07.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 17 de abril de 2020, pelas 14,30 horas

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

ORDEM DE TRABALHOS
Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações
Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
. Licenciamento de Obras Particulares
Ponto 3. Informação Financeira
3.1. Resumo Diário de Tesouraria
3.2. Encargos e Compromissos
Ponto 4. Apreciação da Proposta de Ata de 09.09.2019
Ponto 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2020
. Apreciação de Propostas de Alteração - 5ª/5ª - Para Conhecimento
Ponto 6. EDUCAÇÃO
. ENSINO PRÉ-ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO
- Apoio ao Ensino à Distância
. Plano de Intervenção COVID-19 - Para Conhecimento
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Ponto 7. EDUCAÇÃO
. ENSINO PRÉ-ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO
. Candidaturas Portugal 2020 - Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso
Escolar
- Atividade n.º 1 - Equipas Multidisciplinares de Intervenção e Multinível
. Plano de Intervenção (COVID-19) - Para Conhecimento
Ponto 8. CULTURA
. BIBLIOTECA MUNICIPAL

- Plano de Intervenção (COVID-19) – Para Conhecimento
Ponto 9. AÇÃO SOCIAL //HABITAÇÃO SOCIAL
. APOIO AO ARRENDAMENTO

- Nº Processo 38/2020 – APA
Ponto 10. AÇÃO SOCIAL //HABITAÇÃO SOCIAL
. APOIO AO ARRENDAMENTO
- Prorrogação do Apoio
- Nº Processo 30/2018 – APA
Ponto 11. AÇÃO SOCIAL
. Apoio Técnico à Elaboração e Monitorização da Execução e Avaliação dos Planos
para a Igualdade
- Comunidade Intermunicipal da Região Centro - Para Conhecimento
Ponto 12. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURAS E ESPAÇO PÚBLICO
. Paisagem Protegida Regional das Terras de Sicó
- Relatório e Proposta de Regulamento
(Informação segue em anexo em ficheiro informático - PEN)

Ponto 13. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
. CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
- EB1 - Vale de Pedras
. Trabalhos Complementares
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Ponto 14. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
. CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
- Construção de WC na Antiga Escola Secundária de Soure
Ponto 15. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
. CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
- Antiga Escola Secundária de Soure - Ginásio
. Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto
Ponto 16. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS

. Largo do Jardim - Samuel
- Libertação Parcial de Caução – Homologação de Auto
Ponto 17. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES
. REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO – PROJETOS
- Projeto de Execução para Reabilitação dos Acessos à Passagem Superior Sobre a
Linha do Norte e da Variante Norte à Vila de Soure
. Escolha de Procedimento Prévio
Ponto 18. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES
. REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO – PROJETOS
- Projeto de Execução para Alargamento da E.M. 620 e Construção de Passeio /
Ciclovia – Coles de Samuel
. Aprovação
Ponto 19. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. RECARGAS
- Libertação Parcial de Cauções - Homologação de Autos
19.1. Arruamentos e Ligações na Freguesia de Alfarelos
. Arruamentos e Ligações na Freguesia de Granja do Ulmeiro
19.2. Arruamentos e Ligações na Freguesia de Granja do Ulmeiro
. Intervenções Diversas na Freguesia de Granja do Ulmeiro
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Ponto 20. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS
- Libertação Parcial de Cauções - Homologação de Autos
20.1. Reparação de Deslizamento de Via na Painça
20.2. Sabugueiro e Malavenda
Ponto 21. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. OUTRAS AÇÕES

- Demolição de Edifício situado no terreno adquirido à Cooperativa
Ponto 22. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE - OUTRAS
. OUTRAS AÇÕES

. Processo Nº 175/19.5 BECBR – TAFC - Obras de Demolição de Construção
- Adjudicação
Ponto 23. SERVIÇOS MUNICIPAIS
. Publicidade das Deliberações dos Órgãos Autárquicos Municipais
- Escolha de Procedimento Prévio
Ponto 24. RECURSOS HUMANOS
. Mobilidade Interna entre Órgãos para Preenchimento de Um Posto de Trabalho
na Carreira/Categoria de Técnico Superior - Jurista
- Termino do Procedimento
Ponto 25. RECURSOS HUMANOS
. Abertura de Procedimento Concursal para Constituição de Vínculo de Emprego
Público por Tempo Indeterminado para um (1) Posto de Trabalho na
Carreira/Categoria de Técnico Superior - Jurista, para a Divisão de Gestão de
Recursos Humanos, Qualidade, Auditoria e Contencioso - Subunidade Orgânica
de Apoio Jurídico, Contencioso e Auditoria
Ponto 26. RECURSOS HUMANOS
. Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho em
Funções Públicas por Tempo Indeterminado para Preenchimento de um Posto
de Trabalho na Carreira e Categoria de Assistente Técnico
- Acionamento da Reserva de Recrutamento
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Ponto 27. Regime de Regularização de Explorações Pecuárias (D.L 165/2014, de 5/11)
. Convocatória para a Conferência Decisória e Envio de Elementos Adicionais
. Requerente: Joaquim das Neves André
- Nomeação do Representante da Câmara Municipal de Soure - Maria José de
Oliveira Carvalhão, na qualidade de Chefe da DGUPD
Ponto 28. M EDIDAS A A DOTAR PELO M UNICÍPIO DE S OURE NO CONTEXTO DO
E STADO DE ALERTA EM VIGOR
28.1. Medidas de Carácter Social e de Apoio à Saúde
28.2. Medidas Operacionais e de Proteção Civil
Ponto 29. Proposta de Regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios
Recuperação da Atividade Económica Concelhia no Âmbito da Epidemia
COVID-19

Ponto 30. Memorando/Protocolo ABMG - Águas do Baixo Mondego e Gândara,
E.I.M., S.A. entre os Municípios de Mira, Montemor-o-Velho e Soure
. Período de Transição/Transitório dos Serviços de Abastecimento Público de
Água para Consumo Humano e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas
Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “é do conhecimento
público mais duas semanas do Estado de Emergência, com medidas que só hoje é que estão
a ser conhecidas, aparentemente mais restritas numas coisas e mais abertas noutras; tem
saído legislação, em termos de decretos-leis, portarias e algumas leis, todos os dias, em
grande quantidade e temos dificuldade em absorvê-la toda; preocupa-nos muito o
relançamento da economia e do normal funcionamento da vida das pessoas e é para isso que
estamos também a trabalhar.”----------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “neste período de confinamento,
em que muitas entidades culturais ao nível do país estão, literalmente de portas fechadas e
sem qualquer tipo de ação, destacam-se algumas por este país fora, que continuam a tentar
“lutar contra a corrente”, mantendo a sua atividade tanto quanto possível, utilizando as
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potencialidades tecnológicas para manter e/ou divulgar atividade, mas também animar todos
os que estão em casa.
Também em Soure existem exemplos de resistência e partilha! A CDU aproveita esta
oportunidade para saudar a Banda do Cercal que, para além de manter em atividade as suas
escolas de música, coros e banda, (oferecendo a mais de 90 crianças, jovens e adultos, aulas
ou ensaios por videoconferência), lançou recentemente um vídeo de uma gravação do seu
Hino, feito também à distância, como forma de “homenagear todos os profissionais que
fora do conforto das suas casas, estão na linha da frente, por nós, a travar esta dura
batalha!”, como se podia ler na referida publicação.
Esta importante iniciativa de aproximação social dos elementos daquela instituição, tendo
em conta a pandemia que vivemos, à hora de preparação desta reunião, já contava com mais
de 22.000 visualizações.
A segunda iniciativa que pretendo saudar, em nome da CDU, é “Uma Voz, Um
instrumento” que tem como grande impulsionador o sourense João Conde e que todas as
noites, a partir das 21,30h, faz uma emissão em direto onde participam muitos músicos e
onde a juventude marca presença.
A terceira iniciativa é o projecto denominado “Os Dois” da responsabilidade da Psicóloga
Alexandrina Simões com mais uma pessoa, que fazem regularmente leituras animadas de
contos infantis e que tem como objectivo “contar uma história por dia para os mais
pequenos”, como forma de animar as crianças a ultrapassar este período de confinamento.
Sugerimos que o Município se alie a esta belíssima iniciativa, e que a difunda também nos
seus meios de comunicação, como forma de reconhecimento destas iniciativas e do seu
papel social, mas também como forma de incentivo a que outras entidades do Concelho o
façam também.
Segundo assunto é sobre a situação atual de confinamento social que levou ao cancelamento
de toda a atividade cultural dos grupos de teatro, das filarmónicas, dos grupos de folclore do
concelho, o que certamente lhes provocará dificuldades várias sendo a mais decisiva a
dificuldade financeira, uma vez que viram cancelados serviços remunerados que já tinham
adjudicado. Assim sendo, a única receita com que poderão contar é com as transferências do
apoio ao funcionamento atribuído pela Câmara Municipal. Na opinião da CDU o executivo
deve estar sensibilizado para esta realidade procurando não interromper o pagamento destes
apoios. E neste sentido pretendo saber se o ano de 2019, sobre o qual iremos analisar a sua
execução em breve, se encontra integralmente pago a todas estas entidades?”------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes, referiu que: “é uma
intervenção de saudar. Tínhamos conhecimento, partilhamos da mesma informação, quando
chegamos aqui ao tratamento municipal não tem o tratamento devidamente justo, muitas
vezes também porque seria saudável que houvesse mais interação entre algumas iniciativas e
o próprio Município, mas aí o dever é nosso, não estou a “sacudir a água do capote” nem
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mandar a culpa para cima de ninguém. O dever é nosso de sermos ativos, pro-ativos,
utilizando os substantivos que entendermos. Saudar o João Conde, a Alexandrina Simões e
o seu companheiro, a Banda do Cercal e outras iniciativas que, felizmente, proliferam em
termos de redes sociais, grupos que se constituem informais, etc; uns com maior
aproximação a iniciativas municipais outras com menor.
Relativamente à sua questão, também pertinente, no início desta crise, repare que estamos a
falar com um mês, portanto, o primeiro caso em Portugal é no dia 2/3 de março, fizemos
uma reunião extraordinária há um mês e, portanto, tivemos um período sempre de algum
constrangimento, que é o período da Páscoa onde, inclusive, houve aqui tolerâncias de
ponto; as nossas preocupações foi para o controle da doença em si, portanto, para as IPSS,
para outras tarefas, para a higiene pública, para o lixo, manter os serviços mínimos a
funcionar e, obviamente que, como comuniquei aqui na reunião de Câmara, houve um
ajustamento, até em termos dos pelouros, para termos algum foco diferente e mais objetivo.
Com as escolas fechadas, mas também a preparar o dia seguinte, quando elas tiverem que
abrir e, para todos os efeitos, o período escolar já recomeçou no passado dia 14, portanto,
agora tem que haver um grande entrosamento entre o Estado, representado pela DGEstE,
pelo Agrupamento e a Autarquia; estão a ser preparadas coisas; não podemos entrar em
caminhos e em decisões que depois podem ter uma consequência que não está de acordo
como que está a ser preparado pela administração central e, portanto, haver um dispersar de
meios, de recursos e até decisões, portanto, tudo isto é muito ao dia, muito à hora, como
toda a gente se apercebe.
Dizer que as instruções que foram dadas aos serviços relativamente à cultura e aos apoios à
cultura… nós temos um procedimento que funciona diferente do desporto para a cultura e
temos discutido, quer eu quer o Senhor Vereador, sobre a forma como é que vamos tratar
este assunto porque são situações diversas. No caso da cultura, decidimos confiar, ou seja,
pagar tudo desde que com o mínimo de condições, ou seja, desde que haja o mínimo de
evidência porque até aqui o que era pago tinha que ser feito com relatórios que os grupos de
folclore, as escolas de música nos tinham que fazer todos os anos, no final do ano; havia
uma espécie de pagamento por conta e, depois, o fecho, em março, era de acordo com os
relatórios, alguns muito difíceis de conseguir, mas tinham que ter um mínimo de
consistência, as escolas de música tinham que ter a identificação dos alunos, para não
corrermos o risco das boas vontades e de, às vezes, poderem aparecer questões que fossem
mais virtuais, cheios de boa vontade e necessidade porque, muitas vezes, a única forma que
algumas coletividades têm de pagar a luz é através do subsídio da Câmara para o
funcionamento da sua escola de música ou para o funcionamento do seu grupo de teatro ou
do seu grupo de dança, mas há condições mínimas que têm que ser observadas e o padrão é
de que tudo tem corrido bem ao longo destes anos todos, de que nós temos experiência.
Temos vindo a exigir mais rigor, melhores evidências. As instruções que foram dadas foi no
sentido, não de passar por cima dessas exigências, mas para haver aqui uma procura de
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resolver os problemas e de haver um bocadinho mais de boa fé e de condições mínimas e
para pagar tudo. Se alguém não recebeu é porque não há, de facto, o mínimo de evidências
e aí têm que ser encontradas outras formas, porventura, para que as instituições não fechem
e as que estão fechadas tem que se procurar maneira para que abram porque este período de
contingência obrigou a que elas estejam fechadas, muitas das coletividades da aldeia é ao fim
de semana, onde se ia pagar a água e se bebia um café, beber uma cerveja, jogar umas cartas,
que se arranjavam alguns tostões para ajudar a pagar a luz e, muitas vezes, são os dirigentes
que, do seu próprio bolso, suportam esses encargos porque não há outro tipo de receita. Já
discuti isso com o Senhor Vereador e, para essas que estão fechadas, por força da lei, temos
que, de alguma maneira, dar-lhes algum apoio para que possam pagar a luz… não podem
fazer eventos, não há caminhadas, não há almoços de aniversário, não há noites de fados…
todos os eventos foram cancelados. Como tal, nem esses eventos que serviam para angariar
fundos para as suas pequenas reparações, para o seu funcionamento, muitas vezes, algumas
com investimentos financiados pelo Município, a 40%, têm obrigação de encontrar os seus
capitais próprios, estão sem rendimentos para os fazer, portanto, vai ter que ser encontrada
uma solução de fundo, também para o setor associativo, recreativo, cultural e desportivo,
para resolver este problema. Portanto, sabemos quando se trata de um financiamento a
100%, que se desvirtua muita coisa mas temos que encontrar essa nova forma de apoiar
porque o pior que pode haver é deixar, tal como muitas empresas, se as deixarmos fechar
dificilmente elas voltam a abrir e no setor associativo a mesma coisa, se deixarmos que
algumas destas coletividades encerrem, por desmotivação, por falta de um objeto social
interessante para o convívio e recreio, dificilmente alguém lhes volta a pegar num futuro
próximo, o que também é mau para a nossa coesão concelhia. Teremos esses cuidados,
estão a ser estudados e aceitamos contributos dos Senhores Vereadores, são sempre bem
vindos, temos este problema - e outros - em cima da mesa para resolver.
Penso que o uso das novas tecnologias e este investimento nas novas tecnologias aplica-se a
tudo, ao funcionamento da administração pública, ao próprio funcionamento do Município,
aplica-se na área empresarial, na área comercial. Há coisas que nós já sabíamos que se
podiam fazer e que existiam, a venda pela internet, a venda porta a porta, o takeway, os
domicílios, etc, tudo está a ser reinventado. O Município aqui também tem que fazer parte
deste motor e tem que inovar, estar presente e a apoiar as pessoas mas também a prestar os
seus serviços dessa nova forma e é um conjunto de contributos que todos temos a
obrigação de dar.
A relação com os outros órgãos municipais, neste caso com a Assembleia Municipal.
Contactei com o Senhor Presidente da Assembleia Municipal sobre a questão do 25 de abril
e, da conversa profícua que tive com ele, aceitei uma sugestão, que me pareceu bem e seria
até uma falha minha, já o podia ter feito tendo em conta que estávamos nos estado de
emergência e, respeitando o órgão Assembleia Municipal, vamos ter uma reunião na
próxima terça-feira, às 17,00 horas, eu enquanto representante do órgão executivo, o
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Presidente da Assembleia Municipal e um elemento de cada bancada da Assembleia
Municipal, aqui neste Salão Nobre, onde falaremos sobre o 25 de abril e se vai, certamente,
tomar uma posição sobre a forma como o Município evocará o 25 de abril e onde darei toda
a informação que tenha disponível sobre o COVID-19, sobre tudo o que fizemos até aqui,
aquilo que já veio à reunião de Câmara, o que não veio, ao fim ao cabo é a partilha de
informação que tenho feito convosco. Entendi, depois desta conversa com o Senhor
Presidente, sugeri se ele usava whatshapp, para juntar ao nosso núcleo executivo municipal;
esta partilha de informação parece-me, estar a partilhar com todos os membros da
Assembleia Municipal seria diversificar muito mas, pelo menos, o Presidente da Assembleia
Municipal, como órgão de soberania municipal, deve partilhar a mesma informação e, por
isso, desde ontem, que ficou associado o nome do Dr. João Gouveia ao grupo do
whatshapp. Nessa reunião falaremos sobre o 25 de abril, se vai haver documento único
conjunto do Município para comunicar aos Munícipes, se fazemos um outro tipo de ação;
também dar nota do ponto de situação sobre a Assembleia Ordinária de abril, que não se vai
realizar, não há condições para acontecer, podia ser realizada num espaço maior, mantendo
determinado tipo de regras e outros por via tele-conferência mas criávamos aqui um
problema, que está ultrapassado por lei, mas se a Assembleia é Ordinária obrigava-nos a ter
aqui, incluída na Ordem de Trabalhos, a Prestação de Contas, o Relatório de Gestão do ano
de 2019 e, como se compreende, com os funcionários, uns em regime de rotação, outros em
teletrabalho, não havia, objetivamente, documentação já validada, analisada pelo ROC, para
trazermos aqui até ao dia 30, com a segurança de estar a apresentar um Relatório de Gestão,
embora esteja feito porque da parte da execução do Plano está fechado, falta fechar/conferir
muita coisa ligada ao Património até decorrente da transferência de património para a
ABMG e também dos investimentos últimos que foram feitos, há um conjunto de
documentos que levam a que, embora se a Assembleia Municipal Ordinária for convocada,
forçosamente terá que constar da Ordem de Trabalhos esses pontos, depois não podem ser
viavelmente discutidos e, com tal, não fará sentido. Por isso, aquilo que pedirei ao Senhor
Presidente da Assembleia Municipal é que tudo faremos, porque não tenho interesse
nenhum em deixar para juntar os assuntos todos para a Assembleia Ordinária de Junho, por
outro lado, até hoje não foi preciso fazer a revisão orçamental mas vai ser necessário fazer
uma revisão orçamental, mas tem que ser bem preparada, por causa das medidas que
estamos a tomar por causa do COVID-19. Estas, no período de contenção no período de
emergência e preparar também o período pós-contingência, não tenho interesse, não temos
interesse em deixar tudo para junho, embora a lei hoje o permita, apresentá-los até 30 de
junho, inclusive assuntos que possam ser competência da Assembleia Municipal, alguns
assuntos serem deliberados apenas em órgão executivo e depois ratificação da própria
Assembleia Municipal. Portanto, em princípio, discutir na próxima terça-feira, e estar com
alguma segurança, a estimar que durante o mês de maio haja Assembleia Municipal
Extraordinária para prestação de contas - aquilo que deveria ser a de abril - e mais algum
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assunto que, entretanto, fique preparado, quer em termos de regulamento municipal, quer
em termos de revisão orçamental e depois, em junho, a Assembleia Ordinária, com os
assuntos que forem pertinentes na altura.”-------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira, referiu que: “concordar plenamente com a
observação feita e o alerta da Dr.ª Manuela Santos relativamente às coletividades do nosso
Concelho. Como todos sabemos, o nosso Concelho tem muitas coletividades em atividade
permanente, algumas com maior outras com menor dificuldade financeira e, portanto,
também concordar com as palavras do Senhor Presidente e com as medidas que forem
apresentadas. Sabemos que há coletividades que têm maior saúde financeira, sendo que a
Câmara deve colaborar com aquelas que apresentem maiores dificuldades, se for esse o caso.
Portanto, só para servir de algum conforto, dizer ao Senhor Presidente que concordo com
as iniciativas que venham a tomar relativamente a esta matéria.”----------------------------------O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “duas notas. Uma sobre o que estávamos a
falar, o associativismo cultural, a que vou acrescentar também o desportivo. Saudar, é com
muita satisfação que vemos estas iniciativas do movimento associativo, das diversas formas,
a necessidade e o engenho, de facto, também nesta área, o Concelho de Soure dá cartas e é
um exemplo para os outros.
Concretizando, em termos de apoios ao funcionamento, tanto na cultura como no desporto,
o que decidimos, e a situação atual é a seguinte: em termos de desporto, tudo o que não seja
contratos de desenvolvimento desportivo, todas as coletividades mesmo sem atividade
competitiva, digamos assim, mas tendo em conta os custos funcionais que continuam a ter
e, naturalmente, outros compromissos que tinham, está pago até ao passado mês de março,
portanto, está em dia, todos têm o apoio ao funcionamento pago até março.
No caso específico das coletividades que têm contrato, que celebraram contrato de
desenvolvimento desportivo com o Município, está tudo pago na exata medida, alguns casos
até com uma margem de risco da nossa parte, da despesa apresentada. Portanto, o contrato
de desenvolvimento desportivo foi feito no pressuposto da entrega de comprovativos de
despesa inerentes à sua atividade, as coletividades têm entregue esses documentos a ritmos
diferentes, o Município tem pago, de imediato, quando recebe os recibos, atendemos
algumas situações excecionais em que fizemos alguns pequenos adiantamentos sem prévia
entrega de recibo e, portanto, aquilo que iremos fazer é, cumpriremos na íntegra aquilo que
nos comprometemos, o pagamento na íntegra do contrato de desenvolvimento desportivo
irá resultar da despesa que for realizada pelas coletividades e não pode ser de outra forma
porque isto um dia há-de passar e, naturalmente, os nossos atos hoje serão auditados
amanhã, portanto, cumpriremos na exata medida os contratos.
Na questão da cultura, e como resulta da informação à frente, liquidámos, antes da Páscoa,
uma verba de 36.000,00 euros a todas as coletividades que já tenham o processo formal
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entregue na Câmara, o chamado Relatório. Este ano exigimos, antes desta situação, um
conjunto de outros elementos, que somos obrigados a exigir por lei, designadamente a
aprovação de contas do exercício anterior porque estamos a falar de dinheiros públicos
entregues a associações que têm estatutos, que têm órgãos sociais e têm obrigações em
termos de aprovação de contas e outras obrigações. Antes da Páscoa, liquidámos 36.000,00
euros a todas as que tinham esta situação regularizada. Na próxima semana iremos efetuar
mais uma tranche àqueles que não têm todos os documentos mas têm evidência, até por
participarem na agenda municipal e atividades do município, é evidente que tiveram
atividade em 2019 e, portanto, irá pagar-se a parte restante do ano porque já tínhamos pago
4 meses do ano de 2019, antes disto. Portanto, estamos a fazer este trabalho junto das
coletividades, evidentemente, aligeirando, na medida do possível, os formalismos que temos
que cumprir.
Hoje, decorreu uma reunião da Assembleia Intermunicipal da Rede Portuguesa de
Municípios Saudáveis, em que muitos destes assuntos ligados à pandemia foram abordados;
foi decidido, os 58 membros, agora há mais um que é o Município de Grândola, iremos
fazer um memorando para fazer chegar às entidades da administração central, porque muitas
das preocupações, que nos afligem em Soure também, são as mesmas que afligem os outros
municípios e, portanto, é uma forma de propor medidas para a administração central aplicar
em face desta pandemia.”---------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “queria deixar aqui registada
uma mensagem, em primeiro lugar, e mais uma vez, em meu nome e do PSD, deixar uma
palavra de apoio, de conforto e coragem ao Senhor Presidente da Câmara, aos Vereadores,
aos elementos das Juntas de Freguesia, que também estão a trabalhar, aos funcionários da
Câmara, profissionais de saúde, forças de segurança, bombeiros, trabalhadores de IPSS…
enfim, toda a gente que está na linha da frente. Muitas vezes são esquecidos e é preciso
lembrar aqueles que são obrigados a trabalhar e também aqueles que, embora fechados em
casa, continuam a trabalhar em teletrabalho, todos esses também têm o seu valor e até os
mais velhos, que são obrigados a estar fechados em casa e aqueles que, infelizmente, ficaram
infetados, uma palavra de coragem que, certamente, vão ultrapassar essas dificuldades.
Nesta altura, tudo o que seja política, não deve haver política: neste caso, o PSD, a nível
nacional e a nível local, tem cumprido e estou orgulhoso dessa situação e lembrar, mais uma
vez, que não é o Partido A ou o Partido B, é o vírus: todos nós estamos a contribuir - temos
a obrigação - para combater isso e para ultrapassar esta crise.”-------------------------------------

