no âmbito do Soure-3G CLDS-3G , estimandose o valor da contratação em €7800,00.
À consideração superior,
A Coordenadora do Gabinete de Ação Social e Saúde,
(Cristina Marta, Dra.)
31.01.2019

Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.-------------------------------------------------------------------------------------------13.2. - Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: AÇÃO SOCIAL
APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
* PROJETO “MOVIMENTO POR UM SORRISO” - 2019
- ADJUDICAÇÃO
Por despacho, do Sr. Vereador Dr. Gil Soares, de 01.02.2019, foi decidido recorrer à figura do ajuste direto, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.
A entidade convidada apresentou a seguinte proposta:
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EMPRESA
Associação Oportunidades Iguais – Sem Diferenças

VALOR
7.800,00 €

Tendo em conta que a entidade respondeu ao solicitado e o preço da proposta está de acordo com o preço base
definido, sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma.
É dispensada a redução a escrito do contrato nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 95.º do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo e do artigo 125.º do
Código dos Contratos Públicos, sugere-se a dispensa de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao
interessado.
Nos termos do artigo 290.º-A do CCP a Câmara Municipal deve designar um gestor do contrato com a função de
acompanhar permanentemente a execução deste. Desta forma, sugere-se que seja designada a técnica que
acompanhará o serviço, Cristina Isabel da Costa Marta Lapo.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1.A dispensa da redução do contrato a escrito;
2. A dispensa de audiência prévia a favor do interessado;
3. A adjudicação do presente serviço à entidade “Associação Oportunidades Iguais – Sem Diferenças”;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 7.800,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor.
5. A designação para gestor do contrato a dirigente intermédia Cristina Isabel da Costa Marta Lapo.
À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
07.02.2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar a dispensa da redução do contrato a escrito; a
dispensa da audiência prévia a favor do interessado; a adjudicação do presente serviço
à entidade “Associação Oportunidades Iguais - Sem Diferenças”; a autorização para a
realização da despesa no valor de 7.800,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal e a
designação para gestor do contrato a dirigente intermédia Cristina Isabel da Costa
Marta Lapo, conforme decorre da informação técnica dos serviços.----------------------37
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Ponto 14. AÇÃO SOCIAL
. CPCJ SOURE – COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
. Pensar a Saúde Mental
- Balanço
O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “em boa hora o Município resolveu acolher
este desafio da CPCJ de Soure com a Comissão Nacional muito envolvida. Foi um
Encontro que esteve para ser em outubro, mas pelas razões sobejamente conhecidas, não foi
possível, mas ultrapassou-se também essa barreira e realizou-se em 30 de janeiro, com muito
sucesso. Como disse na sessão de encerramento, a CPCJ de Soure tem representado muito
bem e honrado o Concelho de Soure em vários fóruns por este país, conforme foi
reconhecido pela Comissão Nacional. Acho que era de elementar justiça que seja, neste caso
a CPCJ de Soure e, felizmente, está aqui também a sua Presidente noutra qualidade, a
Senhora Vereadora Dra. Manuel Santos, a fazer o Balanço do Colóquio.”-----------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “irei fazer um breve apanhado com
dados objetivos do evento. O evento teve uma dimensão muito grande, num tema onde
sobre ele existe muito preconceito, com uma abordagem que se pretende precisa, portanto,
há todo um trabalho aqui para ser feito, nós já o iniciámos, esperamos que a 30 de junho
possamos terminar esta parte do percurso com a apresentação e a Constituição do
Observatório de Saúde Mental. Nós estamos a procurar construir algo que não existe a nível
nacional, mas que já muito gente, muita entidade abraça. Este trabalho precisa de uma
comissão dinâmica, mas também precisa de uma Autarquia ao lado que torne possível todas
estas iniciativas. Foram muitas as saudações que chegaram até nós, este documento tem o
nome de todas as pessoas que vieram e que participaram, que aceitaram vir a Soure
dinamizar e refletir connosco, são pessoas de nome que também contribuíram muito para o
sucesso da iniciativa, e que no futuro se disponibilizaram para continuar a trabalhar e a estar
connosco.”--------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “em resumo desta
atividade, também me foi comunicado, por parte de alguns dos participantes,
nomeadamente do Juiz Conselheiro Jubilado Armando Leandro que me mandou uma nota
de agradecimento pessoal; a Senhora Presidente da Comissão da CPCJ Nacional, Dra.
Rosário Farmhouse, que mandou uma nota a agradecer o envolvimento do Município e
empenho colocado; a Senhora Procuradora Distrital, que não pode estar presente, mas que
tomou conhecimento da presença de outros Procuradores no evento e também de outros
moderadores que participaram.”-------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “saudar esta iniciativa, tratou-se
de uma excelente evento, tive a oportunidade de estar na abertura. Verifiquei que estava
muita gente presente e todos se congratularam com esta excelente iniciativa. Saudar e
felicitar os seus autores, a Dra. Manuel Santos e o Vereador Dr. Gil Soares, penso que foram
eles os principais responsáveis pelo êxito da mesma. O Concelho de Soure está de parabéns,
estamos todos de parabéns.”-----------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento.---------------------------------------------------------------------Ponto 15. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. Requalificação Urbanística – Rua Alexandre Herculano
- Notificação da Decisão de Aprovação da Candidatura n.º Centro -072316-FEDER-000193
. Aceitação da Decisão da Aprovação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Operação: Requalificação Urbanística – Rua Alexandre Herculano
-Notificação da decisão de aprovação da candidatura n.º CENTRO-07-2316-FEDER-000193
Relativamente ao assunto acima identificado e dando cumprimento ao solicitado, informa-se:
Na sequência da submissão da candidatura ao aviso CENTRO-16-2018-03, destinado a operações enquadradas no
Plano de Ação de Regeneração Urbana, foi o Município de Soure notificado pela Autoridade de Gestão da decisão
de aprovação da candidatura CENTRO-07-2316-FEDER-000193 – Requalificação Urbanística – Rua Alexandre
Herculano.
O resumo financeiro da operação é o seguinte:
Custo Total do Investimento:
479.327,44
Investimento Elegível:
479.327,44
Taxa Cofinanciamento:
85%
Contribuição FEDER:
407.428,32
Face ao exposto, salvo melhor opinião, sugere-se que a Câmara aceite a Decisão de Aprovação da Candidatura nos
termos propostos constantes do Termo de Aceitação e respetivos Anexos.
À Consideração Superior
Rafael Alexandre Tralhão Gomes
Gabinete de Apoio à Presidência
04/02/2019