Foram dadas várias Informações e prestados diversos Esclarecimentos.------------
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Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
. Licenciamento de Obras Particulares
Foi presente a seguinte listagem:
Município de Soure
Requerimentos para Reunião
De 28-03-2020 a 08- 04-2020
08-04-2020
Class.: 01
Ano: 2019
Número: 17622
Dt. Entrada Reqt.: 11-11-2019
Processo: 01/2019/20/0
Requerente: Jorge dos Santos Carrasqueira Antunes
Tp. Pedido: Junção de Elementos
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Anexo
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 01-04-2020
Local Obra: Rua Principal
Informação: Deferido.
Freguesia: Degracias e Pombalinho
Class.: 01
Ano: 2020
Número: 2312
Dt. Entrada Reqt.: 11-02-2020
Processo: 01/2019/39/0
Requerente: Paulo Duarte Neves Félix
Tp. Pedido: Junção de Elementos
Tp. Construção: Alteração
Tp. Utilização: Comércio e Serviços
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 06-04-2020
Local Obra: Rua Principal, 9
Informação: Deferido nos termos da informação técnica.
Freguesia: Vinha da Rainha
Class.: 01
Ano: 2019
Número: 19016
Dt. Entrada Reqt.: 09-12-2019
Processo: 01/2019/36/0
Requerente: Henrique Cacho Cardoso
Tp. Pedido: Junção de Elementos
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Garagem
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 08-04-2020
Local Obra: Relves, 1
Informação: Deferido
Freguesia: Soure
Total: 3

Foi tomado conhecimento, publique-se, divulgue-se e afixe-se no átrio dos Paços
do Concelho.-----------------------------------------------------------------------------13
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Ponto 3. Informação Financeira
3.1. Resumo Diário de Tesouraria

Foi tomado conhecimento, publique-se, divulgue-se e afixe-se no átrio dos Paços
do Concelho.-----------------------------------------------------------------------------3.2. Encargos e Compromissos

Foi tomado conhecimento, publique-se, divulgue-se e afixe-se no átrio dos Paços
do Concelho.-----------------------------------------------------------------------------Ponto 4. Apreciação da Proposta de Ata de 09.09.2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.--------------Ponto 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2020
. Apreciação de Propostas de Alteração - 5ª/5ª - Para Conhecimento

Foi tomado conhecimento da decisão do Senhor Presidente da Câmara que o
Objetivo, naturalmente, é reforçar algumas dotações de Despesa tendo em vista
dar cobertura a encargos de difícil previsão inicial e, ainda, a outros que
decorrem de deliberações entretanto tomadas pelo Executivo.
Releve-se para este efeito a necessidade urgente no âmbito das medidas de contingência da
situação COVID-19 a necessidade de aumentar os objetivos: Ação Social, Saúde,
Saneamento e Salubridade, Água e Proteção Civil, diminuindo o investimento em
Promoção Turística, Cultura e Outras Infraestruturas.
Assim, nos termos do n.º 1 do artº 34.º da lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e
de acordo com a Delegação de Competências que lhe foi atribuída pela
deliberação de 20 de outubro de 2017, conjugado com a alínea a) do n.º 2 do
artigo 6.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro, aprovar a seguinte alteração
às Grandes Opções do Plano - PPI e AMR - e ao Orçamento, conforme decorre
da informação técnica dos serviços.---------------------------------------------------14
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Ponto 6. EDUCAÇÃO
. ENSINO PRÉ-ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO
- Apoio ao Ensino à Distância
. Plano de Intervenção COVID-19 - Para Conhecimento

DESPACHO
ASSUNTO: EDUCAÇÃO // ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
Ensino à Distância
Considerando:
- As decisões tomadas pelo Governo de Portugal relativamente ao funcionamento do terceiro período
letivo, constantes do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril;
- A informação produzida pelo Setor de Educação, de 14 de abril, que faz o enquadramento do
funcionamento das aulas até final do ano letivo;

A suspensão das aulas presenciais para os alunos do ensino básico e secundário (Os alunos do ensino
básico, do 1.º ao 9.º ano, não terão aulas presenciais na escola até ao final do ano letivo devido à pandemia de
Covid-19. A medida também abrange o 10.º ano, havendo ainda a hipótese de retomar as aulas presenciais para os
11.º e 12.º anos de escolaridade);

. Que os alunos do 1.º ciclo estão numa primeira fase de aquisição de conhecimentos e de contacto com o
universo escolar;
- Que nem todos os alunos têm acesso a equipamentos informáticos ou à internet.

- Que as emissões da Telescola arrancam a 20 de abril (Esta nova versão de “telescola” serve para
complementar o trabalho dos professores, não substituindo, portanto, a escola);

- Que o Município de Soure dispõe de um total de 108 tablets que iriam agora ser distribuídos pelas
escolas do 1.º ciclo, no âmbito do Programa Inovador de Combate ao Insucesso Escolar;
- A necessidade de apoiar as famílias mais vulneráveis dentro das responsabilidades ao nível da Ação
Social Escolar;
- A medida anunciada pelo Governo de que no inicio do próximo ano letivo, haverá acesso universal dos
alunos dos ensinos básico e secundário à internet e equipamento informático, sendo por isso redundante a
realização de investimento municipal, nesta fase para a mesma finalidade;
DETERMINO, no âmbito das competências delegadas e sub-delegadas proferidas por despacho do
Senhor Presidente da Câmara de 23-10-2017, conjugado com as alíneas u) e hh) do n.º 1 do artigo 33.º e
alíneas g), d) e m) do artigo 23.º ambos do Decreto-Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:
1- A cedência na modalidade de comodato, até final do presente ano letivo, dos 108 tablets disponíveis
pelos alunos que não tenham equipamento informático que lhes possibilite o acesso ao ensino à distância,
e que estejam inseridos em agregados familiares dos escalões A e B da ação social escolar.
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Esta cedência será efetivada tendo em conta os seguintes critérios de hierarquização, tendo em conta o
equipamento disponível:
I-

Os alunos não terem equipamento informático ou outro que preencha a finalidade de acesso
ao ensino à distância, bem como internet, ou, no caso de famílias numerosas em que não seja
possível a partilha dos meios atrás aludidos;

II-

Apoiar prioritariamente os alunos de escalão A da Ação Social Escolar;

III-

Dar prioridade aos alunos que frequentam o 1.º Ciclo;

IV-

De entre estes priorizar os alunos que cumpram cumulativamente os três primeiros critérios e
pertençam a famílias com dois ou mais filhos em idade escolar nestes níveis de ensino;

V-

A sinalização das necessidades será efetuada pelos estabelecimentos de ensino em que os
alunos estão integrados, mediante o inquérito de necessidade realizado no âmbito escolar;

VI-

A formalização desta cedência de equipamento será operacionalizada pelo Setor da
Educação, mediante formulário e verificação dos elementos comprovativos.

Pretende-se assim dotar os alunos em situação de maior vulnerabilidade social e de exclusão digital de
modo a permitir a implementação de metodologias de ensino à distância e promover a continuidade das
aprendizagens, prevenindo o insucesso escolar que poderia ser provocado por interrupção do
acompanhamento dos alunos em maior risco.
2- Aquisição de 30 routers 4G com conetividade (50 GB/mês para 3 meses, num investimento
estimado de 1.800€. Esta aquisição destina-se a atribuir aos alunos do Escalão A da Ação Social
Escolar, que não dispõem de acesso à internet, e que estão sinalizados pelos estabelecimentos escolares,
dando-se preferência aos alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico.
3- A operacionalização de um serviço de entrega de trabalhos escolares a alunos sem internet.
Os alunos que não dispõem de computador ou acesso à Internet, por inexistência de rede dos diversos
operadores, mantêm ligação às respetivas escolas através dos serviços da autarquia, que servirá de
intermediário entre professores e alunos.
Há alunos de classes sociais desfavorecidas, que ou não têm Internet em casa ou computador, ou as duas
coisas, e a Câmara, para eles não serem prejudicados neste período de paragem de aulas, passará a levar a
essas crianças e jovens, do 1.º ciclo do ensino básico ao 12.º ano (ensino secundário), os trabalhos
escolares, em articulação com o estabelecimento escolar.
À reunião da Câmara para conhecimento.
Soure, 14 de abril de 2020
O Vereador,
( Gil Soares, Dr.)

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “sobre esta matéria, dizer que o Plano de
Ensino à Distância, a responsabilidade, no Concelho de Soure, é do Agrupamento de
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Escolas e do Instituto Pedro Hispano, que temos mantido um profícuo diálogo para o
Município funcionar como apoio às famílias, apoio principalmente aos alunos, apoio às
escolas, apoio aos professores e, portanto, definimos um conjunto de medidas nesta
primeira fase que não vai contribuir para uma situação ideal, isso não é possível em
nenhuma parte do País, por diversas razões mas o objetivo é, de facto, mitigar as
dificuldades que os alunos têm e promover uma verdadeira igualdade no acesso ao ensino,
neste caso o ensino à distância. O que é que fizemos numa primeira fase?! Disponibilizar o
parque informático que tínhamos já direcionado para as escolas, estou a falar dos 108 tablets
que íamos agora distribuir no início do 3.º período, ao 1.º ciclo, que irão estar, a partir de
segunda-feira, disponíveis, já temos 10 emprestados a famílias; temos 16 portáteis, que estão
a chegar, que poderão ser canalizados para aí, no fundo, é os recursos que a escola já tinha
ao serviço dos alunos. Porquê empréstimo? Porque como foi anunciado pelo Senhor
Primeiro Ministro, no início do próximo ano letivo irá haver um programa estatal para dotar
os alunos de acesso a equipamento informático e internet e, portanto, uma questão também
de racionalidade. Acho que não se justifica, nesta fase, o Município fazer um investimento
em mais aquisição substituindo-se ao Estado quando daqui a dois meses haverá um
programa nacional. No entanto, há que dar resposta a este 3.º período e, portanto,
pensamos com esta medida, privilegiando, não há outra forma, no nosso entendimento, o
Escalão A e B da Ação Social Escolar, que terão prioridade; o processo é relativamente
simples: sinalizado pelo Agrupamento e pelo Instituto Pedro Hispano, o que está a ser feito
e, portanto, a partir de segunda-feira iremos começar a entregar os tablets aos alunos que
deles necessitem.
Também fizemos uma aquisição de 30 routers para necessidades de alunos do Escalão A,
que não tenham capacidade para aquisição deste serviço e, portanto, pensamos também,
nesta fase, com estes 30, ir ao encontro das necessidades mais urgentes.
Criámos um serviço de apoio às escolas para situações em que os alunos não tenham acesso,
não tenham internet, seja necessário a entrega de fichas de trabalho da escola para o aluno e
do aluno para a escola, o Município irá assegurar esse serviço sinalizado pelas escolas. Hoje,
implementámos uma nova medida porque vimos essa necessidade por parte dos professores
do 1.º Ciclo, que é as escolas do 1.º Ciclo que temos, está lá um funcionário, a servir de
apoio logístico, administrativo, ou seja, o professor manda um trabalho para o aluno, o
aluno é do Sobral, dirige-se à Escola do 1.º Ciclo do Sobral, onde está lá a funcionária, que
imprime o trabalho e leva para casa. É mais uma ferramenta.
Tudo isto são medidas de contingência que o objetivo é, de facto, apoiar os alunos, as
famílias, as escolas e tentar que as dificuldades sejam reduzidas ao mínimo.”--------------------

Foi tomado conhecimento do Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil Soares
relativo ao ensino à distância, nomeadamente: determinando a cedência na
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modalidade de comodato, até ao final do presente ano letivo, de 108 tablets;
aquisição de 30 routers 4G com conetividade (50 GB/mês para 3 meses, num
investimento estimado de 1.800€ e a operacionalização de um serviço de entrega
de trabalhos escolares a alunos sem internet, bem como de uma informação do
Setor de Educação relativamente ao enquadramento do funcionamento das aulas
até ao final do ano letivo.--------------------------------------------------------------Ponto 7. EDUCAÇÃO
. ENSINO PRÉ-ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO
. Candidaturas Portugal 2020 - Plano Integrado e Inovador de Combate ao
Insucesso Escolar
- Atividade n.º 1 - Equipas Multidisciplinares de Intervenção e Multinível
. Plano de Intervenção (COVID-19) - Para Conhecimento
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO/ ENSINO PRÉ ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO

- CANDIDATURAS PORTUGAL 2020 – PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR
- ATIVIDADE N.º1 – EQUIPAS MULTIDISCIPLINARES DE INTERVENÇÃO E MULTINÍVEL
- PLANO DE INTERVENÇÃO COVID 19
Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:
Considerando a situação atual imposta pela Pandemia do COVID 19, impõe-se a necessidade de
adaptação a vários níveis, nomeadamente ao nível da educação à distância, reinventando o formato
considerado mais tradicional.
Este desafio não se coloca só às questões do ensino per si, surgindo também a necessidade de repensar
o formato dos apoios que eram prestados no contexto educativo, e cuja continuidade consideramos
essenciais.
Nestes apoios considerados prioritários incluímos o trabalho desenvolvido pela Equipa Multidisciplinar de
Intervenção de Multinível. Esta Equipa integra as atividades da operação “Planos integrados e inovadores
de combate ao insucesso escolar”, promovida pela CIM RC (Comunidade Intermunicipal da Região
Centro) e da qual somos Executores e cuja intervenção consiste na criação e dinamização de uma
equipa multidisciplinar, por município, cuja função é assegurar respostas multinível para alunos desde
o ensino pré-escolar ao ensino secundário.
No caso do Município de Soure, esta Equipa é constituída por técnicos que prestam serviços na área da
Nutrição, Terapia da Fala, Terapia Ocupacional e Psicologia.
No sentido de dar continuidade ao importante trabalho que tem vindo a ser efetuado por esta Equipa
junto dos alunos sinalizados, os técnicos contactaram todos os Encarregados de Educação de forma a
confirmar a continuidade dos acompanhamentos, à distância, atendendo aos recursos disponíveis em
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cada família (telemóvel, email, skype, whatsapp, etc). Estes acompanhamentos à distância já se
encontram a ser efetuados, tendo sempre em consideração a necessidade de flexibilidade horária
ajustada com cada família.
Apresentamos, de seguida, um resumo das diligências efetuadas por área de intervenção:

Nutrição

- colaboração na elaboração dos cabazes de bens alimentares de primeira
necessidade entregues quer às famílias mais carenciadas, quer aos alunos do
escalão A do pré-escolar e do 1.º CEB dos estabelecimentos públicos do Concelho,
mediante as orientações da DGS (Direção Geral de Saúde);

Terapia da
Fala

- elaboração de um Manual de Atividades Pedagógicas sobre Alimentação, para
alunos do 1.º ciclo do ensino básico e outro para alunos do pré-escolar, que foram
disponibilizados para visualização na Plataforma SIGA e entregues impresso ao
domicílio aos Encarregados de Educação que o solicitaram, por não terem meios
próprios para o fazer.
- elaboração de relatórios individuais de avaliação e de acompanhamento e
respetiva partilha de informações com a família e articulação com a escola;

Terapia
Ocupacional

- contacto com todos os Encarregados de Educação dos 17 alunos acompanhados
no sentido de articular o formato de acompanhamento à distância; 9 destes
alunos já se encontram em acompanhamento à distância com intervenção direta;
- disponibilização de materiais/ atividades para as famílias atuarem com as
crianças (intervenção indireta).
- elaboração de relatórios individuais de avaliação e de acompanhamento e
respetiva partilha de informações com a família e articulação com a escola;
- contacto com todos os Encarregados de Educação dos 17 alunos acompanhados
no sentido de articular o formato de acompanhamento à distância; 16 destes
alunos já se encontram em acompanhamento à distância com intervenção direta;
- disponibilização de materiais/ atividades para as famílias atuarem com as
crianças (intervenção indireta).

Psicologia

- elaboração de relatórios individuais de avaliação e de acompanhamento e
respetiva partilha de informações com a família e articulação com a escola;
- contacto com todos os Encarregados de Educação dos 8 alunos acompanhados
no sentido de articular o formato de acompanhamento à distância; todos já se
encontram em acompanhamento à distância com intervenção direta;
- disponibilização de materiais/ atividades para as famílias atuarem com as
crianças (intervenção indireta);
- acompanhamento de um pedido efetuado no âmbito da disponibilização de
apoio psicológico no contexto da pandemia COVID 19.
- continuidade do apoio à CPCJ (um dia por semana), quer nas reuniões, quer na
análise dos casos em acompanhamento.

Para além da continuidade da intervenção direta nestes formatos, a Equipa disponibilizará, ainda,
sugestões de atividades e estratégias mais gerais a implementar pelas famílias com as suas crianças.
Naturalmente que os Serviços Educativos do Município de Soure irão fazer as entregas ao domicílio, das
atividades, às famílias que não tenham meios próprios e que assim o solicitem.
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À consideração superior,
Chefe Divisão Assuntos Sociais e Educação em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
14/04/2020

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: "este confinamento potencia os problemas
que já estavam sinalizados e outros que agora aparecem e, portanto, não fazia sentido,
podíamos tomar duas decisões: era prestação de serviço, deixava de haver o serviço e
pronto. Achamos que deveriam ir para o terreno e, neste caso, continuam a fazer o
acompanhamento dos casos que já vínhamos a acompanhar, usando a imaginação mas acho
que, essencialmente, o importante é continuar a falar com as crianças, com os alunos porque
nesta fase de confinamento, acho que isso é o essencial. Portanto, é um pequeno resumo
daquilo que estes quatro técnicos estão a fazer atualmente, sendo que a Psicóloga, A Dra.
Sandra Rolo, também está a prestar apoio técnico à CPCJ, um dia por semana.”---------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “eu queria valorizar a informação
que aqui é trazida pelo Senhor Vereador, pela qualidade de trabalho que estes profissionais
colocam naquilo que fazem e, em particular, eu gostaria de dizer que a Psicóloga Sandra
Rolo que está, neste momento, como diz o Senhor Vereador e bem, um dia por semana a
prestar trabalho na CPCJ, é um elemento muito valioso, em tão pouco tempo que lá está dá
para perceber isso. Tem grande sensibilidade, assume uma atitude muito adequada, pelo que
é uma técnica de valor na CPCJ. Para além de participar em reuniões, e fazer a análise dos
casos, também faz acompanhamento a famílias. Portanto, eu queria saudar todo este
trabalho e este apoio dado à CPCJ.”---------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento das diligências efetuadas por área de intervenção da
Equipa Multidisciplinar de Intervenção e Multinível, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------Ponto 8. CULTURA
. BIBLIOTECA MUNICIPAL

- Plano de Intervenção (COVID-19) – Para Conhecimento
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Cultura
Biblioteca Municipal ON
Plano de Intervenção (COVID-19
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Atendendo às contingências provocadas pelo vírus COVID-19, e pelas limitações que esta situação está a
provocar quer seja a nível local, regional, nacional e internacional, a Biblioteca Municipal (BMS) após
encerramento ao público dos seus espaços, e com o objetivo de estimular o distanciamento social por
meio da ampliação do acesso e da oferta de conteúdos nas redes sociais, vai dar início, já a partir de4sta
semana a um programa de dinamização de várias atividades online "A Biblioteca está ON", com
divulgação na página de facebook da Biblioteca, ao mesmo tempo que "lança" o serviço de empréstimo
de livros ao domicílio.
Neste sentido, é disponibilizado, a partir de terça-feira, dia 7 de abril, a modalidade de entrega de livros
ao domicílio. Este serviço municipal é destinado a todos os residentes no Concelho de Soure e pode ser
solicitado por qualquer leitor em qualquer ponto do Concelho.
Este serviço consiste no seguinte: após consultar o catálogo on-line da Biblioteca Municipal em:
http://biblioteca.cm-soure.pt/Opac/ e pesquisar os títulos pretendidos, o leitor contacta os serviços da
Biblioteca, através de e-mail ou telefonicamente, onde informa a sua seleção, pode indicar até ao máximo
de 5 livros.
Posteriormente, sempre que possível, no dia imediato ao pedido, estes serão entregues no domicílio do
leitor.
- O Programa "Sábados na Biblioteca", passa a ser realizado on-line e terá início dia 18 de abril, à hora
habitual, ou seja, 15h30. Continua-se a estender a nossa "Manta com Histórias" para Pais & Filhos, mas
agora por videoconferência.
Os interessados em participar nesta aventura terão que entrar em contacto por mensagem via facebook da
Biblioteca Municipal. Esta história tem limite de inscrições (20 crianças).
- Também, o programa "Hora do Conto", será reajustado, passando a estar disponível ao público online.
Assim, as nossas habituais contadoras de histórias estarão presentes com uma história contada, sempre à
quarta-feira, através do facebook da Biblioteca Municipal.
Devido à época "festiva" em que estamos, a 1.ª história, será publicada no dia 12, domingo de Páscoa.
Estas são, para já, as iniciativas que serão desenvolvidas pelos Serviços da Biblioteca. Prevendo-se que
outras sejam implementadas a curto espaço de tempo.
À consideração superior,
Mário João Gomes
(Chefe de Divisão)
07/04/2020

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “uma nota que acho que é importante, que é
o serviço de entrega de livros ao domicilio. O resto são atividades que, com imaginação, a
equipa da Biblioteca, continuou a oferecer aos seus utentes, agora esta iniciativa, que não é
única no País, mas acho que é uma forma de, estando fisicamente a Biblioteca fechada,
estarmos cada vez mais abertos aos nossos Munícipes e é com satisfação que, na próxima
reunião posso trazer dados mais concretos, pessoas que não eram leitores da Biblioteca
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estão a recorrer a este serviço e é com enorme satisfação que, de facto, numa situação de
crise, está aqui uma ideia que pode ser, e continuar a ser, implementada quando
ultrapassarmos esta situação.”-----------------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento das iniciativas realizadas pelos Serviços da Biblioteca
Municipal, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------------Ponto 9. AÇÃO SOCIAL //HABITAÇÃO SOCIAL
. APOIO AO ARRENDAMENTO

- Nº Processo 38/2020 – APA

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: AÇÃO SOCIAL// HABITAÇÃO SOCIAL
- APOIO AO ARRENDAMENTO
.N.º PROCESSO: 38/2020 - APA
O Município de Soure tem vindo a atribuir, com caráter temporário e a título excecional, alguns apoios ao arrendamento, face a
circunstâncias de emergência social que são diagnosticadas e acompanhadas pelo Setor de Ação Social e Saúde.
O valor do Apoio que tem sido atribuído a estas situações excecionais tem tido por base a relação entre o valor da renda e o
valor do Rendimento Mensal Bruto do Agregado Familiar, deduzido das despesas, sendo que o valor médio a apoiar, pelo
Município, se tem cifrado em sensivelmente 50% do valor da renda.
Este tipo de apoio é atribuído a famílias em situação de grave carência económica que se encontram em situações de
emergência social de carater temporário, em articulação com outras Entidades, designadamente, Segurança Social, IPSS e
restantes Entidades que integram a Rede Social Concelhia.
Assim, os Municípios dispõem de atribuições nos domínios da Saúde, Ação Social e Habitação, conforme o previsto nas
alíneas g), h) e i) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Em concretização dessas atribuições, compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, incluindo aquelas que
contribuam para a promoção da saúde e prevenção de doenças, bem como participar na prestação de serviços e prestar apoio
a pessoas em situação de vulnerabilidade, nos termos das alíneas u) e v) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro.
Face ao atrás exposto, sugere-se que o Executivo Municipal aprove:
A atribuição de um Apoio Mensal ao Arrendamento, pelo prazo de 12 meses, correspondente a 50% do valor da renda,
ao Agregado Familiar, de acordo com o seguinte quadro:
N.º de Processo

Valor da Renda

N.º PROCESSO: 38/2020 - APA

€275,00

Apoio Mensal do Município
(50%)
€137,50
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À consideração superior,
A Dirigente Intermédia do Setor,4.º Grau
Cristina Isabel da Costa Marta Lapo
14/04/2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um Apoio Mensal ao
Arrendamento no valor de €137,50, pelo prazo de 12 meses, correspondente a
50% do valor da renda - € 275,00, ao Agregado Familiar com o número de
processo 38/2020 - APA, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-Ponto 10. AÇÃO SOCIAL //HABITAÇÃO SOCIAL
. APOIO AO ARRENDAMENTO
- Prorrogação do Apoio
- Nº Processo 30/2018 – APA
Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL // HABITAÇÃO SOCIAL

- APOIO AO ARRENDAMENTO - PRORROGAÇÃO DO APOIO
- Nº PROCESSO 30/2018 - APA
O Município de Soure tem vindo a atribuir, com caráter temporário e a título excecional, alguns apoios ao arrendamento, face a
circunstâncias de emergência social que são diagnosticadas e acompanhadas pelo Setor de Ação Social e Saúde.
O valor do apoio que tem sido concedido a estas situações excecionais tem tido por base a relação entre o valor da renda e o
valor do Rendimento Mensal Bruto do Agregado Familiar, deduzido das despesas, sendo que o valor médio a apoiar pelo
Município se tem cifrado em sensivelmente 50% do valor da renda.
Pela deliberação da Câmara Municipal constante no quadro abaixo descriminada foi aprovada a concessão de um apoio ao
arrendamento, pelo prazo de 12 meses.

N.º de Processo

Deliberação da Câmara

Prazo

Valor do Apoio (50%
do valor da renda)

30/2018-APA

09.04.2019

08.04.2020

€100,00

Após uma nova caraterização socio-económica ao Agregado Familiar em causa, conclui-se que o mesmo continua numa
situação de grave carência económica, mantendo-se, por isso, os pressupostos de emergência social que justificaram o apoio
atribuído no ano passado, e que, no nosso entendimento, deverá ser prorrogado, com caráter de excecionalidade, por mais 12
meses.
Os Municípios dispõem de atribuições nos domínios da saúde, ação social e habitação, conforme o previsto nas alíneas g), h) e
i) do nº 2 do artigo 23º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro.
Em concretização dessas atribuições, compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, incluindo aquelas que
contribuam para a promoção da saúde e prevenção de doenças, bem como participar na prestação de serviços e prestar apoio
a pessoas em situação de vulnerabilidade, nos termos das alíneas u) e v) do nº 1 do artigo 33º da lei nº 75/2013, de 12 de
setembro.
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Face ao atrás exposto, sugere-se:
- A prorrogação do Apoio Mensal ao Arrendamento, pelo prazo de 12 meses com efeitos a 01.04.2020, no valor de €100,00
correspondente a 50% do valor da renda, ao Agregado Familiar com o número de processo 30/2018 – APA.
À consideração superior,
(Cristina Isabel da Costa Marta Lapo)
14/04/2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar a prorrogação do Apoio Mensal ao
Arrendamento, pelo prazo de 12 meses, com efeitos a 01.04.2020, no valor de
€100,00 correspondente a 50% do valor da renda, ao Agregado Familiar com o
número de processo 30/2018 - APA, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.----------------------------------------------------------------------------------Ponto 11. AÇÃO SOCIAL
. Apoio Técnico à Elaboração e Monitorização da Execução e Avaliação dos
Planos para a Igualdade
- Comunidade Intermunicipal da Região Centro - Para Conhecimento
Foi presente a seguinte informação:
Assunto:

APOIO TÉCNICO À ELABORAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DA EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS PARA
A IGUALDADE
– COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:
No âmbito da publicação do AVISO Nº POISE- 22-2020-03 / 1.06 - Apoio técnico à elaboração e
monitorização da execução e avaliação dos planos para a igualdade, no dia 18 de fevereiro de 2020,
verifica-se que as Comunidades Intermunicipais são entidades elegíveis para o referido aviso.
Da análise do Aviso, ressalva-se que caso a candidatura seja apresentada por uma Comunidade
Intermunicipal, os municípios que integram essas entidades não podem apresentar candidaturas
individualmente.
As candidaturas das Comunidades Intermunicipais (CIM) podem integrar tantos Planos Municipais para
a Igualdade e Não Discriminação quantos os municípios que as constituem, devendo, contudo,
abranger no mínimo 80% dos municípios que a integram, o que é condição de admissibilidade de
candidatura.
Considerando que a data de encerramento do referido aviso é 21/04/2020, a Comunidade
Intermunicipal da Região Centro solicitou aos municípios que dela fazem parte, que informassem da
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sua intenção de apresentar uma candidatura autónoma, ou integrar uma candidatura conjunta, tendo
o Município de Soure manifestado o interesse na integração de uma candidatura conjunta.
Assim, e após a discussão da questão numa reunião do Conselho Intermunicipal e da realização de uma
reunião com representantes dos diferentes Municípios sobre a temática, a CIM RC informou que de
acordo com a CIG, uma candidatura intermunicipal engloba dotação para tantos planos quantos os
municípios que integrem a candidatura. Consideram ainda como despesa elegível a atualização de
planos municipais para a igualdade, desde que devidamente justificada.
Ainda no âmbito do AVISO Nº POISE- 22-2020-03 Tipologia de Operações 1.06 - Apoio técnico à
elaboração e monitorização da execução e avaliação dos planos para a igualdade, a CIM RC solicitou o
envio de documentação relevante de cada município, tendo o Município de Soure enviado os dados
solicitados na data proposta (6 de abril de 2020).
À consideração superior,
Chefe de Divisão de Assuntos Sociais e Educação em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
07-04-2020

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “uma candidatura que irá ser feita no âmbito
da CIM para a elaboração dos Planos Municipais da Igualdade e Não Discriminação. Havia
duas soluções, ou o Município, por si, fazia a candidatura e depois concorria face aos
critérios do avido ou então essa candidatura era elaborada pela CIM desde que 80% dos
Municípios pertencentes assim o entendessem. Foi entendimento por parte da esmagadora
maioria dos Municípios, só um é que não porque já estava a elaborar o seu plano, portanto,
a candidatura será feita pela CIM, os municípios aderem e o financiamento será para cada
plano. Já entregámos os elementos solicitados pela CIM e o nosso Plano de Igualdade será
sujeito a esta candidatura.”---------------------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento que o Município de Soure manifestou interesse na
integração de uma candidatura conjunta através da Comunidade
Intermunicipal da Região de Coimbra, no âmbito do aviso n.º POISE-22-20203/1.06 - Apoio Técnico à Elaboração e Monitorização da Execução e Avaliação
dos Planos para a Igualdade, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.----------------------------------------------------------------------------------Ponto 12. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURAS E ESPAÇO PÚBLICO
. Paisagem Protegida Regional das Terras de Sicó
- Relatório e Proposta de Regulamento
(Informação segue em anexo em ficheiro informático – PEN)
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Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ORDENAMENTO INFRAESTRUTURAS E ESPAÇO PÚBLICO
- Paisagem Protegida Regional das Terras de Sicó
- Relatório e Proposta de Regulamento
O Município de Soure tem participado nos trabalhos preparatórios para a constituição de uma área de Paisagem Protegida de
base Regional que inclua os territórios do Maciço de Sicó, uma parceria desenvolvida no seio da Terras de Sicó – Associação
de Desenvolvimento, de que é parte integrante juntamente com os Municípios de Alvaiázere, Ansião, Condeixa-a-Velha, Penela
e Pombal.
O trabalho até agora desenvolvido visa identificar os valores patrimoniais que possam suportar a aprovação com sucesso de
uma Área de Paisagem Protegida, e são coordenados cientificamente pela HLAND ao abrigo de uma contratação efetuada
pelas Terras de Sicó, juntamente com uma equipe de técnicos municipais das diferentes câmaras.
Desenvolvidos os contactos e trabalhos prévios com a entidade de tutela – ICNF – o relatório e proposta de regulamento está
na sua fase final, e dos quais se dá agora conhecimento.
Em fase posterior o mesmo terá que ser aprovado pelo executivo e remetido à Assembleia Municipal que determinará a sua
aprovação e consequente abertura de consulta pública.
(Rui Fernandes, Adjunto)
14.04.2020

O Adjunto do Presidente Arq. Rui Fernandes, referiu que: “a informação que está na pen
que distribuímos são, basicamente três documentos: o relatório, a proposta de regulamento
e também as cartas que têm a delimitação da própria área protegida.
Fazendo um breve enquadramento, todos nós conhecemos as áreas protegidas de índole
nacional, como por exemplo a Peneda-Gerês ou a da Serra da Malcata, estas são uma nova
figura, embora já tivesse ordenamento jurídico desde 1993. A criação de áreas protegidas
locais ou regionais não tem muita tradição, mas a lei foi alterada inicialmente em 2008 e,
finalmente, em 2015, na redação final que fará o enquadramento desta área, se ela vier a ser
aprovada e constituída.
Estes trabalhos para a constituição da área da paisagem protegida das Serras de Sicó têm
sido feitos, simultaneamente, com uma equipa de técnicos, todos os municípios indicaram
técnicos para participar nestes trabalhos e coordenados cientificamente por uma empresa
que foi contratada pela Terras de Sicó, a Hland, com portfólio com bastante experiência
nestes trabalhos, o entendimento é que a aprovação desta área de paisagem protegida pode
ser, por assim dizer, o trabalho âncora para todas as outras atividades de desenvolvimento
patrimonial que se está a fazer no Sicó, por exemplo neste momento estamos já em
contactos com uma equipa, que foi quem trabalhou na candidatura a património mundial do
Pico, dos famosos Currais do Pico, para fazer os nossos trabalhos para candidatura dos
Muros da Pedra Seca da Terras de Sicó a património da UNESCO e a primeira questão que
colocaram foi exatamente essa, é um pouco bizarro estar a fazer uma candidatura a
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património mundial num território que ainda não tem um suporte que enuncie o
património e o valor natural e que, ao mesmo tempo, lhe confira um qualquer grau
jurídico de proteção e de gestão. Esta figura, como eu digo, embora já existindo há
algum tempo, agsó agora começa a evidenciar algumas boas práticas como por exemplo
Serras do Porto, que tem sido a referência para nós, é aquela zona de Valongo,
Gondomar e que engloba a Serra de Pias, Santa Justa, que é uma iniciativa de uma
Associação de Municípios que gere, e bem, um território de área protegida de índole
regional e, até aqui, os nossos trabalhos têm decorrido de forma exemplar.
Dar nota que o “trabalho mais difícil” é a concertação com a própria entidade com
quem partilharemos a tutela, que é o ICNF, que em qualquer caso, mesmo sendo isto
uma área de índole regional, participará quer no Conselho Consultivo, quer no próprio
Órgão de Gestão e tem corrido bastante bem, eu diria surpreendentemente bem. De
maneira que as coisas estão bem encaminhadas, neste momento todos os Municípios
estão confortáveis com as opções de fundo do documento, houve vários ajustes em
vários deles, por exemplo, no nosso caso, o único ajuste que houve foi na questão das
pedreiras, que no documento inicial estava incluído e foi retirado, mas chegou-se a uma
solução bem consensualizada e até da parte do ICNF na última reunião recebemos a
nota de que do ponto de vista do património do valor natural, o documento ainda pode
ser enriquecido, o que nos anima bastante. Quer dizer que, de facto, há potencial nesta
área, que não só para atingirmos a aprovação, quer para, no futuro, seja a referência e
que tenha o músculo institucional suficiente para potenciar as outras atividades que se
pretendem desenvolver.
Como disse o Senhor Presidente, naturalmente o documento não está fechado, o
circuito da aprovação é este, que irá primeiro aos seis Executivos, depois passará pelas
seis Assembleias Municipais e será aberto o período de discussão pública. Isto não é
um processo de top down, nós faremos o trabalho que for preciso fazer e sempre com
a abertura que o mesmo exige e a proposta que resultar no final, com certeza será de
consenso e servirá esta área, como disse, até para atividades para além da própria
paisagem protegida.”--------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “agradeço ao Senhor Arquiteto
a apresentação que fez, a contextualização que acaba de fazer, também a explicação de
que o ICNF acompanha o trabalho dos seis Municípios. Só dar uma sugestão, penso
que haveria interesse que pudesse ser cedido também à Associação de Defesa do
Património, em cuja Direção está o Prof. Carlos Silva que é um grande conhecedor
desta região."-----------------------------------------------------------------------------------------O Adjunto do Presidente Arq. Rui Fernandes, referiu que: “a metodologia da equipa que a
Hland propôs é exatamente esta. Neste momento como há ainda do ponto de vista
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institucional,questões até de limites a tratar a opção é, por assim dizer, cristalizar o
documento nestas opções fundamentais e depois a ideia que há é que passando a primeira
ronda de validações, que haja verdadeiramente aquilo que eles chama um road show sobre o
documento e é nessa altura que haverá uma apresentação formal em cada um dos
Municípios e sessões de trabalho com todos os atores locais. O entendimento foi que para
que essa discussão fosse mais útil, ela partisse de um documento já bastante firme e, por
isso, é que a equipa trabalhou cientificamente, sobretudo, com os técnicos locais, embora
juntando muito informação, também dar essa nota à Dra. Manuela, várias obras do Prof.
Carlos Silva estão, inclusive, citadas no relatório que vai ver, por isso houve uma recolha
aturada do ponto de vista da equipa da Hland. A opção foi por, como digo, cristalizar um
documento já bastante firme para que a discussão a seguir se fizesse de forma bastante
operativa, que é o mesmo que dizer “considerem neste ponto, incluir este valor ou retirar”, não ser
uma coisa mais abstrata que iria tirar alguma operatividade ao documento, mas isso está
previsto, está prevista essa metodologia, de fazer o road show em todos os seis Municípios e
dar a visibilidade possível para que a participação seja o mais intensa possível."----------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “este documento, temos
que ter a consciência que ele, além do seu formato científico, tem questões políticas muito
importantes e, portanto, aqui a questão da paisagem protegida vai ter implicações em termos
de ordenamento do território que para nós são importantes opções tomadas nesta fase
porque estamos na fase conclusiva do nosso Plano Diretor Municipal e, portanto, todo este
documento vai ter questões regulamentares sobre o próprio PDM. Primeiro há aqui uma
questão política, portanto, que é tomada pelos dois órgãos municipais - Câmara e
Assembleia - porque as opções políticas que forem aqui tomadas obviamente também vão
condicionar o produto final do próprio documento em termos de orientação científica, ou
seja, as nossas balizas políticas são estabelecidas previamente nesta fase e, portanto, é nesta
fase que há algumas diferenças, alguns pontos de vista diferentes, podem ser aqui
espelhados. De qualquer das maneiras, a partir de hoje, o documento está distribuído aos
Senhores Vereadores, que farão dele o melhor uso que tiverem tendo a consciência de que
toda a orientação política do documento é para aprovar na próxima reunião de Câmara, dia
30, para depois o poder passar para a Assembleia Municipal, com algum tempo porque se
houver uma Assembleia Municipal em meados de maio, este também ser um dos pontos a
ser discutido e votado, para depois entrar em discussão pública e têm hipótese, por
exemplo, de ir à Assembleia Municipal de junho para uma votação final. Portanto, no caso
de Soure, tenho um interesse particular em que este documento chegue ao fim o mais rápido
possível porque, paralelamente, estamos a trabalhar em termos de PDM e haverá aqui
questões que podem ser aproveitadas em termos de regulamento de PDM. Com sabem,
encomendámos à Dra. Paula Oliveira, o regulamento e, como tal, há aqui questões que às
vezes pode ser preciso ter em conta até nalguns limiares que queremos colocar em termos
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de ordenamento de território porque este documento vai ter implicações no território em
termos de alguns eventos, de utilizações de provas desportivas, de intervenção em espaço
natural, que é mais condicionante do que aquele que é hoje. Politicamente, assumirei a
minha parte, cada um de nós assumirá a sua, para aprovação ou não deste documento.”------

Foi tomado conhecimento que o Município de Soure tem participado em
trabalhos preparatórios para a constituição de uma área de Paisagem Protegida
de Base Regional que inclui os territórios do Maciço de Sicó, uma parceria
desenvolvida no seio da Terras de Sicó - Associação de Desenvolvimento,
trabalho coordenado cientificamente pela HLAND ao abrigo de uma
contratação efetuada pelas Terras de Sicó, juntamente com uma equipe de
técnicos municipais das diferentes câmaras, do qual se dá também conhecimento
do Relatório e Proposta de Regulamento, conforme decorre da informação do
Gabinete de Apoio à Presidência.------------------------------------------------------Ponto 13. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
. CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
- EB1 - Vale de Pedras
. Trabalhos Complementares
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Habitação, Urbanismo e Urbanização
Construção/Reparação/Aquisição de Edifícios Municipais
EB1 - Vale de Pedras
Trabalhos complementares
No seguimento da obra de reabilitação da cobertura da EB1 de Vale de Pedras, levada a cabo na
sequência da tempestade Leslie, verificou-se a necessidade de realizar trabalhos
complementares e não previstos no caderno de encargos.
Deste modo, e genericamente, propõe-se:
1. Reparação de cobertura com substituição de telhas na vertente a norte (edifício
principal);
Mais informo, que a proposta no ponto 1 resulta da deteção de telhas danificadas na vertente
norte do edifício principal, deteção essa que apenas foi possível com o início dos trabalhos de
reparação da vertente inicialmente prevista e lançada a concurso.
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Em anexo, junta-se uma relação dos trabalhos em causa e dos respetivos valores associados.
Assim, sugere-se:
1. A aprovação das alterações introduzidas ao projeto/proposta inicial;
2. A execução dos trabalhos complementares, constantes da relação em anexo num total de
2.847,00€.
A serem aprovados os trabalhos complementares referidos em 2., a situação da empreitada será
a seguinte:
Adjudicação

8,650.00€

Trabalhos complementares propostos

2,847.00€ (documento em anexo)

Relação (T. a Mais / Adj.)