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se da decisão da
aceitação da aprovação da candidatura. A candidatura tem um custo total de 479.327,44
euros de investimento, o investimento elegível é exatamente o valor total da candidatura, a
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proposta é que seja financiada a 85%, o qual vamos aceitar um financiamento de FEDER de
407.428,32 euros. Obviamente que neste contexto é de aceitarmos a candidatura e
comunicar à entidade gestora do Centro 2020 a sua aceitação. Esta candidatura inclui não só
a obra, mas também projetos e algum mobiliário urbano, dos quais se destacam dois ecrãs
Led para informação e promoção das atividades do Município.
Dar nota que esperamos que, ainda dentro de duas/três semanas, comecem as obras na Rua
Alexandre Herculano, porque, neste momento, estamos presos por novas situações de
projeto e de acompanhamento por parte da EDP. Uma parte substancial técnica desta obra
tem a ver com o enterrar de todos os cabos aéreos, quer seja de telecomunicações, quer seja
de alimentação elétrica, mantendo, como é óbvio, e assegurando, quer todos os parâmetros
técnicos das ligações e do fornecimento de energia elétrica de todos os estabelecimentos e
habitações existentes na rua. Neste momento a obra está suspensa, já fizemos a visita à obra
com o empreiteiro, está entregue, estamos dependentes de uma exigência que ele faz para
que a obra seja feita por troços. Está subdividida em cinco troços, sendo nossa exigência que
ela esteja pronta no final de agosto, para que o S. Mateus seja feito já com a rua
integralmente composta. Aguardamos a nomeação de representante da própria
concessionária da distribuição da rede elétrica para acompanhar o projeto.” --------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Decisão de Aprovação da Candidatura nos
termos propostos constantes do termo de Aceitação, conforme decorre da informação
técnica
dos
serviços.-----------------------------------------------------------------------------Ponto 16. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. Avaliação do Prédio
- Terreno Localizado dentro do Perímetro Urbano de Porto Coelheiro - Soure
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: - AVALIAÇÃO DO PRÉDIO
- Terreno localizado dentro do perímetro urbano de Porto Coelheiro – Soure