32.91%

À consideração superior,
O Técnico

(Mauro Alegre, Dirigente Intermédio do Sector)

31-03-2020

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “relativamente a este ponto
tivemos uma empreitada na Escola de Vale de Pedras decorrente daquilo que foi a
tempestade Leslie; os técnicos, juntamente com quem fez o trabalho, fundamentam que aos
8.650,00 euros de volume da obra é preciso juntar mais 2.847,00 euros, enfim, o valor global
não é significativo em termos percentuais para aquilo que foi o planeamento da obra, tem
relevância, por isso merece aqui a nossa análise em reunião de Câmara mas, eles entendem
que afinal com os estragos feitos foi necessário substituir mais telha e fazer mais trabalho do
que aquilo que estava previsto.”---------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar: as alterações introduzidas ao
projeto/proposta inicial e a execução dos trabalhos complementares, constantes
da relação em anexo, num total de 2.847,00€, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------Ponto 14. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
. CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
- Construção de WC na Antiga Escola Secundária de Soure

O Senhor Presidente propôs retirar o ponto da Ordem de Trabalhos para melhor
informação------------------------------------------------------------------------------30
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Ponto 15. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
. CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
- Antiga Escola Secundária de Soure - Ginásio
. Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO
CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
ANTIGA ESCOLA SECUNDÁRIA - GINÁSIO
LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 17.08.2015, à empresa Sociedade de
Construções Elimur, Ldª, pelo valor de 13.480,82 €, acrescido de IVA.
O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 29.02.2016.
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)
14.04.2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de vistoria e a
libertação de 15% do valor das cauções da obra, pelo valor de 13.480,82 €,
acrescido de IVA, à empresa Sociedade de Construções Elimur, Lda, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.------------------------------------------Ponto 16. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS

. Largo do Jardim - Samuel
- Libertação Parcial de Caução – Homologação de Auto
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO
CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS
LARGO DO JARDIM - SAMUEL
LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 13.07.2015, à empresa Sociedade de
Construções Elimur, Ldª, pelo valor de 20.472,00 €, acrescido de IVA.
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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)
14.04.2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de vistoria e a
libertação de 15% do valor das cauções da obra, pelo valor de 20.472,00€,
acrescido de IVA, à empresa Sociedade de Construções Elimur, Lda, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.------------------------------------------Ponto 17. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES
. REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO – PROJETOS
- Projeto de Execução para Reabilitação dos Acessos à Passagem Superior
Sobre a Linha do Norte e da Variante Norte à Vila de Soure
. Escolha de Procedimento Prévio
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Vias de Comunicação e Transportes
Rede Viária e Sinalização – Projetos
- Projeto de execução para Reabilitação dos Acessos à Passagem Superior Sobre a Linha do Norte e da
Variante Norte à Vila de Soure
Na sequência de solicitação superior, foi elaborado um caderno de encargos, que se junta em anexo, tendo em
vista a realização do projeto de execução em assunto.
Este contempla, resumidamente:
a) A execução de duas rotundas nos acessos à passagem superior sobre a linha do Norte, mais concretamente: no
seu entroncamento com a EM 342 na Camparca e no ramo de acesso à PS, do lado oeste (zona industrial);
b) A reabilitação de pavimentos, drenagem e sinalizações em toda a extensão nos acessos à PS e toda a extensão
da variante norte até à “rotunda do Tralhão”, conforme melhor se pode visualizar na fgura seguinte:
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O valor estmado para a aquisição de serviços que agora se propõe, totaliza 46.950,00€, sugerindo-se a sua
contratação por recurso à consulta prévia às entdades seguintes:
1.
2.
3.

4.

Navega Arquitetura, Lda.;
Mc2E – Consultores de Engenharia, Lda.;
Galbilec – Serviços Globais de Projeto, Lda.;
Analixemplo, Lda.

À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eng.º.
Chefe de Div. I.O.P.M)

2020-04-06

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de uma situação
que já veio aqui a uma reunião de Câmara anterior, mas depois foi retirado. Na altura o que
eu pedi aos serviços foi que projetassem uma rotunda na Camparca - onde fica a AMA Auto Mecânica Alvorgense, Lda -, uma rotunda naquele cruzamento, passagem superior,
com essa via - nas traseiras da SAURIUM - Armindo Freitas Carregado, Lda - e uma outra
rotunda de acesso à Zona Industrial, na estrada 348. Na altura, verifiquei que o projeto era
ambicioso de mais e que podia, pela conversa que tive com os técnicos, seria um projeto
ideal e tinha ainda uma quarta rotunda, que era aquela com acesso à estação, aquela rampa,
aquela descida íngreme que há ali. Depois de uma análise preliminar, entendi que era muito
forçado mexer nesse cruzamento de acesso à estação, ou seja, quem vai aqui da variante para
lá, é logo o cruzamento junto àquela casa de pneus, e a rotunda de acesso à zona industrial
também podíamos continuar a dispensar e então pedi para alterarem o procedimento e o
estudo para manter a Rotunda da Camparca que é de mais fácil de execução, por aquilo dito
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pelos técnicos, que a rotunda desse cruzamento, que dá acesso para o lado da Gesteira e
acesso para o lado da Camparca, no fim de fazer a passagem superior e para se meter no
projeto, porque o peso que o projeto existe na Câmara, porque a Câmara é que foi a dona da
obra, dessas 2 obras, portanto é uma obra de 1995, 96, 97, por aí, não sei precisar, mas deve
estar nos arquivos da Câmara, existir este projeto e, como tal, aceito como bom, que a
rotunda imediatamente de Passagem Superior às traseiras da Zona Industrial, aquele
cruzamento, é evidente que tem que alargar ali o cruzamento, para ela encaixar lá a rotunda.
Certamente têm que ser feitos estudos geotécnicos do lado do talude do caminho de ferro e
também do lado do talude do Armindo Freitas Carregado, portanto, o projeto não é apenas
um projeto de desenho, implica um estudo profundo, eu diria quase ao nível daquele que
foi feito no Alto Cabaço, há entrada da cidade de Pombal, porque é preciso alargar.
Portanto existe aqui um estudo de engenharia e geologia e tecnologia bem fundamentado,
mas parece-me que havendo na Câmara o projeto da variante, tendo a variante já uma
grande demonstração de desgaste de pavimento e mostrando algumas zonas que necessitam
de fazer o saneamento, ou seja, tirar aquele alcatrão, tirar o barro, a argila que está por baixo
e reforçar, que se mandasse fazer um projeto global, ou seja, desde a rotunda do Tralhão até
à Camparca, à tal rotunda e até à repavimentação à entrada que vai para a Zona Industrial,
portanto 2 rotundas mais as correções que houver a fazer aqui nos cruzamentos, inclusive o
cruzamento que vai para a Avenida dos Bombeiros Voluntários, tamponar aquela situação,
porque continua ali a ser uma zona de acidentes, porque há pessoas que não respeitam as
condições. O Eng. Mário Monteiro faz a proposta, propõe-se consultar 4 Gabinetes de
Projeto, eu tinha a expectativa que com menos 2 rotundas que o preço base fosse menor, o
que está aqui proposto é que se aprove este procedimento, de um caderno de encargos, para
a elaboração de um projeto, onde é dito aqui que o preço base para fazer projeto para esta
obra, seja de 46.950,00 euros, um valor que me surpreende por excesso, confesso, pensava
que se conseguia fazer o projeto por menos. Também, tivemos, recentemente a experiência
de um Concurso Público, que foi para a Variante de Alfarelos, Passagem Inferior e
Passagem Superior, que também o preço base era superior, 450.000,00 euros e veio para
98.000,00 euros, uma obra que me parece de uma complexidade de engenharia superior a
esta, enfim como até 75.000,00 euros podemos usar a modalidade de consulta prévia,
embora me pareça que estando o Município na posse dos projetos, porque as 2 Variantes
tiveram projeto, que este procedimento possa vir mais para baixo com a consulta a estas 4,
mas para hoje o que vamos aprovar, é o caderno de encargos e no caderno de encargos está
definido o que é que vamos pedir para o projeto, ou seja, 2 rotundas - a Rotunda da
Camparca e a Rotunda do Cruzamento de Acesso à Passagem Superior -, e a
repavimentação dessas 2 variantes desde a Rotunda do Tralhão até à Camparca e até à
entrada da Zona Industrial.”-------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Vereador Engº. Agostinho referiu que: “no mapa que nos foi distribuído aparece
a zona de intervenção assinalada a azul, desde da Rotunda da Camparca, à Passagem
Superior e vai até à Rotunda do Tralhão e depois também aparece até à Rotunda das
Bombas de Gasolina. E depois aparece aqui também assinalado a azul, não sei se quer dizer
alguma coisa, se não, que é aquele caminho que vai, penso, desde o supermercado frente à
Cooperativa e por detrás daquela zona que era o antigo Bairro das Casas Pré-Fabricadas e
vai sair na zona da Churrasqueira Santo António e depois vai até ao prédio Altamira, isso
que está assinalado a azul é também para intervir agora ou é uma coisa futura?”---------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: Senhor Eng. Agostinho fez
uma boa pergunta porque eu também vi esse azul e estava aqui a procurar no caderno de
encargos, na sua descrição, se via aqui alguma questão e não há, aquilo que pedi aos serviços
para este projeto, pode incluir o troço perto do LIDL, isso é uma linha de mapa de
quantidades… não é o outro do Santo António, não é para este projeto. Este projeto é
mesmo o da Variante que lhe estava a falar. A sua pergunta é pertinente e fez muito bem em
fazê-la. Portanto, hoje não vamos aprovar a escolha do procedimento, vamos aprovar este
caderno de encargos e se concordam que se mande fazer este projeto. Portanto, 2 Rotundas
e Repavimentação da Variante, enfim por aquilo que me é dito, o volume de obra será
superior a 600.000,00 euros, por estimativa e, portanto, será objeto de financiamento
externo para fazer uma obra desta envergadura, mas a variante está toda partida e precisa de
reposição de sinalização, quer vertical, quer horizontal, os acessos estão numa situação
muito degradada e, portanto, em vez de estarmos lá a remendar, seria fácil com um ajuste
direto a qualquer empreiteiro de pavimentos, chegar ali e colocar um bocado de alcatrão por
cima e podia ficar com a ideia que estaria bem… Concluindo-se que o caderno de encargos
é este, mandar fazer 2 rotundas, melhorar o pavimento e isto é para um concurso público, a
execução de obra, tem que ser um projeto que vai pelo seu valor, como vai ter mais de
350.000,00 euros de obra, implicará contratar a revisão do projeto a outro gabinete diferente
do primeiro e, como tal, a decisão política hoje, deste órgão, é vamos mandar fazer este
projeto?! Hoje, é só para aprovar o caderno de encargos.”-------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a aquisição de serviços para a
Elaboração do Projeto de Execução para Reabilitação dos Acessos à Passagem
Superior Sobre a Linha do Norte e da Variante Norte à Vila de Soure, no valor
de 46.950,00€, e o respetivo caderno de encargos, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------35
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Ponto 18. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES
. REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO – PROJETOS
- Projeto de Execução para Alargamento da E.M. 620 e Construção de
Passeio / Ciclovia – Coles de Samuel
. Aprovação

O Senhor Presidente propôs retirar o ponto da Ordem de Trabalhos, a aguardar
que o projeto seja distribuído.----------------------------------------------------------Ponto 19. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. RECARGAS
- Libertação Parcial de Cauções - Homologação de Autos
19.1. Arruamentos e Ligações na Freguesia de Alfarelos
. Arruamentos e Ligações na Freguesia de Granja do Ulmeiro
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
RECARGAS
ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE ALFARELOS
ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE GRANJA DO ULMEIRO
LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do senhor Presidente da Câmara de 18.11.2016, à
empresa Sociedade de Construções Elimur, Ldª, pelo valor de 48.775,00 €, acrescido de IVA.
O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 13.02.2017.
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 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)
14.04.2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de vistoria e a
libertação de 15% do valor das cauções da obra, pelo valor de 48.775,00 €,
acrescido de IVA, à empresa Sociedade de Construções Elimur, Lda, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.------------------------------------------36
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19.2. Arruamentos e Ligações na Freguesia de Granja do Ulmeiro
. Intervenções Diversas na Freguesia de Granja do Ulmeiro
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
RECARGAS
ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE GRANJA DO ULMEIRO
INTERVENÇÕES DIVERSAS NA FREGUESIA DE GRANJA DO ULMEIRO
LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do senhor Presidente da Câmara de 28.07.2016, à
empresa Sociedade de Construções Elimur, Ldª, pelo valor de 41.404,25 €, acrescido de IVA.
O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 27.12.2016.
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)
14.04.2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de vistoria e a
libertação de 15% do valor das cauções da obra, pelo valor de 41.404,25€,
acrescido de IVA, à empresa Sociedade de Construções Elimur, Lda, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.------------------------------------------Ponto 20. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS
- Libertação Parcial de Cauções - Homologação de Autos
20.1. Reparação de Deslizamento de Via na Painça
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
REPARAÇÃO DE DESLIZAMENTO DE VIA NA PAINÇA
LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 14.03.2016, à empresa Sociedade de
Construções Elimur, Ldª, pelo valor de 29.159,41 €, acrescido de IVA.
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O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 27.03.2017.
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 75% do valor das cauções da obra.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
14.04.2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de vistoria e a
libertação de 75% do valor das cauções da obra, pelo valor de 29.159,41 €,
acrescido de IVA, à empresa Sociedade de Construções Elimur, Lda, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.------------------------------------------20.2. Sabugueiro e Malavenda
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
SABUGUEIRO E MALAVENDA
LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 05.09.2017, à empresa
Sociedade de Construções Elimur, Ldª, pelo valor de 23.296,80 €, acrescido de IVA.
O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 20.10.2017.
De acordo com o auto em anexo, estão reunidas as condições necessárias à autorização da libertação solicitada.
Assim, propõe-se:
a) A homologação do auto de vistoria em anexo;
b) A libertação de 30 % do valor das cauções da obra.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
14.04.2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de vistoria e a
libertação de 30% do valor das cauções da obra, de 23.296,80€, acrescido de
IVA, à empresa Sociedade de Construções Elimur, Lda, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------38
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Ponto 21. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. OUTRAS AÇÕES

- Demolição de Edifício situado no terreno adquirido à Cooperativa

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “pedi aos serviços para
elaborarem caderno de encargos para a demolição daquela estação de serviço; ainda se
questionou em deixar lá o edifício porque podia ser preciso para alguma coisa; a minha
proposta, por isso resolvi tirar da ordem de trabalhos, em vez de colocar à votação queria
discutir convosco, é que se mande demolir mesmo tudo, apenas fica o muro, um pouco
rebaixado, que vai a par com o Centro Paroquial mas fica mais aberto para facilitar um
melhor estacionamento e que essa demolição seja feita com recurso a uma britadeira para
incorporar no terreno os elementos que se possam incorporar para servir de pavimentação.
Isto é uma técnica que está autorizada pelo Ministério do Ambiente, a reutilização do
produto britado das demolições tendo em conta que aquilo é alvenaria, o que for ferro e
tiver outros materiais serão extraídos para encaminhamento de resíduos de conveniência.”---

O Senhor Presidente propôs retirar o ponto da Ordem de Trabalhos para melhor
informação.-----------------------------------------------------------------------------Ponto 22. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE - OUTRAS
. OUTRAS AÇÕES

. Processo Nº 175/19.5 BECBR – TAFC - Obras de Demolição de Construção
- Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE - OUTRAS
OUTRAS AÇÕES
PROCESSO Nº 175/19.5 BECBR – TAFC – OBRAS DE DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO
ADJUDICAÇÃO
Por deliberação de Câmara de 09.03.2020, foi decidido recorrer à figura de consulta prévia, nos termos da alínea c) do artigo
19º, Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, como procedimento prévio à
adjudicação da empreitada acima mencionada.
Foi apresentada a proposta seguinte:
EMPRESA

VALOR

PRAZO

CONSTRUÇÕES SÉRGIO FERNANDES, UNIPESSOAL, LDª

4.685,03 €

10 DIAS
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Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e que o valor da proposta é inferior ao preço base, (5.500,00 €), os
serviços sugerem a adjudicação da presente empreitada à empresa Construções Sérgio Fernandes, Unipessoal, Ldª.
Tratando-se de um contrato de empreitada de obras públicas de complexidade técnica muito reduzida e não excedendo o
preço contratual 15.000,00 €, é dispensada a redução, a escrito, do mesmo – vide alínea d) do n.º 1 do artigo 95.º do CCP -.
Tendo em conta que a decisão é favorável ao único interessado, sugere-se a dispensa da audiência prévia, nos termos da
alínea b) do nº 2 do artigo 103º do CPA.
A eficácia da presente adjudicação, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos, depende da publicitação da
mesma, pela entidade adjudicante, no portal único da internet dedicado aos contratos públicos (www.base.gov.pt) – ver art.
127.º do CCP -.
Conclusão:
Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos:
1. A designação, como gestor de contrato, do Sr. Eng.º Mauro António Pereira Alegre, nos termos do disposto no artigo
290.º-A do CCP.
2. Dispensa da audiência prévia nos termos da alínea b) do nº 2 do artigo 103º do CPA;
3. A adjudicação da presente empreitada à empresa Construções Sérgio Fernandes, Unipessoal, Ldª;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 4.685,03 euros, acrescido de IVA.
À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais,
(Mário Monteiro, Eng.º)
14.04.2020

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “relativamente ao Processo
n.º 175/19, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra ordenou uma demolição e nós
temos que a levar para a frente porque o proprietário não a fez e, como tal, é a adjudicação,
depois de se recorrer à consulta prévia, para a Construções Sérgio Fernandes, Unipessoal,
Lda, no valor de 4.685,03 euros, para a demolição da obra visada neste processo.”------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “relativamente a este ponto,
concretamente qual é a obra? É aquele assunto que já veio à reunião de Câmara e me
abstive? Se é, continuo a abster-me.”-------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira, referiu que: “é uma obra no Pinheiro, uma
casa de arrumos e muros a circundar a propriedade. Portanto, há problemas com os
vizinhos, houve queixa e o Tribunal Administrativo ordenou a demolição"----------------------
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “neste processo sou
surpreendido o ano passado por uma acusação contra o Presidente da Câmara e contra a
Câmara Municipal… lembram-se daquela questão do Hotel… há um litígio entre
proprietários, embora cada um esteja do seu lado, na nossa tradição, uns estão de um lado e
outros estão do outro mas o prédio é só um e alguém construiu uns arrumos e uns muros e
vedou o acesso do outro. Um foi para tribunal e uma das partes, como a obra é clandestina,
acusa logo a Câmara e o Presidente da Câmara de que tem uma obra clandestina e que não
atua e o Tribunal Administrativo mete-me logo como arguido porque estou a deixar fazer a
obra clandestina no Concelho de Soure… tivemos que nomear o Dr. Edgar para agir em
nome da Câmara, porque há dois constituintes, o Presidente da Câmara e a Câmara… isto já
foi a Tribunal, já foi considerada intercedente de uma ação e o Tribunal respondeu que
retira a ação contra a Câmara mas a Câmara tem que demolir e como eles não fazem a
demolição, tem que ser a Câmara a demolir, mas agora já é com ordem do Tribunal e eu
quer-me parecer que aquilo não é legalizável, não há alteração ao PDM nenhuma que
legalize aquela situação porque, ainda por cima, há um conflito de coproprietários e o
Tribunal dá como provado que eles são os dois proprietários do mesmo bem.
Já percebi a abstenção do Eng. Agostinho mas como é um profissional nesta área,
certamente já lhe devem ter aparecido N casos destes e podia estar a abster-se por uma
outra razão qualquer.”-------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira, referiu que: “só queria dizer que não
concordo com a decisão do Tribunal mas não a posso contrariar porque a obra em questão
é uma obra de pequena relevância urbanística e, portanto, não há nenhuma justificação para
a demolição, na minha opinião, mas como o Tribunal deu ordem direta ao Presidente da
Câmara, por escrito, que tem que demolir, nós temos que elaborar estes procedimentos.”----

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos a favor do Senhor Presidente da
Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e CDU, e 1 (uma) abstenção do
Senhor Vereador eleito pelo PPD/PSD - CDS/PP - PPM – Eng.º Agostinho
Gonçalves -, aprovar: a designação como gestor de contrato o Senhor Eng.º
Mauro António Pereira Alegre; a dispensa da audiência prévia nos termos da
alínea b) do n.º 2 do artigo 103º do CPA; a adjudicação da presente empreitada
à empresa Construções Sérgio Fernandes, Unipessoal, Lda e a autorização para
a realização da despesa no valor de 4.685,03 euros, acrescido de IVA, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.------------------------------------------41

07.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 17 de abril de 2020, pelas 14,30 horas
Ponto 23. SERVIÇOS MUNICIPAIS
. Publicidade das Deliberações dos Órgãos Autárquicos Municipais
- Escolha de Procedimento Prévio
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: CÂMARA MUNICIPAL

GABINETE DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS
- PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS MUNICIPAIS
- ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Em cumprimento do Despacho de 14.04.2020, e com vista à prestação do serviço em epígrafe, sugere-se a V. Exa.
a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA DO P ROCEDIMENTO P RÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 4.800,00 euros, inferior ao
limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso a este procedimento, cf. alínea c) do n.º 1 do
artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto.
A competência para a escolha do procedimento a 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 ano 2020 na rubrica 01.02.02.02.17.
2. V ERIFICAÇÃO DO A RTIGO 68.º DA L EI N .º 2/2020, DE 31 DE M ARÇO (LOE 2020)
N.º 1 – Uma vez que o preço unitário não ultrapassa os gastos em 2019.
N.º 5 - O presente serviço não se enquadra na elaboração de estudos, projetos, e serviços de consultoria.
3. P ROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
4. C ONSULTAR AS S EGUINTES E NTIDADES
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes entidades:
- Diário de Coimbra, Lda.;
- Sojormédia Beiras, S.A.;
- Publiline – Desenho e Publicidade, Lda;
5. J ÚRI
Aprovar o seguinte júri, de acordo com o nº1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação das
propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:
- Ana Sofia Valente, (Presidente de Júri);
- Rute Almeida Fernandes do Bem;
- Mário João Gomes;
- Ivo Costa, (Suplente);
- Fernando Cavacas, (Suplente).
À consideração superior,
O Dirigente Intermédio em R/S,
(Fernando Cavacas, Dr.)
15.04.2020
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “porquê isto?! Nós
tínhamos um procedimento de ajuste direto do regime simplificado que vínhamos fazendo
com o Jornal O Popular de Soure e com a Rádio Popular de Soure, ao longo dos anos,
acontece que nós, o ano passado, chegámos ao limite do plafond para trabalhar com a
empresa que tem a concessão da publicidade da Rádio Popular de Soure e do Jornal, que é a
Empresa Publiline e, como tal, deixámos de lhe fazer esse trabalho de ser publicitado, como
está previsto na lei, as deliberações das reuniões de Câmara no Jornal O Popular de Soure e
na Rádio Popular de Soure. Não o estamos a fazer e devíamos estar. Têm surgido algumas
dúvidas sobre a aplicação do critério material porque não há dois jornais em Soure, só há
um, que obedeça a estes requisitos, com publicação, no mínimo, quinzenal, ter mais de 1500
exemplares e não ser de distribuição gratuita, entre outros. De modo que, durante estes
últimos meses, não tem sido feita publicidade das deliberações de Câmara. Andei à procura
de uma fundamentação porque há quem defenda que se aplica aqui, o critério, não há limite
ao ajuste direto nesta questão porque não há concorrência, coma tal não se aplicava a
questão do limite do ajuste direto, chamada a questão material prevista no CCP mas também
algumas conversas com os dirigentes da Rádio/Jornal O Popular de Soure, pelos vistos
aquilo que vem na capa do jornal é público, estaríamos confortáveis para contratar o
serviço, que penso que era de 300,00 euros por edição daquela página, mesmo um outro
jornal, Terras de Sicó, o valor também é superior a este mas tem distribuição gratuita, não
cumpre este requisito e, como tal, decidi, porque não podemos estar mais tempo com isto,
inclusive também já fomos questionados pelo Ministério Público sobre esta questão, avançar
com esta publicitação. Vai até ao final do ano, este procedimento, com consulta a estas três
entidades, que obedecem a estes requisitos… dar aqui a nota que a Câmara Municipal de
Coimbra publicita uma reunião de Câmara nas Beiras e a outra noutro; há outros municípios
que não publicitam mas a publicitação é obrigatória por lei e a informação da Rute do Bem
diz isso, de acordo com o n.º 2 do artigo 56.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro.
Como tal, isto é a abertura de um procedimento de consulta prévia, consulta a três, pelo
valor, só para este ano, de 4.800,00 euros, para o número de publicitações que entendermos
que são necessárias daqui até ao final do ano.”---------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a adoção da modalidade de consulta
prévia pelo preço base de 4.800,00 euros; a verificação do artigo 68.º da Lei n.º
2/2020, de 31 de março (LOE 2020); o convite e o caderno de encargos; a
consulta às entidades (Diário de Coimbra; Sojormédia Beiras, S.A.; Publiline Desenho e Publicidade, Lda) e o júri, conforme decorre das informações técnicas
dos serviços.-----------------------------------------------------------------------------43
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Ponto 24. RECURSOS HUMANOS
. Mobilidade Interna entre Órgãos para Preenchimento de Um Posto de
Trabalho na Carreira/Categoria de Técnico Superior - Jurista
- Termino do Procedimento
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ► RECURSOS HUMANOS
- Mobilidade Interna Entre Órgãos para Preenchimento de Um Posto de
Trabalho na Carreira / Categoria de Técnico Superior – Jurista
* Término do Procedimento

Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe e uma vez que na Reunião de Câmara de 09.03.2020
foi retirado o ponto sobre este assunto, remeto a V. Ex.ª a seguinte informação:
- na sequência da conclusão do procedimento supra referido, foi selecionada a candidata Ana Neves
Ramos, Escrivã Auxiliar na Comarca de Lisboa Oeste.
Dando cumprimento ao estipulado na al. a) do n.º 1 do art. 94.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho, foi
solicitado à Direção-Geral da Administração da Justiça o Acordo da mobilidade interna entre órgãos, o
qual foi indeferido.
Deste modo, informamos que o lugar não foi ocupado por falta de acordo do serviço de origem.
Sugere-se, que este assunto seja submetido à Câmara Municipal para conhecimento.
À Consideração Superior,
Paços do Município de Soure, 06 de abril de 2020
A Assistente Técnica,
(Ana Elias)

Foi tomado conhecimento do Termino do Procedimento de Mobilidade Interna
entre Órgãos para Preenchimento de Um Posto de Trabalho na
Carreira/Categoria de Técnico Superior - Jurista, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------Ponto 25. RECURSOS HUMANOS
. Abertura de Procedimento Concursal para Constituição de Vínculo de
Emprego Público por Tempo Indeterminado para um (1) Posto de
Trabalho na Carreira/Categoria de Técnico Superior - Jurista, para a
Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Qualidade, Auditoria e
Contencioso - Subunidade Orgânica de Apoio Jurídico, Contencioso e
Auditoria
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Foi presente a seguinte proposta:
Considerando:

PROPOSTA

- As atribuições das autarquias locais e a competência dos seus órgãos, no que respeita à promoção e
salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações;
- Que no âmbito da gestão de recursos humanos do município é imprescindível garantir uma maior
eficiência e eficácia, visando a melhoria da operacionalidade dos serviços, aliada à necessidade
premente de reforço dos recursos humanos;
- Que é fundamental fazer face às necessidades permanentes sentidas pela Divisão de Gestão de
Recursos Humanos, Qualidade, Auditoria e Contencioso, mais concretamente na Subunidade
Orgânica de Apoio Jurídico, Contencioso e Auditoria;
- As razões de interesse público, tendo em vista elevar a eficácia dos serviços através de um
aproveitamento racional e de uma valorização dos recursos humanos da Administração Pública;
- Que o procedimento de Mobilidade Interna entre Órgãos para Preenchimento de um posto de
trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior – Jurista terminou sem o preenchimento do
lugar;
- Os fundamentos constantes na informação dos Serviços sobre a necessidade de preenchimento dos
lugares de técnico superior (jurista);

Proponho ao Executivo Municipal, de acordo com o artigo 4.º e n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º
209/2009, de 03 de setembro:
setembro:
- A abertura de um procedimento concursal com vista à constituição de vínculo de emprego público
por tempo indeterminado para a carreira/categoria de Técnico Superior - Jurista, para a Divisão de
Gestão de Recursos Humanos, Qualidade, Auditoria e Contencioso - Subunidade Orgânica de
Apoio Jurídico, Contencioso e Auditoria, fixando em um (1), o número de trabalhadores a recrutar,
nos termos regulamentados nos n.ºs 3 e 4 do artigo 30º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e pela
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril.
Proponho ainda,
ainda nos termos do nº 1 do art. 12º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, que a
constituição dos elementos do Júri seja a seguinte:
Presidente: Maria José Oliveira Carvalhão, Chefe de Divisão.
Vogais Efetivos:
- Dulce Helena Rocha Vieira, Chefe de Divisão, R/S;
- Susana Cristina da Costa Ramos, Técnica Superior.
Vogais Suplentes:
- Ivo Gil Antunes Martins da Costa, Dirigente Intermédio de 4º Grau;
- Lilia Susete da Costa Berardo, Técnica Superior.
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A Presidente do Júri será substituída nas suas faltas e impedimentos pela 1ª vogal efetiva.

Mais proponho, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 15º, da Portaria n.º 125-A/2019,
de 30 de abril, que a Assistente Técnica, Ana Margarida dos Santos Elias, a exercer funções
na Subunidade Orgânica de Recursos Humanos, seja o Gestor dos procedimentos, para
efeitos de colaboração com o Júri do recrutamento e sensibilização dos seus intervenientes
para a necessidade de fundamentação das suas decisões e para o cumprimento das normas
legais aplicáveis.
Paços do Município de Soure, 07 de abril de 2020
O Presidente,
(Mário Jorge Nunes)

Deliberado, por unanimidade, aprovar:
- a Abertura de Procedimento Concursal com vista à Constituição de Vínculo de
Emprego Público por Tempo Indeterminado para a Carreira/Categoria de
Técnico Superior - Jurista, para a Divisão de Gestão de Recursos Humanos,
Qualidade, Auditoria e Contencioso - Subunidade Orgânica de Apoio Jurídico,
Contencioso e Auditoria, fixando em um (1), o número de trabalhadores a
recrutar, nos termos regulamentados nos n.ºs 3 e 4 do artigo 30.º da Lei n.º
35/2014, de 20 de junho e pela portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril.
- a Constituição dos Elementos do Júri seja a seguinte:
. Presidente: Maria José Oliveira Carvalhão, Chefe de Divisão.
. Vogais Efetivos:
- Dulce Helena Rocha Vieira, Chefe de Divisão, R/S;
- Susana Cristina da Costa Ramos, Técnica Superior.
. Vogais Suplentes:
- Ivo Gil Antunes Martins da Costa, Dirigente Intermédio de 4º Grau;
- Lilia Susete da Costa Berardo, Técnica Superior.
. A Presidente do Júri será substituída nas suas faltas e impedimentos pela 1ª
vogal efetiva.
- o Gestor dos procedimentos, para efeitos de colaboração com o Júri do
recrutamento e sensibilização dos seus intervenientes para a necessidade de
fundamentação das suas decisões e para o cumprimento das normas legais
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aplicáveis, a Assistente Técnica, Ana Margarida dos Santos Elias, a exercer
funções na Subunidade Orgânica de Recursos Humanos, conforme proposta do
Senhor Presidente de Câmara Mário Jorge Nunes.----------------------------------Ponto 26. RECURSOS HUMANOS
. Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho
em Funções Públicas por Tempo Indeterminado para Preenchimento de
um Posto de Trabalho na Carreira e Categoria de Assistente Técnico
- Acionamento da Reserva de Recrutamento
Foi presente a seguinte Proposta:

PROPOSTA
Acionamento da Reserva de Recrutamento
Procedimento concursal comum na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado para preenchimento de um posto de trabalho na carreira e
categoria de Assistente Técnico
Considerando:
- Que constituem atribuições dos municípios a promoção e a salvaguarda dos interesses próprios das
respetivas populações;
- A escassez de Recursos Humanos na Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Qualidade, Auditoria e
Contencioso;
- O aumento considerável de serviço naquela Divisão;
- A existência de dois postos de trabalho vagos de assistente técnico no Mapa de Pessoal em vigor para o
corrente ano, nas Subunidades Orgânicas de Apoio Jurídico, Contencioso e Auditoria e Higiene, Saúde e
Segurança no Trabalho, Controlo da Qualidade e Formação;
Considerando ainda
- Que na reunião do Executivo de 31/10/2018, foi deliberado proceder-se à abertura do procedimento
concursal supra mencionado, tendo ficado estabelecido no respetivo aviso a possibilidade de se recorrer à
reserva de recrutamento.
- Que deste procedimento foram aprovados vários candidatos, tendo sido admitidos, até agora 4;
- As informações prestadas pelos Serviços;
Proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de acionar a reserva de recrutamento para
a admissão de 2 candidatos.
Soure, 07 de abril de 2020
O Presidente da Câmara,
(Mário Jorge Nunes)
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e
Assunto: ♦ Reserva de Recrutamento
- Procedimento concursal comum na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado para preenchimento de um posto de trabalho na carreira e
categoria de Assistente Técnico

- Acionamento da Reserva de Recrutamento
Relativamente ao assunto em epígrafe, e na sequência do solicitado por V. Exa., no que se refere ao acionamento
da Reserva de Recrutamento, informamos que:
Em Reunião do Executivo de 31/10/2018, foi deliberado proceder-se à abertura do Procedimento Concursal supra
mencionado, tendo ficado estabelecido no ponto n.º 9 do respetivo aviso a possibilidade de se recorrer à reserva de
recrutamento.
A Reserva de Recrutamento encontra regulamentação no art. 30º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de Abril,
estando previsto no n.º 3 daquele dispositivo legal que:
“Sempre que, em resultado de procedimento concursal comum, publicitado por um órgão ou serviço, a lista de
ordenação final, devidamente homologada, contenha um número de candidatos aprovados superior ao dos postos
de trabalho a ocupar, é constituída reserva de recrutamento interna”.
Nos termos do n.º 4, “a reserva de recrutamento é utilizada sempre que, no prazo máximo de 18 meses
contados da data da homologação da lista de ordenação final, haja necessidade de ocupação de idênticos
postos de trabalho”.
A lista de ordenação final foi homologada em 25/09/2019 por despacho do Senhor Presidente de Câmara.
CONCLUSÃO:
Nestes termos, a reserva de recrutamento interna é constituída a partir dos candidatos aprovados em número
superior ao fixado no procedimento concursal, situação que se aplica ao caso em concreto, podendo ser utilizada
no prazo máximo de 18 meses contados da data de homologação da lista de ordenação final, desde que se
verifique cabimentação orçamental para o efeito.
Salvo melhor e mais fundamentada opinião, é o quanto se nos oferece dizer relativamente ao assunto colocado à
nossa consideração.
À superior consideração,
A Técnica Superior,
(Susana Ramos, Dra.)
02.03.2020

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “como sabem, isto é
acionamento da reserva de recrutamento. Nós tivemos um concurso que foi homologado
em 25/09/2019, tinha como princípio uma vaga, era para assistente técnico na área de
informática e novas tecnologias. Ao abrigo deste concurso já entraram 4 pessoas, tem uma
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reserva de recrutamento e, portanto, há necessidade de reforçar os serviços com assistentes
técnicos que tenham o perfil adequado e que foram selecionados pelo júri e passaram no
concurso para colmatar essa necessidade e então nesta área da informática, que é muito
importante e as decisões das últimas semanas provam isto mesmo, portanto, já aqui tinha
sido chamado à atenção, várias vezes, o uso das novas tecnologias, a melhoria da página de
internet da Câmara, o reforço quando foi agora para instalar teletrabalho dos funcionários, a
questão destas novas tecnologias. Dois técnicos estão a trabalhar com a Eng.ª Maria José
diretamente, os outros dois estão com o Eng. Joaquim. As pessoas que estão a seguir e,
portanto, que a proposta para alargar para estas duas que estão a seguir, são pessoas que já
fomos rever o currículo, têm conhecimentos na área da informática relevantes e, portanto,
se aprovarmos este acionamento da reserva de recrutamento, vamos chamá-las porque,
nesta fase, é muito importante quando se pretende colocar meios informáticos em várias
ações, desde a educação, ação social, cultura… porque não o Filarmonias não poder
continuar sendo que os músicos está cada um em sua casa… amanhã mesma vai haver uma
ação de formação para 300 pessoas… se cada músico, em casa, tiver acesso à internet e um
aparelho para poder entrar, porventura podem dar um concerto… vimos isso com a
Estudantina… para isso, temos que ter técnicos e quem conhece o Município, temos um
informático, que está aqui a dar-nos apoio na reunião de Câmara, mas é pouco, temos que
colocar mais gente nesta área.
Neste momento, temos mais de 10 concursos a decorrer, não temos recursos humanos e a
dificuldade que é em tramitar os concursos, um concurso sai caro, as provas de avaliação
psicológicas têm sido feitas por nós mas temos que recorrer a serviço externo e são caras,
tem uma tramitação muito demorada, portanto, esta é a fórmula, havendo reserva de
recrutamento, acionamo-la.”------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o acionamento da reserva de
recrutamento para a admissão de 2 candidatos, cuja lista de ordenação final foi
homologada em 25/09/2019 por Despacho do Senhor Presidente da Câmara,
conforme proposta do Senhor Presidente de Câmara Mário Jorge Nunes.---------Ponto 27. Regime de Regularização de Explorações Pecuárias (D.L 165/2014, de 5/11)
. Convocatória para a Conferência Decisória e Envio de Elementos Adicionais
. Requerente: Joaquim das Neves André
- Nomeação do Representante da Câmara Municipal de Soure - Maria José
de Oliveira Carvalhão, na qualidade de Chefe da DGUPD
Foi presente a seguinte informação
49