Em reunião de Câmara de 31/10/2018, foi, por unanimidade, deliberada a abertura de procedimento
para construção de um muro de suporte de terras na localidade de Porto Coelheiro, na zona assinalada
na planta seguinte:
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Planta de localização

Para concretização da obra será necessário adquiri uma parcela de terreno com as seguintes
características físicas e de envolvente:
1. Localização: dentro do perímetro urbano do lugar;
2. Área total da parcela de terreno a ocupar = 210,00 m²;
3. Área de implantação estimada = 35% (73,5m2);
4. Área privativa estimada = 35% (73,5m2);
5. Afetação das construções: habitação.
Nestas condições, utilizando o método preconizado no CIMI, para avaliação de terrenos para
construção, com as condicionantes/considerações anteriormente apresentadas, o valor atribuído à
parcela de terreno em causa é de 7.470,00 € (sete mil, quatrocentos e setenta euros)
À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eng.º)

(Chefe Divisão I.O.P.M.)
2019-02-06

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de uma parcela de
terreno em Porto Coelheiro e a sua avaliação. Já aprovámos aqui o procedimento de obra
para esta parcela. É uma parcela ao longo da estrada dentro da localidade de Porto
Coelheiro, implica deitar abaixo um muro e tem uma profundidade de três metros. O valor
de avaliação do prédio que é proposto é de 7.470,00 euros e a minha proposta é que se
aprove este valor para que seja proposta esta indemnização ao proprietário.”.-------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a avaliação do prédio, valor atribuído à
parcela de terreno em causa, de 7.470,00 euros (sete mil quatrocentos e setenta euros),
conforme decorre da informação técnica dos serviços.--------------------------------------Ponto 17. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ÁGUAS RESIDUAIS
. PROLONGAMENTO DE COLETORES
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. Rua da Igreja Matriz em Vila Nova de Anços
- Homologação do Auto de Receção Provisória
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ÁGUAS RESIDUAIS
PROLONGAMENTO DE COLETORES
RUA DA IGREJA MATRIZ EM VILA NOVA DE ANÇOS
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 14.01.2019, à empresa Delfim de Jesus
Martins & Irmão, Ldª, pelo valor de 11.126,98 €, acrescido de IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, nos termos
e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de
Janeiro.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
06.02.2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção provisória,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.--------------------------------------Ponto 18. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
. ÁGUA
. REPARAÇÃO/IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS

- Homologações de Auto – Libertações Parciais de Caução

18.1. Reservatório Elevado de Soure
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
ÁGUA
REPARAÇÃO/IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS
RESERVATÓRIO ELEVADO DE SOURE
LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 28.11.2016, à empresa Cardoso &
Carvalhão, Ldª, pelo valor de 28.809,75 €, acrescido de IVA.
O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 09.01.2017.
De acordo com o auto em anexo, estão reunidas as condições necessárias à autorização da libertação solicitada.
Assim, propõe-se:
a) A homologação do auto de vistoria em anexo;
b) A libertação de 30 % do valor das cauções da obra.
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À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
31/01/2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de vistoria e a
libertação de 30% do valor das cauções da obra, conforme decorre da informação
técnica
dos
serviços.-----------------------------------------------------------------------------18.2. Reservatório Elevado do Formigal
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
ÁGUA
REPARAÇÃO/IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS
RESERVATÓRIO ELEVADO DO FORMIGAL
LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho de 27.11.2015, à empresa Cardoso & Carvalhão, Ldª,
pelo valor de 24.525,50 €, acrescido de IVA.
O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 25.01.2016.
De acordo com o auto em anexo, estão reunidas as condições necessárias à autorização da libertação solicitada.
Assim, propõe-se:
a) A homologação do auto de vistoria em anexo;
b) A libertação de 15 % do valor das cauções da obra.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
31.01.2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de vistoria e a
libertação de 15% do valor das cauções da obra, conforme decorre da informação
técnica
dos
serviços.-----------------------------------------------------------------------------Ponto 19. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA,
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- Plano de Comunicação para Emergência(s) na Qualidade da Água para
Consumo Humano
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Plano de Comunicação para Situações de Emergência
O Dec. Lei 152/2017 de 7 de Dezembro, introduz alterações parciais ao Dec. Lei 306/2007 de 27 de Agosto,
estabelecendo novas diretivas no que se refere à qualidade da água para consumo humano. Esse novo
normativo legal prevê que a partir de Janeiro de 2019 as Entidades Gestoras devem possuir um Plano de
Comunicação para Situações de Emergência.
Nesta matéria, já se encontram definidos, para o Município de Soure, alguns procedimentos de
monitorização e análises para o controlo da qualidade da água distribuída, no entanto não está delineado
um plano para situações de emergência e avaliação do risco ao longo de todos os sistemas de
abastecimento de água.
Para garantir plenamente o cumprimento de todos os princípios legais definidos, foi elaborado pelos
serviços deste Município o Plano de Comunicações para Situações de Emergência relacionadas com a
qualidade da água destinada ao consumo humano, que se junta em anexo.
À consideração superior
(Evaristo Duarte; Téc. Sup.)
2019-01-09

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “o Decreto-Lei 152/2017
de 07 de dezembro, que esteve já vigor durante o ano de 2018, introduz alterações ao
Decreto-Lei 306/2007, de 27 de agosto, e que versam sobre aquilo que são as competências
e as obrigações das Entidades Gestoras dos Serviços de Águas e Saneamento, obriga-nos a
ter um Plano de Comunicação para situações de Emergência na Qualidade de Água para
Consumo Humano. Nós fazemos obras de manutenção da rede, fazemos interrupções ao
fornecimento de água, mas podem acontecer na rede situações de emergência para a qual
temos que ter um Plano de Comunicação aprovado. Durante o ano de 2018, como é sabido,
iniciaram-se os trabalhos, os estudos, as conversações com os parceiros para a Criação da
Empresa Intermunicipal de Gestão do Sistema de Águas e Saneamento, portanto, temos
vindo a colocar muita carga, em termos de perspetiva de futuro, no avanço do
funcionamento desta empresa, mas há tarefas e atribuições às quais não nos podemos
alhear, daí que não podemos continuar a adiar a aprovação de alguns documentos como
este, que é o Plano de Comunicação para Situações de Emergência. É um documento muito
básico, identifica as nossas captações, os nossos subsistemas e tem uma escala de ativação
do plano, uma escala sobre os eventos e um Plano de Comunicação associado e de
termitação do processo de responsabilidades, isso, de certo modo, é feito. Agora não sei
precisar quantas situações em que as análises do nosso Programa de Controle de Qualidade,
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aprovado pela ERSAR e desenvolvido com acompanhamento externo, como é o caso do
Ministério da Saúde, sempre que há alguma divergência ou algum valor em
desconformidade é logo ativado um Plano de Comunicação, mas este Plano de
Comunicação visa ir mais longe e também interagir com os próprios clientes, com o próprio
público. Peço aqui vossa compreensão para que o documento possa ser aprovado, porque
ele é indicativo sobre aquilo que é básico, sobre quais são os estabelecimentos mais
importantes, o caso das escolas, por uma grande rotura ou por qualquer contaminação na
rede, nós temos que ter este plano aprovado, porque é uma cartilha a seguir pelos próprios
técnicos e já devia estar em vigor desde o dia 01.01.2019.
Portanto, proponho que se aprove este Plano de Comunicação para Situações de
Emergência para que entre imediatamente em vigor, e que seja retificado e melhorado
sempre que se entender que seja pertinente.”---------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “este Plano de Comunicação foi-me
entregue há bocado, ouvi com atenção toda a sua explicação em torno do documento, mas
efetivamente não o conheço e partindo do princípio que é um documento objetivo elenca
certamente aquilo que existe e traça planos de intervenção. O que gostaria de dizer ao
Senhor Presidente, e já o fiz algumas vezes, é que é necessário que estes documentos
cheguem mais cedo a casa dos Vereadores para que os possamos ler, falo por mim, gosto de
aprovar aquilo que conheço, portanto, não me sinto sequer confortável neste documento.
Fiquei a saber que é um Plano de Comunicação para Situações de Emergência e que fala da
água, mas efetivamente deparei-me com ele quando vim para esta reunião e penso que essa
não é a melhor forma de trabalhar.”--------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “tomámos a devida nota,
mas, Senhora Vereadora, o Plano não tem nada que nós já não façamos no dia a dia, que
não seja intrínseco na conceção do funcionamento do serviço. É ao Presidente da Câmara
que cabe tomar decisões, ele está aqui na primeira linha nas Responsabilidades e
Comunicação durante a Gestão do Evento, Gestor do Evento Presidente da Câmara
Municipal, Coordenador do Evento, estou lhe a dar-lhe o exemplo da página 17.