07.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 17 de abril de 2020, pelas 14,30 horas
Assunto: Regime de Regularização de Explorações Pecuárias (DL 165/2014, de 5/11)
Convocatória para a conferência decisória e envio de elementos adicionais
Requerente: Joaquim das Neves André
- Nomeação de representante da Câmara Municipal de Soure - Maria José de Oliveira Carvalhão, na
qualidade de chefe da DGUPD
O Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro, estabeleceu com caráter extraordinário o Regime de Regularização e de
Alteração e ou Ampliação de Estabelecimentos ou Explorações de Atvidades Industriais, Pecuárias, de Operações de Gestão de
Resíduos e de Exploração de Pedreiras, existentes à data da sua entrada em vigor, 2 de janeiro de 2015, que não disponham de
título válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de atvidade, incluindo as situações de desconformidade
com os instrumentos de gestão territorial vinculatvos dos partculares ou com servidões administratvas e restrições de
utlidade pública.
Nas situações de incompatbilidade com os Instrumentos de Gestão Territorial, nomeadamente o Plano Diretor Municipal
(PDM), o pedido de regularização deve ser instruído com uma certdão de deliberação fundamentada de reconhecimento do
interesse público municipal na regularização do estabelecimento ou instalação, emitda pela Assembleia Municipal, sob
proposta da Câmara Municipal.
O pedido de regularização é sujeito a uma conferência decisória com partcipação das entdades que se devem pronunciar,
designadamente a Câmara Municipal e a CCDRC, quando existe desconformidade com o PDM.
Caso a deliberação fnal da conferência decisória seja favorável, a Câmara deve promover a alteração do PDM.
O Sr Joaquim Neves André, é proprietário de uma exploração pecuária da classe 2, na Quinta da Telhada, em atvidade desde os
anos 80, com título de exploração nº 6224 de 2011 emitdo pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, DRAPC.
A exploração, não possui licenciamento urbanístco por nunca ter sido requerido à Câmara.
De acordo com o PDM, as edifcações afetas à atvidade pecuária da exploração situam-se em zona forestal, inserida em
Reserva Ecológica Nacional e em Reserva Agrícola Nacional.
O Regulamento do PDM não prevê no seu artculado esta situação, logo, o Sr Joaquim Neves André não pode legalizar a exploração
pecuária.
Perante a evidência da desconformidade da instalação pecuária com o PDM, que impede a obtenção da renovação do título de
exploração, o Sr Joaquim Neves André recorreu ao regime extraordinário de regularização do DL 165/2014, de 5/11, solicitando a
emissão de uma certdão da deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na regularização da
instalação pecuária, que foi emitda pela Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal, na sessão ordinária realizada
em 23/12/2015.
Dia 29 de abril de 2020, vai realizar-se a conferência decisória nas instalações da DRAPC centro na Av Fernão de Magalhães, nº 465,
em Coimbra, tendo aquela entdade solicitado a indicação de um representante da Câmara, e a delegação ou subdelegação dos
poderes adequados para efeito de vinculação dos serviços ou entdade.
Solicitam ainda a emissão de parecer, confrmando a observância dos princípios e normas técnicas previstos no âmbito setorial da
competência da Câmara.
Atendendo a que o âmbito setorial da Câmara, neste processo, é ordenamento do território e gestão urbanístca, o parecer
solicitado não pode ser emitdo porque há desconformidade. Aliás, esse vai ser a um dos pontos de discussão na conferência
decisória.
Sugiro que seja nomeada representante da Câmara Municipal de Soure, Maria José de Oliveira Carvalhão, na qualidade de chefe de
divisão da DGUPD.
Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
08 de abril de 2020
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a nomeação da Eng.ª Maria José de
Oliveira Carvalhão, na qualidade de Chefe de Divisão da DGUPD, como
representante da Câmara Municipal de Soure, na conferência decisória que se
vai realizar Dia 29 de abril de 2020, nas instalações da DRAPC Centro na
Avenida Fernão de Magalhães, nº 465, em Coimbra, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------Ponto 28. M EDIDAS A A DOTAR PELO M UNICÍPIO DE S OURE NO CONTEXTO DO
E STADO DE ALERTA EM VIGOR
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “este ponto tem vindo às
várias reuniões e vai continuar a vir com informação relevante sobre as medidas que temos
tomado. É evidente que as medidas que temos tomado em termos de despesa pública têm
estado todas cabimentadas e previstas e têm estado até enquadradas naquilo que é o
orçamento e o plano municipal, com os devidos ajustes, tem sido usado o expediente das
alterações ao orçamento.
Dar-vos nota de qual o ponto de situação hoje. Temos 21 casos, mais do aquilo que é
desejável. Sofremos um pouco da contingência de estarmos aqui entre Coimbra e Pombal,
se forem ver o mapa, tem uma mancha num vermelho muito forte; o facto de termos
profissionais de saúde e profissionais ligados ao setor dos lares e que é mais de metade,
depois tivemos uma senhora, utente, que faleceu e temos 3 pessoas hospitalizadas sendo que
dão positivo, uma delas não conseguimos encontrar o chamado link, ou seja, onde é que ela
foi contaminada e posso-vos dizer que o teste realizado na quarta-feira deu inconclusivo… a
senhora está hospitalizada porque teve um resultado positivo porque deu entrada no
hospital com um problema crónico nas pernas, de má circulação, e fizeram-lhe o teste, que
deu positivo.
Qual é o modus operacional?! Os casos aparecem de diversas formas, porque as pessoas têm
sintomas e procuram dirigir-se a um centro de rastreio, são mandadas para lá pela Saúde24
ou pelo Delegado de Saúde ou pelo Médico de Família; hoje a Saúde24 já não manda e
felizmente, muita gente que lá vai com sintomas, dá negativo. Também sabemos qual é o
comportamento do ser humano, há pessoas que têm muitos sintomas e acham que é uma
constipação e não vão e há pessoas só porque espirraram acham que já estão doentes…
felizmente temos tido muitos testes negativos, tem sido testada muita gente no Concelho de
Soure; já foram testadas mais de 1000 pessoas, quer no Hospital dos Covões, quer nos
laboratórios privados que prestam esse serviço ao SNS; ter a noção que até há 15 dias atrás,
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cada teste custava 200,00 euros; hoje os testes convencionados com os laboratórios
conhecidos aí da praça custam 110,00 + IVA; começaram esta semana, em articulação com
os Municípios, a Universidade de Coimbra e o Ministério da Solidariedade Social, um
Centro de Recolha de Testes, em Coimbra, que, para já, nesta primeira fase, fará 50 testes
por dia, especialmente direcionados para os lares, funcionários e/ou utentes, porque o
princípio também é um pouco este: os utentes estão lá fechados, o vírus para lá entrar tem
que ser levado por quem lá entra, quem lá entra só pode ser funcionários, estão proibidas as
visitas aos lares e, portanto, a nossa principal preocupação é os lares, os funcionários porque
são eles, por muitos cuidados que tenham, os potenciais transportadores.
Dizer que estão na nossa posse, comprados pelo Município, 400 testes rápidos; ontem,
felizmente, o Jornal de Notícias, trazia uma notícia que não tinha nada a ver com o título
porque há uma discussão sobre estes testes. Está escrito na notícia, dá-nos o conforto de
saber que estamos corretos, fizemos uma boa compra, que tem um objetivo e o objetivo dos
testes rápidos é um objetivo já no plano do ponto de vista da mitigação, ou seja, não são
testes de diagnóstico, são testes de rastreio e controle; comprámos dois lotes de testes, uns a
16,00 euros, outros a 11,00 euros. Os de 16,00 euros são de um laboratório alemão, ligado à
Roche, os de 11,00 euros são de um laboratório chinês e temos usado os testes e qual tem
sido a metodologia de uso dos testes?! Utilizamos os testes em articulação com o Delegado
de Saúde, numa fase de alguns dias após o conhecimento de um caso. Dar aqui um exemplo
prático… um dos últimos casos, uma funcionária das Irmãs Hospitaleiras de Condeixa, dá
positivo, não tem sintomas, veio para casa em isolamento, em casa está o marido, que é
nosso funcionário do setor das águas e dois filhos, a filha é técnica de laboratório de análises
clínicas e o filho é estudante. Mesmo não havendo sintomas, passado dois/três dias fazemos
uma recolha com o teste rápido, que é um teste serológico, uma picada no dedo e recolha da
gota de sangue, é aplicado um reagente que indica, além da proteína, se tem tendência à
imunologia. Aquilo que vos posso dizer é que todos os testes que nós fizemos até hoje,
onde tinha que dar positivo deu positivo, ou seja, aos casos positivos confirmou-os como
tendo vestígio do vírus embora não tenham sintomas. Os casos que não eram positivos
também não deram positivo no nosso teste, ou seja, a forma como estamos a usar o teste
tem um risco muito grande, que é dar falsos negativos, porquê?1 Porque se for usado numa
pessoa que não tem evidência pode ser portadora do vírus e ser um falso negativo, portanto,
não pode haver, de modo algum, nós não estamos a divulgar… temos os testes, divulgámos
aos Senhores Vereadores, não divulgámos para não criar aqui uma situação de pressão sobre
o Município de que temos os testes e iríamos fazer testes, etc; esta semana ficou decidido
começar a implementar esses testes a nível da CIM em articulação com a ARS e com o
Delegado de Saúde, ou seja, essa fase vai chegar na próxima semana; esses testes vão ser
usados a partir da próxima semana, esses e outros que comprámos, porquê?! Porque a
Comunidade Intermunicipal decidiu fazer um estudo, juntamente com a Direção Geral de
Saúde e o fornecedor dos testes que a CIM vai comprar, que já não custam 16,00 euros,
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custam 16,00 euros mais 5,00 euros e tal para fazer um teste com outro reagente PCR… na
prática, vamos fazer, a cada pessoa, dois testes, é um teste mais completo, por isso sai mais
caro. Mandei reservar para o Município de Soure 1600 testes, portanto é multiplicar 1600
por 22 mais IVA, dará trinta e tal mil euros. Estes testes são importantes para a fase
seguinte, ou seja, a partir do dia 2 de maio vamos ter que adotar medidas de segurança
muito parecidas com aquelas que temos hoje mas a sociedade tem que funcionar, os
funcionários têm que estar presentes, tem que se trabalhar, diria eu, quase normalmente, os
funcionários da Câmara, do comércio, das IPSS e para gerir essa situação temos que ter uma
ação mais local. Ainda ontem fizemos testes a 13 funcionários do Município e a 14.ª pessoa
foi o Paulo Simões que, como sabem, é funcionário da AES, mas é um parceiro do
Município, tem estado em casa porque a esposa deu teste inconclusivo, é funcionária no
Hospital de Pombal, há oito dias atrás, foi repetir ontem e ele está farto de estar em casa e a
AES a precisar… deu tudo negativo, ou seja, se a esposa estivesse infetada há dez dias atrás,
o tal teste inconclusivo, ele como fez quarentena com ela, se ela estiver ele pode estar ou
não, assim ele sabe que está negativo e o ele estar negativo só é falso negativo se tiver sido
entretanto infetado nos últimos 4/5 dias. Estamos a fazer isso com dois voluntários, uma
enfermeira do SNS, Cátia Gonçalves e o farmacêutico Gonçalo Panão; já fizemos na
Associação da Vinha da Rainha porque dois dos casos que temos foi um Senhor do
Pedrogão, funcionário da BRISA; fizemos uma intervenção muito rápida na Vinha da
Rainha para tentar evitar que a funcionária fosse trabalhar; segundo mandá-la estar em
isolamento, o que parece que não está a ser fácil e fizemos 15 testes porque o próprio
Presidente da Associação ficou sintomático e fez teste em Coimbra; todos os testes deram
negativo. A principal preocupação é sempre que surge um foco é circunscrever o foco, fazer
uma investigação ao histórico daquela pessoa, saber com quem contactou antes e, como tal,
o panorama é um pouco aquele que já vos dei ontem.
Temos que nos ir habituando a conviver com este vírus. É um problema que afeta a todos.
Na Encosta do Sol, na Escola Básica, estão preparadas 8 salas e 60 camas para uma situação
de extrema emergência que possa surgir nalgum Lar, por uma situação que não é em
definitivo e que espero nunca seja conhecida. Como devem ter visto na Comunicação Social
e redes sociais, muitos municípios têm publicitado esses pavilhões, nós não publicitámos
mas temos. Não entendi, até agora, publicitar, publicar nenhuma foto… falta comprar 20
colchões para 20 camas que fomos buscar à Quinta de Arnes, foram recuperadas nas nossas
oficinas e que estão à espera de colchão, desenvolvidos por uma empresa local, à
semelhança dos outros 40 e temos outras 60 camas em recuperação nas nossas oficinas para,
rapidamente, poderem reforçar esta capacidade e estamos a comprar material, desde o álcool
gel, desinfetantes, máscaras, viseiras… e quando o comércio tiver que abrir todo, implica,
não digo uma forma repressiva porque a GNR tem usado essa forma e tem fechado alguns
estabelecimentos, compreende-se pois estão a cumprir a sua obrigação, mas quando isto
aliviar vai ser necessário uma ação pedagógica, portanto, podemos ter que oferecer ao
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comércio local, não só as viseiras, dar incentivo… continuamos a comprar máscaras
descartáveis porque elas vão ser sempre necessárias, esperar que o preço baixe. Neste
momento, as descartáveis já estabilizam na casa do euro mas, mesmo assim, 1 euros vezes
10.000 são 10.000,00 euros de cada vez. Se nós tivermos uma população ativa… nós temos
800 utentes de IPSS e 600 funcionários de IPSS, mais 200 funcionários municipais…
precisamos de 2.000 máscaras por dia, o mês tem 20 dias úteis… estão a perceber a conta
que se tem que fazer… o Município a fornecer máscaras a 1,00 euros, ou que venham para
0,60 euros... comprámos caixa de máscara cirúrgica a 130,00 euros com IVA, com 50
máscaras e distribuímos às IPSS 400 máscaras a cada IPSS, portanto, é preciso ter a noção
da dimensão… álcool gel, comprámos a 60,00 euros os 5 litros mais IVA, mas, como
sabem, um frasco de meio litro custa 12,00 euros e é preciso álcool gel nos locais, as IPSS
não estavam preparadas para isto e temos colocado muita carga nas IPSS e, neste momento,
temos um stock de alguns litros de álcool gel, ontem mesmo mandámos comprar mais 250
litros, hoje de manhã dei indicação à Senhora Vereadora que está a gerir a dropbox para
mandar vir mais 40 jerricans a 30,00 euros, depois há o problema da qualidade… mas o
risco de comprarmos “gato por lebre”, muitas vezes ele existe; estamos a reforçar o nosso
pessoal operacional com aquilo que sempre deviam ter tido mas também não éramos muito
rigorosos, que é o equipamento de proteção individual, portanto, neste momento, estamos
em fase de aquisição de tipo jardineiras para eles andarem de t-shirt mas também novos
fatos de macaco, botas, luvas, todo esse equipamento.
Para a Vila de Soure, que é onde fazemos a recolha, há um núcleo, como está no contrato,
eles têm que repor um conjunto de contentores mas, como sabem, a Vila de Soure é nossa,
estão comprados 60 baldes com pedal, que é para as pessoas não terem que mexer com as
mãos, e baldes mais pequenos; comprámos, em hasta pública, um camião de recolha de lixo
ao Município de Alter do Chão, por 4.950,00 euros, um camião que está melhor que o nosso
em termos de veículo de transporte, a caixa é que precisa de uma grande reparação; mandei
fazer ajuste direto para a empresa fabricante, que é em Rio Maior, são mais 200.000,00 euros
mais IVA de reparação, tem 250.000 quilómetros e ficará pronto dentro de um mês, para
melhorarmos e intensificarmos este conceito de recolha, a juntar àquilo que já vínhamos a
fazer.
Temos o problema dos monos… os monos são usados, principalmente, por empresários e
usam de forma abusiva e ilegal, eles são obrigados a encaminhar mas utilizam o serviço dos
monos; estamos a fazer alguma pedagogia; penso que acabou por ser uma aposta ganha o
terminar aquelas lixeiras que os antigos contentores eram potencial chama, estávamos a
conseguir isso quando surgiu este problema. E estamos a fazer o seguinte: é altura das
pessoas estarem em casa, num estado de emergência, portanto o confinamento é
obrigatório, não é para aproveitar para andar a fazer limpezas de garagem e a fazer biscates
para uns e para outros e ir despejar o lixo aos monos, até porque o nosso pessoal também
está limitado ao trabalho que já tem que fazer e, portanto, não é uma tarefa urgente.
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Despejar o lixo doméstico, as garrafas, o plástico… é urgente, para isso existem os
ecopontos, andar a despejar, a fazer obras em casa, a mexer nos currais e nos quintais, a
fazer pinturas… somos um Concelho pequeno, conhece-mo-nos todos, eu próprio ando
com obras em casa, os sobrantes, o empreiteiro tem que dar encaminhamento a eles mas
vejo que as pessoas aproveitam para fazer obras e agora dava jeito que os monos estivessem
abertos…”---------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira, referiu que: “ o Senhor Presidente já disse
praticamente tudo, o trabalho que está a fazer obriga a isso. Todos ficámos cientes daquilo
que o Município está a fazer, considero um excelente trabalho.
Nas áreas que me estão mais próximas, dizer aquilo que está na informação… planeámos os
serviços de maneira a que enquanto durar o período de emergência não temos que andar
todos os dias a mudar. O sistema está a resultar, criámos uma matriz de trabalho para
diversos serviços.
Também na atividade municipal continuam a efetuar o acompanhamento permanente e o
evoluir da situação no Concelho, uma vez que cada dia há uma situação nova e assim
estamos preparados para a combater o momento implica a mobilização de todo o sistema
municipal na afetação de recursos, a fim de garantir a segurança dos cidadãos e a
tranquilidade de toda a comunidade.
A avaliação feita dá garantia pelos resultados obtidos até este momento, que os nossos
objetivos, que numa primeira fase, era de suster a pandemia e garantir a prestação dos
serviços essenciais estão a ser conseguidos por todos os setores da atividade municipal,
com resultados que considero positivos dentro do atual contexto de dificuldade.
Chamava a atenção para o facto de que há muitos trabalhadores a garantir que todos os
setores estão em atividade e a assegurar, não só os serviços essenciais, mas praticamente
toda a atividade municipal e, julgo que todas as medidas que foram tomadas serão para
manter e reforçar em caso de agravamento, situação que esperamos que não se venha a
verificar, o que quer dizer é que se o estado de emergência se mantiver, mantemos este
plano.
Nunca será de mais referir aqui a solidariedade e o empenho de todos os que estão
envolvidos neste processo: desde o Presidente da Câmara, os Vereadores e funcionários,
que têm mantido grande coesão e espírito de colaboração entre todos. É nos momentos
difíceis que avaliamos aqueles que, com coragem, mostram a sua disponibilidade para
enfrentar situações de grande gravidade como esta. Mais uma vez, o meu agradecimento
a todos.
Na área da proteção civil, dar conhecimento que está montado um sistema, designado
por INESP, que tem a ver com a ativação do Plano Nacional para o Coronavírus, quem
coordena é o Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil, que elabora mapas de
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monitorização da situação municipal e o mapa de monitorização da operacionalidade dos
Corpos de Bombeiros. Após o seu preenchimento e registo, procede à divulgação da
informação para conhecimento. O Comando Distrital de Operações de Socorro recolhe,
diariamente, informação junto dos serviços municipais de proteção civil e dos corpos
dos bombeiros e enviam-nos para o INESP. Os corpos de bombeiros informam, de
imediato, todas as ocorrências que envolvam situações suspeitas ou confirmadas.
Felizmente, no caso de Soure, não temos tido grandes situações de alarme.
O serviço municipal de proteção civil, assegura a articulação e informação permanente com
o respetivo Comando Distrital de Operações de Socorro, sobre as situações, ações ou
decisões relacionadas com o COVID.
Destacar, também, o envolvimento das Juntas de Freguesia em todo este processo, uma vez
que são parte integrante do sistema de proteção e socorro às populações dada a proximidade
que têm com as populações do nosso Concelho.
Dito isto, digamos que toda a estrutura de Proteção Civil, desde o nível municipal até ao
nível nacional, está bastante ativa e bem organizada, dando garantia e conforto a todas as
instituições envolvidas bem como às populações do nosso Concelho.
Em resumo, penso que estamos a fazer todos, a nível distrital, nacional e a nível municipal,
um excelente trabalho.
Nas medidas operacionais, voltar a referi que vamos manter as medidas já em vigor que
permitem garantir eficazmente o normal abastecimento público de água, bem como o
normal funcionamento de todo o sistema de saneamento básico, nomeadamente o controlo
das estações de tratamento de águas, reservatórios e estações elevatórias; manter a
monitorização e reparação de avarias e roturas, que permitem assegurar o regular
funcionamento de todo o sistema, garantindo assim a satisfação das necessidades básicas
sociais da nossa população. Acrescentar que estamos a reparar, diariamente, todas as avarias
e roturas que vão aparecendo, felizmente que da parte dos nossos funcionários tem corrido
tudo bem.
Na área dos resíduos, considero que temos obtido bons resultados; damos continuidade
às medidas em vigor, de forma a assegurar a continuidade de prestação dos serviços
públicos de gestão de resíduos; também nesta área, as medidas implementadas têm
garantido o normal funcionamento que visam assegurar a proteção da saúde pública; a
gestão dos equipamentos e recolha é feita de forma programada, com rotatividade, de
modo a reduzir o risco sanitário; informar, igualmente, que nesta área dos resíduos,
sempre que existem questões específicas ou dúvidas, e tem acontecido, é contactada a
APA, que é a entidade credenciada nesta matéria que nos informa dos procedimentos a
seguir.
Por fim, termino, mais uma vez, agradecendo a todos os colegas do Executivo,
Presidente e Vereadores, funcionários do Município, Bombeiros, IPSS, Juntas de
Freguesia, GNR, profissionais de Saúde, bem como todas as pessoas que nos têm
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manifestado o seu apoio e congratulado pela forma como estamos a trabalhar no
combate a esta pandemia.
Hoje, esta missão é de todos e não de uma pessoa, a todos muito obrigado e juntos vamos
vencer este desafio.”----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “este é um documento que serve para
compilar e fazer um ponto de situação de como está a decorrer a aplicação das medidas,
muitas delas já falámos e, portanto, só queria aqui sinalizar algumas.
Ao nível da educação, o ensino à distância já falámos, só queria falar na questão das
atividades de enriquecimento curricular, as AEC`s, que em termos de decisão do Governo, e
já pedimos essa informação à DGEstE, que nos respondeu que não há qualquer decisão
sobre a realização das AEC`s no 3.º período, isto para nós envolve também a questão do
financiamento destas atividades e coloca em causa, no nosso caso, o contrato que temos
com a Associação Tempos Brilhantes, nos outros municípios, outras formas de
funcionamento. Na segunda-feira iremos ter uma reunião definitiva com a Associação
Tempos Brilhantes e com o Agrupamento porque, da parte do Município, há a intenção de
manter o funcionamento das AEC`s desde que se verifiquem alguns requisitos. Primeiro,
que as atividades por outros meios cheguem efetivamente aos alunos, isso terá que ser um
ponto de honra e a segunda, que uma situação que procuramos acautelar, que é a relação
laboral dos funcionários com a associação, muitos dependem deste rendimento, que ia-se
assegurar por parte do Município, das AEC`s corresponde à manutenção efetiva de todos os
postos de trabalho por parte da associação. Portanto, são estes dois requisitos que terão que
estar garantidos para continuarmos a implementar, de outra forma, as AEC`s no 3.º período.
Na questão da cultura já falámos dos apoios no âmbito do associativismo e do desporto.
Nos apoios às IPSS, a medida que aprovámos aqui, do apoio financeiro para aquisição de
produtos de higienização, neste momento já são quase de 10.000,00 euros efetivamente de
apoio, para além do complemento que continuamos a dar como vêm nos quadros resumo,
ao nível de máscaras, viseiras, fatos, de outro tipo de equipamento de proteção.
O Senhor Presidente já falou da resposta que está instalada na Escola Básica de Soure. Dizer
que, neste momento, em termos de acompanhamento dos nossos serviços de ação social e
saúde, que se mantêm a funcionar nos serviços centrais aqui em Soure e no pólo da Granja
do Ulmeiro, temos, neste período, 63 processos abertos, o que corresponde a 155 pessoas
no total. Para além dos mapas e dos gráficos que na última reunião trouxe do diagnóstico
dos tipos de apoio, fizemos/acrescentámos, por freguesia, os casos sinalizados e também
por género, onde, de facto, o motivo da abertura tem uma incidência particular nas
mulheres, que é um assunto para acompanharmos.
Depois, em termos de ação social escolar iremos, na próxima semana, quarta, quinta e sextafeira, fazer uma nova distribuição de cabazes para os alunos do Escalão A, do pré-escolar e
1. ciclo, que serão 75 e iremos entregar também cabazes aos alunos do Escalão B, que serão
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86. Portanto, estão estas distribuições previstas. Fizemos uma particularidade, fizemos uma
reclamação junto da DGEstE sobre a questão das refeições escolares. Como sabem, a
cantina da Escola Secundária é o equipamento sinalizado para o fornecimento de refeições a
alunos do Escalão A que o requeiram. Esta semana houve um agregado aqui de Soure, que
tem 3 filhos em idade escolar, com Escalão A, que pediram este serviço e a resposta da
empresa foi que não fornecem 3 refeições na cantina de Soure. Isto vai contra o que está
determinado, portanto, o que está determinado é que a cantina da Escola Secundária é o
espaço de resposta a estas solicitações e a questão que eu coloco é qual é o limiar mínimo
para reativarem o serviço. Para não prejudicar a família, a empresa distribui/disponibiliza
um cabaz de alimentos para 9 dias, renovável, só que está disponível em Coimbra e o
Município assegurou o transporte mas, de facto, isto vai contra todo o tipo de situações e,
por isso, muitas vezes, quando nós continuamos a aplicar a política de privilegiar as IPSS nas
respostas de fornecimento de refeições não tenho dúvidas nenhumas que noutro ponto do
Concelho, qualquer IPSS asseguraria uma/duas, o que fosse preciso, com as dificuldades
que estão a ter no seu funcionamento. Portanto, isto quando fazemos opções, se nós hoje
estivéssemos dependentes de fornecimentos de refeições escolares de uma empresa,
exclusivamente, tínhamos este problema para resolver e, portanto, é só uma nota para
assinalar.
No programa operacional de apoio a pessoas mais carenciadas, a distribuição de alimentos
continua a realizar-se e foi determinado pelo Instituto de Segurança Social alargar, neste
período de 3 meses, a mais 15% de beneficiários e, portanto, já indicámos mais 7 que estão a
acrescentar aos 104, que estão a beneficiar deste serviço.
Um aspeto que queria aqui salientar, o voluntariado. Nestas alturas de maior dificuldade,
como aqui já foi dito, se vê o carácter das pessoas e, felizmente, há muita gente que, de
diversas formas, empresas, pessoas individuais, que se estão a voluntariar para ajudar no que
for preciso e a questão da feitura das máscaras está a ter uma resposta muito assinalável. É
evidente que o Município assegura a aquisição dos tecidos mas o trabalho é feito por estas
mulheres e ontem distribuímos 1375, portanto, já foram distribuídas, para as IPSS, por esta
ação de voluntariado, 2225 e estão mais cerca de 100 em stock.”----------------------------------A Senhora Vereadora Ana Patrícia Pereira, referiu que: “apenas deixar algumas notas
relativamente às medidas na área do ambiente e da juventude.
Nos resíduos, a recolha dos resíduos encontra-se a decorrer na normalidade, apesar de,
como o Senhor Presidente já disse, notamos um aumento da produção dos resíduos.
Aumentou-se a divulgação do número municipal do ambiente de forma a estarmos mais
próximos dos Munícipes e com o intuito de solucionar rapidamente situações apresentadas
que possam colocar em causa a saúde pública.
Como o Senhor Presidente já disse, adquirimos os 60 contentores do lixo com pedal para
fazer a substituição dos mesmo na Vila de Soure.
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Em relação à higiene pública, está a ser efetuada a recolha diária de papeleiras bem como a
sua desinfeção. Está também a ser feita a desinfeção, 3 vezes por semana, dos contentores
de resíduos da Vila de Soure e das entradas de estabelecimentos essenciais que estão abertos,
como farmácias e supermercados, paragens de autocarros, bancos públicos, mesas do
parque das merendas, parque das caravanas, que continuam a ser utilizados.
Na área da juventude, já contamos com cerca de 25 voluntários. Brevemente iremos lançar
uma campanha de recolha de material eletrónico, como por exemplo impressoras,
computadores, câmaras, ratos, teclados, etc, com o objetivo dos voluntários poderem
recuperar, preparar todo o material que seja possível para, posteriormente, ser entregue à
ação social e educação, segundo os critérios que o Dr. Gil Soares já explicou anteriormente.
Todo o material que não seja possível de recuperar, iremos, ou devolver ou fazer o
encaminhamento correto para uma empresa especifica para tratamento deste tipo de
resíduos. Está também a ser terminada uma listagem de serviços considerados essenciais, em
tempo de pandemia. Esta listagem foi dividida em diversas categorias, com o objetivo de
divulgar e incentivar os Munícipes a comprar no comércio local. Entretanto vai ser também
divulgada pelo Conselho Municipal de Juventude. Além disso, foram também realizados e
distribuídos diversos cartazes pelos voluntários em todo o Concelho, com o intuito de
incentivar as pessoas a ficar em casa e também ajudar a agir nesta pandemia.”-----------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “acrescentar que tem
havido, de facto, as coisas têm corrido bem do ponto de vista… distribuímos os telemóveis
aos médicos; nós próprios também reforçámos com números novos que vamos divulgando
porque a porta está fechada; não tem havido constrangimentos de maior; eu próprio tenho
estado disponível 24 horas por dia com telefone que disponibilizei como sendo de
emergência e têm-se resolvido algumas situações porque há pessoas que não pedem ajuda
por vergonha, há pessoas que não pedem ajuda por diversas razões, são vizinhos que
interferem por eles; fazemos um reporte, na hora, em redundância, face ao Dr. Gil, à Dra.
Cristina Marta e à Dra. Sofia Valente e, portanto, no imediato alguém toma alguma nota, a
mesma coisa se passa com as questões do fornecimento de água, temos sempre aquele velho
azar, é sempre ao sábado que há roturas mas esse reporte tem sido importante pois os
cidadãos passaram a colaborar. Algumas empreitadas que tínhamos lançadas estão a ser
executadas, alcatroamentos estão a ser desenvolvidos e outras empreitadas. Há aqui uma
outra ação, para a semana vou mandar fechar a represa, assim que houver hipótese; ela
estava dimensionada para o duatlo e triatlo, atividades que ficam suspensas. Neste
momento, já toda a gente percebeu que os eventos até ao verão estão, definitivamente,
adiados ou cancelados e parece-me que não há, não vejo que não vou fazer nenhum
compromisso para o São Mateus, ou seja, se isto, de facto, melhorar bastante, haverá feira
anual, como já houve. Lembra-me que há 10/11 anos atrás também não houve grandes
festivais, houve Feira de São Mateus. Este ano, se houver, e é preciso que isto corra muito
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bem para podermos ter romaria e feira anual, agora não vou estar a assumir compromissos
de contratos com questões logísticas ou artísticas ou de luzes ou o que quer que seja para
poder depois cancelar ou contribuir para um volt face. Há diversos entendimentos, penso
que a linguagem do Governo, ouvindo os peritos como estão a ouvir, de 15 em 15 dias, no
Auditório do Infarmed, é que não estamos livres de uma segunda… ou seja, enquanto não
houver uma vacina e um tratamento eficaz, vamos ter que ter comportamentos… o que é
importante agora é virar-mo-nos para o apoio aos nossos, aos nossos agricultores, aos
nossos comerciantes, aos nossos empresários, penso que isso é que é importante. Tratar da
nossa sociedade, da nossa escala, contribuindo para escalas maiores, preocupar-nos com o
Concelho de Soure contribuindo para a região, contribuindo para o País… é essa
preocupação e os nossos recursos… já avisei comissões de festas que não fizessem conta
como Município… podemos chegar a meados do início do verão com o nosso pessoal
cansado, os nossos operários, porque há coisas que estão a ficar para trás e no verão
estamos habituados, toda a parte operacional, as pessoas não têm a noção… no verão a
maior parte do pessoal operacional da Câmara não faz outra coisa que é montar palcos e
transportar cadeiras e montar barracas de quermesse, outros estão de férias com direito a
elas e, portanto, este ano, o verão vai ser necessário para por infraestruturas municipais
necessárias, alguns caminhos, algumas coisas que são de grande utilidade comum e quem
quiser festas tem que as fazer sem a ajuda do Município. Não podem estar à espera de fazer
uma festa e agora a Câmara tem que cá vir montar o palco e a barraca… se é que o poderão
fazer. Tenho estado a alertar, uma grande festa, que já tem orçamento… quando falamos
das Festas do Espírito Santo, da Pouca Pena, que tem um orçamento sempre superior a
10.000,00 euros, já com artistas, ou do Sobral ou dos Simões, Queitide, Vila Nova de Anços,
Granja do Ulmeiro que o ano passado deve ter tido um orçamento de 30.000,00 euros…
uma logística enorme da parte do Município, este ano não podemos… podemos licenciar se
se puder licenciar, agora assegurar no que o Município colabora já não posso assegurar
porque podemos não ter meios, nem vamos fazer um esforço de alugar outros meios para
substituir aqueles quando o nosso esforço está direcionado para as medidas de prevenção e
para os equipamentos necessários ao objetivo primário. Quanto ao São Mateus, por mim,
não vou incentivar a comissão a dar nenhum passo a não ser vamos esperar, se houver
condições para fazer a feira faz-se, se tivermos que por ranchos folclóricos a fazer desfile…
as bandas de música… agora estar a fazer compromissos com artistas, com tendas, com
luzes, com som… isto traz-nos aqui outro problema, a falta da FATACIS porque toda a
gente deve estar presente ou ter como presente aquilo que a FATACIS é a fonte de
rendimento da Associação Empresarial de Soure para que, durante o ano, possa funcionar e
desempenhar o seu papel. A AES é um parceiro estratégico do Município na área
económica, fundamental e nós, assim como apoiamos as IPSS do ponto de vista da ação
social, assim como apoiamos as instituições culturais, também temos que, até aqui era uma
forma de financiamento que, pelas nossas contas e pelo relatório deles, lhes daria uma
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margem de 30/40.000,00 euros por ano de lucro com o qual financiavam o seu
financiamento ao longo do ano. Se não o tiverem este ano, nós também temos que ter aqui
uma atitude, já prévia, para tomar uma atitude diferente para com a AES, porque também
me parece que a sua fragilidade, que é ter cotas baixas, são os pequenos comerciantes e os
pequenos prestadores de serviços que são os seus associados, com cotas de 20/30,00 euros
por ano, não será suficiente para manter a atividade e, portanto, é o que está aqui em risco.
Quanto às escolas e acompanhamento das crianças, penso que nos devemos preparar para
acrescentar valor, ou seja, para acrescentar meios, para acrescentar recursos, inclusive
humanos. Não estou a ver as IPSS… não podemos empurrar ou estar à espera, estão todas,
já estavam todas, não conheço nenhuma… o tratamento tem que ser igual ou idêntico para
todos. Aquilo que sabemos é que Figueiró do Campo passa por dificuldades tremendas há
muito, mesmo sem este fenómeno estava em dificuldades tremendas, mesmo com a Direção
que se mantém lá há anos, quase a entregar as armas, que podia levar à dissolução da própria
instituição… damos apoio a quem já lá está para ir mantendo e, nesta altura, não se deve
deixar cair nenhuma; o Centro Paroquial da Granja do Ulmeiro tem funcionado, do ponto
de vista financeiro, por todos os relatórios que nos mandam, tem um equilíbrio bastante
interessante, têm uma componente Lar que lhes dá uma certa estabilidade e é mais
agregador, enfim, também não pode ser diferenciado negativamente por ter uma situação
boa; Alfarelos já nos têm comunicado um grau crescente de dificuldade; Samuel, que passou
por um programa que estava a correr muito bem, segundo nos têm dado nota, a sua
recuperação; Vila Nova de Anços, que precisa de investir porque tem uma componente só
virada para o apoio domiciliário e para o Centro de Dia e que teve que passar tudo para
apoio domiciliário, um esforço em termos de meios de transportes, em termos de voltas, em
termos de funcionários, que lhe criou muitas dificuldades; a própria APPACDM, que tem
feito um trabalho extraordinário, um esforço extraordinário porque temos que considerar os
problemas que giram à volta da saúde mental e da deficiência são bastante complexos e
mesmo a estrutura paralela de alguns responsáveis da APPACDM, com a Cooperativa
Deliciosas Diferenças, que é muito complexo e quando é preciso confinar aquelas pessoas e
dar-lhes atividade ocupacional, penso que têm feito um autêntico milagre nestas últimas 4
semanas, quando até aqui o cenário era ao contrário, metia-me alguma preocupação os
deambulantes na Vila e eles têm-nos conseguido controlar, é uma coisa que não se fala mas
é fantástico. Temos que ter uma noção que estas coisas não são, e tem havido uma interação
entre o Município e a Dra. Carla Moura, com o devido respeito pela Direção, não há dúvida
que esta senhora tem feito um trabalho no limite e temos que estar sempre preparados para
uma grande eventualidade, ou seja, a nossa obrigação é de estarmos do lado de cá vigilantes
e preparados para intervir e isso tem-se conseguido. De facto, não é só nos outros
Concelhos que há Lar. Se forem ver o mapa do Concelho de Pombal, foi no Lar… se forem
ver o mapa de Alvaiázere foi no Lar Maçãs de Dona Maria; o problema de Condeixa está
nas Irmãs Hospitaleiras; o problema de Coimbra começou em Almalaguês, e é pela sua
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dimensão e pelas suas unidades de saúde; o problema de Cantanhede também; o problema
de Ovar, etc… não estamos livres. Eu já disse aqui, já disse na comunicação social, temos
aqui uma vantagem. Aquilo que é um sacrifício enorme da nossa dispersão concelhia… a
arrepio de tudo quanto são os manuais mais liberais da economia… o objetivo é
rentabilidade e produção e têm sido essas as contas do Estado, é
fechar/centralizar/rentabilizar, etc, por isso se fecham extensões de saúde, escolas primárias,
jardins de infância… hoje verificamos que quem, por acaso… ainda assim, estamos a ser
castigados, no caso dos 21 casos de Soure. Temos que nos preparar, até final do ano, para
chegar aos 40/50/100… espero que muito recuperem. Neste momento, pessoas com
cuidados de saúde, ou seja, com sintomas, além das 4 pessoas que estão no hospital e até
podem ser falsos positivos, apenas temos 2/3 pessoas com sintomas e que estão em casa a
tratar dos mesmos e, portanto, é preciso introduzir meios. Acho que nos devemos preparar
para aceitar, se for lançado o desafio de recebermos as creches, espero que não se abram só
as creches, espero que se abram as creches, os jardins de infância e o 1.º ciclo, acho que é
muito importante. O Estado vai abrir o 11.º e 12.º anos por causa dos exames e da execução
física dos exames, portanto, não há solução tecnológica para fazer um exame em casa no
computador sem haver viciação, portanto, não há outra solução que não seja a presença
física do aluno numa sala de aula de exame e, por isso, o Estado tem que fazer umas aulas e
promover exames para julho mas penso que era importante, gradualmente, irmos abrindo e
reparem, a nossa C+S, de facto, já tem muitos alunos mas os outros 7 ou 8 Centros
Escolares que temos, ao nível da pequena comunidade, é fácil lidar individualmente. Eu
costumo dizer, quando me questionam sobre a forma de como se controla os utentes de
Soure, eu e o Dr. José Aníbal sabemos… só não falamos com as pessoas que estão no
hospital, nós falamos com as pessoas, sabemos o que está a ser feito lá em casa, falamos
com quem lá vai a casa… aquilo que alguns colegas meus se queixaram a semana passada,
esse conflito é verdade que existiu, eu não posso é pegar na listagem que tenho dos 21, com
nome completo, número do cartão de cidadão, data de nascimento, local exato da morada
oficial e local onde está a fazer o isolamento… há dois locais, o local da morada oficial e o
local de isolamento, daí as divergências… isto não dá para divulgar, por muito que tenha
que haver transparência, tenha que haver comunicação social… o que é que interessa saber
freguesia a freguesia… uma das exigências nas redes sociais era para saber freguesia a
freguesia… viram o que se passa nalguns países da Europa contra os profissionais de saúde
que vão trabalhar… o dado oficial é aquilo que sai todos os dias na Direção Geral de Saúde,
se está com desfasamento de 10% é natural, portanto, os dados que a Senhora Diretora
Geral amanhã vai divulgar são os dados de ontem, que estão a ser compilados hoje a nível
nacional e isto não é tão fácil como a contagem dos votos. Todos nós que aqui estamos
nesta sala nos lembramos das noites eleitorais, era de madrugada que se sabia os votos. Hoje
as juntas, que têm que publicar, é online. Acho estranho, aqui na Câmara, já se sabe lá
primeiro o resultado do que aqui na Câmara, quando dantes era ao contrário. Convosco
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partilho os dados que eu e o Dr. José Aníbal controlamos, somamos com os outros
Presidentes de Câmara e, por isso, também vos partilho o resultado dos outros Municípios,
sobre reserva porque será muito desagradável, e já aconteceu… isso causa perigo social
porque afinal os resultados não batem certo, por questões formais, com a Direção Geral e o
desfasamento existe e vou explicar porquê. Enquanto foram só os hospitais públicos a fazer
testes, o canal de informação era certinho. A partir do momento em que passaram os
testes… o procedimento é este: telefono para a Saúde24 e conto a “história do
desgraçadinho”, passado 5 minutos tenho uma mensagem no telemóvel, que é uma
credencial com um código para ir fazer teste a um laboratório privado à minha escolha.
Portanto, aqui perto, havia dois laboratórios na Marinha Grande, um em Leiria, outro em
Aveiro e outro em Coimbra e havia pessoas que pegaram no carro e foram fazer o teste. É
natural que quando esses laboratórios estão a compilar, a mandar para lá os dados, há
medida que sabem os resultados, veja até chegar ao produto final, a cadeia de informação,
portanto, é natural que isto não seja nada assim. Aquilo que eu sei é os resultados de Soure.
Só posso divulgar os resultados de Soure, que são controlados pelo Dr. José Aníbal, é ele
que valida a informação que lhe é dada pelos hospitais e pelos serviços centrais e confirma
com as pessoas. Tivemos um caso no Cercal, duas pessoas com o mesmo nome, foram as
duas, com um dia de diferença, fazer uma intervenção cirúrgica à ortopedia a Coimbra;
ficaram as duas a dar positivo; pensávamos que era uma, eu andava a falar com o filho de
uma e ele andava a falar com o filho de outra… chegámos à conclusão que afinal eram duas
pessoas…
Vou-vos propor o Dr. José Aníbal para a Medalha de Honra Municipal. Pode ter tido
histórias… está para ir para a reforma… tinha os papéis na reforma, assumiu isto… ele
tinha dois municípios, Soure e Montemor; meteu baixa por uma intervenção cirúrgica e
ficou logo nomeado Delegado de Saúde, agora está só com Soure e está a fazer um trabalho
extraordinário, 7 dias por semana, 24 horas por dia.
Tenho divulgado, no meu facebook, informação quando eu a posso divulgar. A informação
correta é aquela que partilho convosco. Passei a estar mais comedido para não correr riscos,
para não alimentar essa diferenciação da posição e, portanto, o nome das pessoas estão
partilhados por 3 pessoas: Delegado de Saúde, CODIS (uma portaria instituiu, a partir do
momento em que entrámos em emergência, que era o CODIS a autoridade de saúde
regional e a segurança social) e o Presidente da Câmara.
Há um outro pormenor, antes de fechar este ponto, falar da Quinta de Arnes. Um trabalho
muito intenso para conseguir lá entrar. Aparentemente estava tudo resolvido, o
empenhamento, quase pessoal, da Senhora Secretária de Estado sobre este assunto, a
pressionar o Hospital da Universidade de Coimbra e a própria ARS. A semana passada
parece que isto ficou resolvido, o Conselho de Administração da Universidade de Coimbra
deu-nos autorização de podermos fazer um protocolo para ocupar, volta tudo atrás, afinal
agora o protocolo é para ser feito entre a ARS e o Município de Soure e vai ao Hospital para
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apreciação. Já lá fui buscar as camas e já tenho as fotos e os filmes do estado que aquilo tem.
Vou ter que dizer à Senhora Secretária de Estado que afinal a influência dela valeu de muito
mas aquilo voltou tudo atrás, portanto, nem para o ano a situação fica resolvida. Há um
inventário feito pelo arquiteto da ARS sobre o tipo de obras que é necessário fazer lá num
pavilhão, entre 70 a 100.000,00 euros. É evidente que o Município o deve fazer se for caso
de uma perspetiva de médio prazo, ou seja, investíamos agora lá esse dinheiro mas não
podemos, daqui a 8 dias, não é preciso e tomem lá a chave. Gastar 100.000,00 euros em
Arnes implica gerirmos o espaço em obra durante o tempo que tenha algum retorno para o
Concelho. Fica aqui o desafio, vou continuar esta luta. É evidente que aquilo não interessa
tudo ao Município, nem nada, o Município não tem por vocação gerir camas, mas o
investimento que lá fizermos terá, acima de tudo, uma virtude: por aquilo a funcionar para
alguma coisa; dará um sítio excelente para muita coisa, especialmente para o bem público, na
área da proteção civil, na área da formação, na área para que esteve destinado, reativar, hoje,
se o Estado não tem desativado aquilo, tinha sido uma mais valia até hoje e hoje seria o
dobro daquela mais valia. Portanto, vou defender, sem ter este documento, daí a
necessidade de poder haver uma Assembleia Municipal Extraordinária, até para uma decisão
destas, porque aproveitar esta deixa para fazer com que aquilo não volte atrás, lá irmos com
o CODIS, porque aquilo poderá dar uma boa base logística em termos de formação pois
tem um auditório espetacular, um auditório que a Vila de Soure não vai ter nos próximos 10
anos.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------28.1. Medidas de Carácter Social e de Apoio à Saúde
Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO: SAÚDE // PANDEMIA COVID-19
Medidas de Caráter Social e de Apoio à Saúde
Em face da situação de emergência de saúde pública que vivemos, e na sequência de algumas
medidas aprovadas nas reuniões de câmara de 18 e 31 de março, informamos o estado atual da
implementação dessas várias medidas nas áreas sociais e saúde, neste período de tempo.

I - EDUCAÇÃO
1. Ensino à Distância
A aprovação do decreto-lei que estabelece as medidas excecionais e temporárias na área da educação, no âmbito dos
ensinos básico e secundário define, nomeadamente, as seguintes alterações para o ano letivo 2019/2020:
1. O terceiro período iniciou-se no dia 14 de abril, mantendo-se suspensas as atividades letivas e formativas
presenciais nas escolas;
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2. O ensino básico permanecerá até ao fim do ano letivo no modelo de ensino não presencial, com recurso às
metodologias digitais que será reforçado com o apoio de emissão televisiva de conteúdos pedagógicos;
3. Avaliada a evolução da situação epidemiológica COVID-19, o Governo pode decidir retomar as aulas presenciais
dos 11.º e 12.º anos de escolaridade, garantindo-se o distanciamento social (aulas, salas, turmas) e justificando-se as
faltas dos alunos cujos encarregados de educação optem por não deixar frequentar;
4. O 10.º ano de escolaridade permanece até ao fim do ano letivo no modelo de ensino não presencial;
5. O 3.º período terminará a 26 de junho de 2020.
Relativamente ao ensino pré-escolar, que não integra o ensino obrigatório e, considerando as especificidades do
mesmo, ou seja, não pode ser mantido à distância, as orientações consistem no retorno às atividades só quando
forem revistas as atuais regras de distanciamento impostas.
Face à situação atual imposta pela Pandemia do COVID 19, impõe-se a necessidade de adaptação a vários níveis,
nomeadamente ao nível do ensino à distância, reinventando o formato considerado mais tradicional.
A concretização do Ensino à Distância é da responsabilidade do Agrupamento de Escolas e Instituto Pedro Hispano
mediante os seus Planos de Ensino à distância, tendo o Município de Soure implementado um conjunto de medidas
para apoio à famílias nesta fase, com principal enfoque às mais vulneráveis, designadamente:
1- A cedência na modalidade de comodato, até final do presente ano letivo, dos 108 tablets disponíveis pelos
alunos que não tenham equipamento informático que lhes possibilite o acesso ao ensino à distância, e que estejam
inseridos em agregados familiares dos escalões A e B da ação social escolar.
Esta cedência será efetivada tendo em conta os seguintes critérios de hierarquização, tendo em conta o equipamento
disponível:
I-