Obviamente que numa situação de emergência é do Presidente da Câmara que se espera
responsabilidades, depois quem é que vem numa segunda linha, numa terceira linha, quem é
que executa, portanto, tudo isto diria que não era preciso fazer plano escrito numa situação
normal, onde se raciocina de uma forma moderada, agora é obrigatório que ele exista. Nós
adotámos aquilo que são os modelos à nossa escala e à nossa realidade e decidimos
implementá-lo. O plano devia estar aprovado antes do dia 01 de janeiro, ou seja, a Lei
determina que no dia 01 de janeiro este plano tinha que existir, portanto, vem hoje e a partir
de hoje cumprimos a existência do plano, não quer dizer que todas as falhas de segurança
que tivessem acontecido entre o dia 01 de janeiro e hoje, não tivessem tido a mesma
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resolução, porque ele já estava em esboço. Ficou pronto e podia vir à próxima reunião de
Câmara, mas peço a vossa compreensão, não quero forçar a vossa aprovação, mas
evitaremos estar mais oito /dez ou onze dias sem a sua aprovação, porque ele não tem nada
de especial a não ser dar enquadramento. O plano está pronto hoje, está em condições de
ser executado, pode ser alterado e melhorado, porque não é um regulamento, não precisa de
ir a discussão pública, não precisa de ser apreciado por outras entidades, a não ser a entidade
reguladora que é a ERSAR, que é a entidade reguladora e fiscalizadora do concessionário
Município de Soure, portanto, a proposta é que podendo ser aprovado hoje, hoje mesmo
entre em funcionamento.”--------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “também respondendo à Senhora
Vereadora Dra Manuela Santos, que colocou a questão da entrega do documento hoje, este
plano, como qualquer Plano de Emergência, vem sendo efetuado praticamente há um ano
só que não estava documentado. O que nós estamos a aprovar hoje é o que já vimos
fazendo há um ano, uma vez que a ERSAR obrigou-nos, em fevereiro 2018, a elaborar o
plano, só não estava aprovado pela Câmara Municipal, mas nós temos vindo, há um ano, a
executá-lo. Se não o aprovarmos hoje, se o aprovarmos daqui a quinze dias, não vamos
alterar nada, uma vez que o que está aqui no plano é a prática corrente no Município de
Soure.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “percebi tudo o que disse o Senhor
Presidente e o Senhor Vice-Presidente, eu nem sequer estou a pronunciar-me sobre o
conteúdo do documento, porque não o conheço, os Senhores conhecem-no porque o
praticam, porque já o implementam, embora de forma informal, e agora passam a ter um
plano exaustivo e que formaliza toda a atuação, percebo isso e não vou deixar de o aprovar,
aquilo que solicito e que recomendo é que, efetivamente, nos deem mais tempo nas
próximas ocasiões para que eu não diga a mesma coisa.”-------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Florbela Bairros referiu que: “vim para esta reunião em
substituição do Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, conferenciei com ele os outros
pontos que necessitavam de ser discutidos, mas este não me foi entregue, portanto, entre
mim e ele não houve essa conferência, deixando-me desconfortável no sentido de
voto.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “deixando a ressalva de
todas as alterações, na próxima Reunião de Câmara, poderem ser feitas, e até aceitar o
esclarecimento de dúvidas e de contributos para a melhoria do próprio Plano de
Comunicação de Emergência.
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Assim, proponho que se aprove o Plano de Comunicação para Emergência na Qualidade da
Água para Consumo Humano.”--------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Plano de Comunicação para
Emergência(s) na Qualidade da Água para Consumo Humano.------------------Ponto 20. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA

. Zonas Industriais Armazéns/Serviços Presa/Venda Nova
- Estudos Projetos
. Abertura de Procedimento Prévio – Conhecimento
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA
ZONAS INDUSTRIAIS ARMAZÉNS/SERVIÇOS PRESA/VENDA NOVA
- ESTUDOS PROJETOS
. PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista à prestação do serviço em epígrafe, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 12.700,00 euros, inferior ao
limite máximo de 20.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia, cf. alínea d) do
n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de
agosto.
A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. alínea a) do nº1 do
artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.
O presente encargo está previsto no orçamento de 2019 pela rubrica 03.01.02.02.14 e trata-se de ação inscrita nas
Grandes Opções do Plano com a classificação 12.001 2017/216-2.

2. VERIFICAÇÃO DO ARTIGO 63.º DA LEI N.º 71/2018, DE 31 DE DEZEMBRO (LOE 2019)
Não se aplica o disposto no presente artigo, uma vez que este serviço é necessário para a execução de um projeto
/atividades que vão ser objeto de cofinanciamento.

3. PROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

4. CONSULTAR A(S) SEGUINTE(S) ENTIDADE(S)
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, à(s) seguinte(s) empresas(s):
- Vector Estratégico – Estudos e Consultadoria, SA.
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5. JÚRI
Uma vez que será convidada apenas uma entidade a apresentar proposta, está dispensada a criação de Júri nos
termos do n.º 1 do art.º 67.º do CCP.
À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
29.01.2019
DESPACHO
Proceda-se à Abertura do Procedimento, nos termos do C.C.P..
Aprovo o procedimento, o caderno de encargos e a escolha à entidade.
A reunião de Câmara para conhecimento.
Soure, 30/01/2019
O Presidente da Câmara Municipal
(Mário Jorge Nunes)
e

Assunto: Desenvolvimento Económico e Defesa do Meio Ambiente
-Apoio à Atividade Económica
- Z. Industriais Armazéns/Serviços Presa/Venda Nova
Na reunião do passado dia 17 de dezembro foi deliberado pelo executivo a aquisição de parcelas de terreno com
vista a cumprir os critérios de elegibilidade a eventuais candidaturas ao Aviso n.º CENTRO-53-2018-19 – Apoio à
Localização de Empresas.
Esta aquisição foi presente a sessão ordinária da Assembleia Municipal de 21 de dezembro de 2018, onde foi
deliberado aprovar autorização prévia para esta aquisição com possível recurso a empréstimos de médio ou longo
prazo.
De entre as localizações descritas na informação presente a deliberação, está a Área de Localização Empresarial de
Venda Nova /Tapéus, localizada junto ao IC2 e próxima do nó da A1.
É intenção, pois, do Município proceder à instrução e submissão de uma candidatura ao Aviso atrás aludido com
vista à infraestruturação desta Área de Localização Empresarial.
A instrução e submissão de uma candidatura deste tipo pressupõe, para além do projeto de execução da intervenção
física, várias atividades preparatórias, nomeadamente:
i. Levantamento e Caracterização da Área de Localização:
ii. Análise do Modelo de Gestão e Tipologia de Investidores
iii. Identificação e Planeamento dos Pressupostos do Estudo Económico e Financeiro
iv. Estudo de viabilidade Económico-financeira.
v. Elaboração e Submissão de Candidatura
Tratam-se, portanto, de atividades com grau de complexidade elevado e que exigem Recursos Humanos com várias
competências técnicas específicas para este efeito.
Este conjunto de estudos reflete-se ainda de grande importância porquanto comprometem o Município e o vinculam
na futura avaliação e alienação dos lotes desta futura Área de Localização Empresarial.
O aviso de candidatura estará aberto até 30 de junho, o que torna a execução destas atividades muito urgente.
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O Município não possui, assim, Recursos Humanos que possam executar estas atividades e com a urgência que é
exigida.
Assim, considerando:
- A urgência e a complexidade das atividades em causa;
- A recente colaboração na elaboração e submissão da candidatura “Conservação/Reparação da Piscina
Municipal Coberta de Vila Nova de Anços” pela entidade Vector Estratégico - Estudos e Consultoria, SA,
pelo valor de 3.500€, que se entende não ser elevado tendo em conta o mercado;
- Que as atividades estão previstas no caderno de encargos que se anexa e faz parte integrante desta
Informação e cujo valor, tendo em conta o Mercado, se estima em cerca de 12.700€;
Face ao exposto, salvo melhor opinião, sugere-se que:
- Se aprove o Caderno de Encargos que integra esta Informação
- Se proceda à aquisição, nos termos do CCP, de serviços para a elaboração de documentos, instrução e
submissão da candidatura ao Aviso Centro-53-2018-19 e que se estima em cerca de 12.700,00€, à entidade
Vector Estratégico - Estudos e Consultoria, SA, com contribuinte n.º 507 829 654
À Consideração Superior
Rafael Alexandre Tralhão Gomes
Gabinete de Apoio à Presidência
28/01/2019

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “na área do
desenvolvimento económico estão a decorrer candidaturas para as áreas de desenvolvimento
económico e empresarial. As candidaturas para as áreas de desenvolvimento empresarial são
de certo modo complexas, porque vincularão o Município. Aceitando a aprovação do seu
financiamento em termos de estudo de mercado, em termos de implementação depois da
parte empresarial da cobertura a fazer pelos beneficiários e pelo promotor do próprio
parque, da própria área de localização empresarial, vincula em termos de uma relação de
custo/benefício até do preço por metro quadrado a disponibilizar, não é uma candidatura de
execução de obra pública, por e simples, de uso fruto do domínio público. Como tal, implica
que esta candidatura seja realizada, para já, de uma forma célere, tendo em conta os meios
disponíveis; que sejam feitos os estudos; que sejam preparados todos os elementos de modo
a que consigamos ter sucesso na mesma e aceitá-la depois, ou não, de acordo com as
orientações que vierem da entidade gestora, neste caso o Portugal 2020. A Candidatura é de
alguma complexidade, de alguma urgência, e eu decidi a abertura do procedimento e a
aprovação do caderno de encargos e também a escolha de uma entidade que já connosco
colaborou na realização da candidatura das Piscinas Municipais de Vila Nova de Anços ao
Centro 2020.”-------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------49
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Ponto 21. SERVIÇOS MUNICIPAIS
. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
. Aquisição de Viaturas
- Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: SERVIÇOS MUNICIPAIS
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
AQUISIÇÃO DE VIATURAS
* ADJUDICAÇÃO
Por deliberação da Câmara Municipal, na sua Reunião de 29.01.2019, foi decidido recorrer à figura do ajuste
direto, como procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.
A entidade consultada apresentou a seguinte proposta:
EMPRESA
Sérgio Carvalho – Comércio de Automóveis, Lda

VALOR
13.414,64 €

Uma vez que a empresa respondeu ao solicitado, que o preço proposto é inferior ao preço base definido, sugerese à adjudicação à entidade “Sérgio Carvalho – Comércio de Automóveis, Lda.
O contrato deste fornecimento será reduzido a escrito, conforme o artigo 94.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo e do artigo 125.º do
Código dos Contratos Públicos, sugere-se a dispensa de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao
interessado.
Nos termos do artigo 290.º-A do CCP a Câmara Municipal deve designar um gestor do contrato com a função de
acompanhar permanentemente a execução deste. Desta forma, sugere-se que seja designado dirigente Vítor
Miranda.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1.A aprovação da Minuta do Contrato;
2. A dispensa de audiência prévia;
3. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “Sérgio Carvalho – Comércio de Automóveis, Lda”;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 13.414,64 euros, acrescido de IVA à taxa legal;
5. A designação para gestor do contrato do dirigente Vítor Miranda.
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À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
07.02.2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato; a dispensa da
audiência prévia; a adjudicação do presente fornecimento à empresa “Sérgio
Carvalho - Comércio de Automóveis, Lda; a autorização para a realização da
despesa no valor de 13.414,64 euros, acrescido de IVA à taxa legal e a designação
para gestor do contrato o dirigente intermédio Vitor Miranda, conforme decorre
da informação técnica dos serviços.-------------------------------Ponto 22. RECURSOS HUMANOS
. Mobilidade Interna Intercarreiras ou Categorias – Conhecimento
- Luís da Silva Duque
- Helena Cristina Marques Neves
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ► RECURSOS HUMANOS
* Mobilidade Interna Intercarreiras ou Categorias
Conforme solicitado, informamos que, por despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal, datado
de 16-01-2019 foram autorizadas as mobilidades internas intercarreiras, com efeitos a 01-02-2019, dos seguintes
trabalhadores:
- Luís da Silva Duque, de Coordenador Técnico para Técnico Superior ;
- Helena Cristina Marques Neves, de Assistente Operacional para Assistente Técnico.

Sugere-se que destas decisões se dê conhecimento à Câmara Municipal.
À Consideração Superior,
Paços do Município de Soure, 05 de fevereiro de 2019
A Técnica Superior,
(Lilia Berardo)

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------Ponto 23. TARIFÁRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE TRATAMENTO DE ÁGUAS
RESIDUAIS E DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
. Ciclo Anual de Revisão de Tarifários - 2019
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03ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 11 de fevereiro de 2019, pelas 14,30 horas
23.1. Tarifário do Serviço de Abastecimento Público de Água
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “a nossa proposta no final
do ano para a ERSAR foi de que para este ano de 2019 iríamos manter a estrutura do
tarifário, apenas iríamos adequá-lo, de acordo com as suas instruções da própria ERSAR,
para a taxa de inflação de 1,5% à semelhança do que fizemos nos anos anteriores, no outro
ano foi de 1,4%, este ano de 1,5%. A ERSAR, num parecer que foi distribuído em reunião
de câmara, colocou algumas questões, feita a análise dessas questões que estão aqui
fundamentadas, a nossa proposta é de manter o tarifário e essa alteração atualizada com
1,5%. Acresce aqui que acolhemos uma questão legal que é a questão dos ramais,
nomeadamente os ramais de saneamento sobre os novos projetos onde o custo passou a ser
zero. Na proposta de tarifário, quer em termos de abastecimento de água, quer em termos
de saneamento básico, a partir da aprovação deste novo tarifário para 2019, o que é que
alterámos? Aqui o relevante é que há uma atualização de 1,5% e que depois, tudo aquilo que
são os serviços auxiliares passa, se olharmos aqui para a proposta de tarifário de
abastecimento de água, zero até aos vinte metros. Segundo a lei, e nós estamos apenas a
adequar-nos perante a lei, todas as pessoas são obrigadas a ligar-se em termos de água e
saneamento, desde que o serviço passe a vinte metros das suas instalações, são abrigadas
mas pagam zero por essa ligação.”------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos a favor do Senhor Presidente da
Câmara Municipal e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e CDU, e 1 (uma)
abstenção da Senhora Vereadora eleita pelo PPD/PSD, CDS/PP- PPM - Dra.
Florbela Bairros-, aprovar o Tarifário do Serviço de Abastecimento Público de
Água, a vigorar a partir de março de 2019.-----------------------------------------23.2. Tarifário do Serviço de Tratamento de Águas Residuais

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos a favor do Senhor Presidente da
Câmara Municipal e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e CDU, e 1 (uma)
abstenção da Senhora Vereadora eleita pelo PPD/PSD, CDS/PP- PPM - Dra.
Florbela Bairros-, aprovar o Tarifário do Serviço de Tratamento de Águas
Residuais, a vigorar a partir de março de 2019-------------------------------------23.3. Tarifário do Serviço de Recolha de Resíduos Sólidos
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03ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 11 de fevereiro de 2019, pelas 14,30 horas
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “o tarifário do serviço de
recolha de resíduos sólidos é onde, de facto, a ERSAR mais nos chama à atenção, e não é só
connosco, todos os Municípios aqui à volta têm esse problema, já contratámos uma
entidade consultora para nos apresentar uma proposta de acordo com a legislação em vigor
sobre o novo Regulamento para a recolha de resíduos sólidos urbanos domésticos, enquanto
isso não acontecer, temos que manter em vigor no nosso modelo de tarifário, ao qual não há
alteração a não ser a atualização do valor da inflação.”--------------------------------

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos a favor do Senhor Presidente da
Câmara Municipal e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e CDU, e 1 (uma)
abstenção da Senhora Vereadora eleita pelo PPD/PSD, CDS/PP- PPM - Dra.
Florbela Bairros -, aprovar o Tarifário do Serviço de Recolha de Resíduos
Sólidos, a vigorar a partir de março de 2019 ---------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes deu
por encerrados os trabalhos às dezasseis horas e quarenta minutos.-------------------------------
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