Os alunos não terem equipamento informático ou outro que preencha a finalidade de acesso ao ensino
à distância, bem como internet, ou, no caso de famílias numerosas em que não seja possível a partilha
dos meios atrás aludidos;

IIIII-

Apoiar prioritariamente os alunos de escalão A da Ação Social Escolar;
Dar prioridade aos alunos que frequentam o 1.º Ciclo;

IV-

De entre estes priorizar os alunos que cumpram cumulativamente os três primeiros critérios e
pertençam a famílias com dois ou mais filhos em idade escolar nestes níveis de ensino;

V-

A sinalização das necessidades será efetuada pelos estabelecimentos de ensino em que os alunos estão
integrados, mediante o inquérito de necessidade realizado no âmbito escolar;

VI-

A formalização desta cedência de equipamento será operacionalizada pelo Setor da Educação,
mediante formulário e verificação dos elementos comprovativos.

Pretende-se assim dotar os alunos em situação de maior vulnerabilidade social e de exclusão digital de modo a
permitir a implementação de metodologias de ensino à distância e promover a continuidade das aprendizagens,
prevenindo o insucesso escolar que poderia ser provocado por interrupção do acompanhamento dos alunos em
maior risco.
2- Aquisição de 30 routers 4G com conetividade (50 GB/mês para 3 meses, num investimento estimado de
1.800€. Esta aquisição destina-se a atribuir aos alunos do Escalão A da Ação Social Escolar, que não dispõem de
acesso à internet, e que estão sinalizados pelos estabelecimentos escolares, dando-se preferência aos alunos do 1.º
ciclo do Ensino Básico.
3- A operacionalização de um serviço de entrega de trabalhos escolares a alunos sem internet.
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Os alunos que não dispõem de computador ou acesso à Internet, por inexistência de rede dos diversos operadores,
mantêm ligação às respetivas escolas através dos serviços da autarquia, que servirá de intermediário entre
professores e alunos.
Há alunos de classes sociais desfavorecidas, que ou não têm Internet em casa ou computador, ou as duas coisas, e o
Município, para eles não serem prejudicados neste período de paragem de aulas, passará a levar a essas crianças e
jovens, do 1.º ciclo do ensino básico ao 12.º ano (ensino secundário), os trabalhos escolares, em articulação com o
respetivo estabelecimento escolar.
4- Equipa Multidisciplinar
Os técnicos que integram esta Equipa continuam a efetuar o acompanhamento às crianças já sinalizados, conforme
quadro abaixo.
- colaboração na elaboração dos cabazes de bens alimentares de primeira
necessidade entregues quer às famílias mais carenciadas, quer aos alunos do escalão
A do pré-escolar e do 1.º CEB dos estabelecimentos públicos do Concelho,
mediante as orientações da DGS (Direção Geral de Saúde);
- elaboração de um Manual de Atividades Pedagógicas sobre Alimentação, para
alunos do 1.º ciclo do ensino básico, que foi disponibilizado para visualização na
Plataforma SIGA e entregue impresso ao domicílio aos Encarregados de Educação
que o solicitaram, por não terem meios próprios para o fazer.

Nutrição

Terapia
Fala

Terapia
Ocupacional

da

- elaboração de relatórios individuais de avaliação e de acompanhamento e respetiva
partilha de informações com a família e articulação com a escola;
- contacto com todos os Encarregados de Educação dos 17 alunos acompanhados no
sentido de articular o formato de acompanhamento à distância; 9 destes alunos já se
encontram em acompanhamento à distância com intervenção direta;
- disponibilização de materiais/ atividades para as famílias atuarem com as crianças
(intervenção indireta).
- elaboração de relatórios individuais de avaliação e de acompanhamento e respetiva
partilha de informações com a família e articulação com a escola;
- contacto com todos os Encarregados de Educação dos 17 alunos acompanhados no
sentido de articular o formato de acompanhamento à distância; 16 destes alunos já
se encontram em acompanhamento à distância com intervenção direta;
- disponibilização de materiais/ atividades para as famílias atuarem com as crianças

Psicologia

(intervenção indireta).
- elaboração de relatórios individuais de avaliação e de acompanhamento e respetiva
partilha de informações com a família e articulação com a escola;
- contacto com todos os Encarregados de Educação dos 8 alunos acompanhados no
sentido de articular o formato de acompanhamento à distância; todos já se
encontram em acompanhamento à distância com intervenção direta;
- disponibilização de materiais/ atividades para as famílias atuarem com as crianças
(intervenção indireta);
- acompanhamento de um pedido efetuado no âmbito da disponibilização de apoio
psicológico no contexto da pandemia COVID 19;
- continuidade do apoio à CPCJ (um dia por semana), quer nas reuniões, quer na
análise dos casos em acompanhamento.
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5- Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)
Não havendo orientações por parte do Ministério da Educação e pela DGESTE sobre o funcionamento das AEC no
terceiro período, o Município de Soure e a Associação Tempos Brilhantes mantêm o interesse em concluir o ano
letivo com estas atividades.
Assim, na próxima segunda-feira estará preparada uma Plataforma “Escola ON” que servirá pata o
desenvolvimento destas atividades, onde os alunos poderão trabalhar offline, e que será uma mudança de paradigma
de enriquecimento curricular à distância.
ESCOLA ON
Solução tecnológica para dar resposta à emergência atual, reconfigurando a escola do futuro. Na sala (4) virtual espaço de enriquecimento e apoio à família, as nossas crianças terão atividades síncronas ou assíncronas, através do
link: www.escola-on.pt
Aqui, poderá encontrar diversas atividades em sessões com horários flexíveis, de acordo com os projetos Novaec,
concebidos para desenvolver de forma lúdica e divertida competências que estimulam a criatividade, a colaboração,
a comunicação, a gestão das emoções e o pensamento crítico.
Irá ser disponibilizado a curto prazo o procedimento para o acesso das crianças às atividades a distância.
CANAL YOUTUBE TEMPOS BRILHANTES
Semanalmente a Associação Tempos Brilhantes partilhará vídeos com várias rúbricas, Brincadeiras em Família.
https://www.youtube.com/channel/UC-IfGN__dv3jYJdqGGnjCsg/about
6. Ação Social Escolar
Foram entregues cabazes com produtos alimentares a todas as famílias com crianças integradas no escalão A,
a frequentar o ensino pré-escolar e 1.º Ciclo, sendo que algumas prescindiram desse apoio.
Está em preparação a aplicação da mesma medida aos alunos destes níveis de ensino que integram o Escalão B da
Ação Social Escolar, bem como a entrega de um novo cabaz aos alunos do escalão A.
Destinatários

N-º Alunos

N.º cabazes distribuídos

(Escalão A)
Alunos pré-escolar e 1.º Ciclo integrados
Escalão A

87

75

II – CULTURA
1.

BIBLIOTECA MUNICIPAL // A Biblioteca está ON”

Atendendo as contingências provocadas pelo surto epidemiológico que atravessamos, que inclusivamente levaram
ao encerramento ao público da Biblioteca Municipal de Soure, este serviço elaborou um programa composto por
várias ações não presenciais, designado “A Biblioteca está ON”.
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Neste sentido, o conhecido projeto “Sábados na Biblioteca” passa a ser efetuado online, tendo início no próximo
dia 18 de abril, pelas 15h30. Deste habitual fórum fazem parte várias atividades diversas dedicadas a famílias,
proporcionando momento de partilha e reunião em torno dos livros e da leitura.
Nesta iniciativa integra a ação “Manta com Histórias”, destinada a pais e filhos, sendo agora dinamizada por
videoconferência. As inscrições são limitadas a 20 crianças por sessão, pelo que os interessados em participar
deverão contactar os serviços da Biblioteca, podendo fazê-lo via mensagem privada para o Facebook da Biblioteca
Municipal, por email para biblioteca@cm-soure.pt ou através do contacto 911 037184.
Também as tradicionais sessões da “Hora do Conto” foram reajustadas, passando assim a realizar-se na
modalidade de uma nova história semanal, disponível ao público no formato online, a cada quarta-feira, no
Facebook da Biblioteca Municipal (https://www.facebook.com/bibliotecamunicipalsoure/).
Além destes projetos, a Biblioteca Municipal de Soure está já a efetuar o serviço de empréstimo de livros ao
domicílio, podendo ser solicitado por qualquer leitor em qualquer ponto do Concelho.
2. Apoios ao Funcionamento às Associações Culturais
A Cultura e o Associativismo em geral estão a sentir também os efeitos deste Estado de Emergência, quer pela
ausência de realização de espetáculos, como é exemplo a suspensão / cancelamento das ações constantes da Agenda
Municipal ou do cancelamento dos festivais de folclore e festas populares que estavam prestes a iniciar, quer pela
dificuldade na realização de atividades formativas, como é o caso das escolas de música, apesar de algumas delas se
estarem a adaptar, recorrendo às novas tecnologias para a realização das aulas.
No entanto, este cenário não implica que os custos de funcionamento com instalações, compromissos com pessoal e
outros deixassem de se verificar.
Assim, neste período procedeu-se ao processamento dos apoios à cultura respeitante à atividade realizada em 2019,
validada através de relatório, conforme Quadro:
Apoio ao Funcionamento
Folclore
Bandas e Escolas de Música
Teatro
TOTAL

Valor
15.250,00
17.300,00
3.600,00
36.150,00

III – REDE SOCIAL // AÇÃO SOCIAL
PROGRAMA DE EMERGÊNCIA SOCIAL
1.

Resumo Despesa efetuada à data de 15.04.2020

Área / Projeto
Educação – Acesso Universal Ensino Distância
Programa de emergência Social
Aquisição Equipamento Saúde
Total
2.

Valor
2.214,00
54.629,80
21.130,22
77.974,02

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)

A- Apoio / Acompanhamento
Contacto diário com todas as IPSS, através dos seus órgãos sociais ou diretores técnicos.
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B. Apoio à Aquisição de Produtos de Higienização
Na sequência da determinação de atribuição de um plafond de 1.000,00€ mais IVA, a todas as IPSS do Concelho,
para aquisição de produtos de higienização (luvas, máscaras; gel; sabão; entre outros produtos similares),
informamos que esta medida está em curso e integra-se no âmbito do Programa de Emergência Social, inscrito em
Plano de Atividades.
Valor estimado do apoio: 12.500€.
Instituição
Centro Paroquial Granja do Ulmeiro

Fornecedor
Higimarto

Valor
207,86

Higimarto

431,80

Higimarto

559,70

Goodplastic
Hasse S.A.
Hasse S.A.
Eixiorientador

269,37
350,55
175,28
49,69

Eixiorientador

385,11

Centroquimica

1 000,00

HigiCastanheira

229,99

Santa Casa Misericórdia Soure

HigiCastanheira

999,69

999,69

Associação da Vinha da Rainha

Centroquimica

783,87

1 229,94

HigiCastanheira

446,07

Goodplastic
Farmácia Madeir
HigioCastanheira

465,41
123,00
540,27

Goodplastic

73,80

HigiCastanheira

128,44

Centroquimica

353,54

HigiCastanheira

295,70

Higicastanheira

112,42

HigiCastanheira

511,32

Higicastanheira

348,83

HigiCastanheira
HigiCastanheia

303,98
553,00

Centroquimica

162,02

HigiCastanheira

104,12

Centro Social Alfarelos

Associação de Samuel

Casa do Povo Vila Nova Anços

Fundação Maria luisa Ruas
Centro Social Figueiró do Campo
Centro Social Malhadas
ADESTA

APPACDM

TOTAL

Total
1.199,36

1 230,00

1 229,99

1 202,48

481,98
408,12
860,15
1 019,00

104,12
9.964,83

C. Apoio Complementar em diversos artigos
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Para além deste apoio, e no decurso destes dias fomos fazendo chegar às Instituições, designadamente IPSS e
Saúde, vários artigos de desinfeção e proteção, à medida que íamos conseguindo adquirir e com a finalidade de
continuar a tudo fazer para que estas entidades de primeira linha continuarem com as suas respostas a funcionar em
pleno.
Instituições
IPSS / Saúde / Ser Ação Social
IPSS / Saúde / Se. Ação Social
IPSS / Saúde / Se. Ação Social
IPSS / Ação Social
Fundação Maria Luísa Ruas
IPSS e Juntas de Freguesia
IPSS; Lares privados e Saúde
IPSS; Lares privados e Saúde
Lares privados e IPSS
IPSS e Lares privados
IPSS
IPSS

Data Entrega
24.03
24.03
25.03
27.03
21.03
29.03
03.04
02.04
02.04
02.04
08.04
08.04

Produto
Cx. Toalhitas
Cx. Saq desinfetant
Luvas
Fatos proteção
Máscaras
Máscaras
Viseiras
Máscaras
Fatos proteção
Luvas
Máscaras
Viseiras

Quantidade
394
100
7000
250
30
2500
308
2450
75
2400
700
50

Quadro Resumo
Produto
Caixas Toalhitas
Caixas saquetas desinfetantes
Luvas
Fatos Proteção
Máscaras
Viseiras

Quantidade
394
100
9400
325
5680
358

D. EQUIPAMENTOS SINALIZADOS PARA EFEITOS DE RETIRADA TEMPORÁRIA DE IDOSOS
Para eventual resposta a disrupções que possam acontecer, com a necessidade de transferência de utentes e
funcionários de Lares do Concelho para outras instalações, de forma temporária, está sinalizada a Escola Básica de
Soure para esse efeito.
Numa primeira fase, irão ser instaladas 60 camas (40 adquiridas pelo município e 20 emprestadas) em 8 salas de
aulas já validadas pela autoridade de saúde.
Resumo Investimento
Equipamento
20 camas eletricas articuladas
Resguardo colchões, lençóis, cobertores e almofadas
20 camas hospitalares
TOTAL

Valor
11.000,00
2.115,60
5.412,00
18.527,60

2- SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE
A. Intervenções / Acompanhamentos Sociais
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Verificou-se no período entre 31 de março e 14 de abril um aumento de 23 processos abertos e de 69 pessoas a
serem acompanhadas.
N-º Processos Abertos
63

Total Pessoas
155

B. Caracterização Social que justificou a Intervenção
Relativamente ás causas que justificaram a abertura de processos e a aplicação de medidas de apoio, as mesmas
foram agrupadas na tipologia abaixo elencada, sendo que as mesmas resultam ou foram agravadas pelo covid-19 e
onde não constam os outros processos já acompanhados pelos Serviços de Ação Social e Saúde no seu
funcionamento normal e regular.

Tipologia de Sinalização
60
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C. Tipos de Apoio efetuados
Tipo de Apoio
Entrega de Cabaz Alimentar
Apoio refeições diárias
Integração Programa ABEM – Medicamento
Entrega de Cabaz Higiene
Entrega medicação
Aquisição botija gás
Inscrição no IEFP / GIP
Encaminhamento para inscrição em Lar / Ucc
Inscrição em RSI
Serviço de transporte produtos alimentares
Serviço transporte de medicação
Encaminhamento para o POAPMC
Visitas domiciliárias regulares

N-º
97
4
1
2
1
1
3
2
6
24
5
1
5
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Transporte para efetuar análises clínicas
Entrega leite escolar
Informações telefónicas diversas
Encaminhamento Unidade de Saúde
Inscrição Programa Cegonhas

2
5
114
2
1

FREGUESIA
Alfarelos

3

Gesteira e Brunhós

7

Degracias e Pombalinho

2

Figueiró do Campo

2

Granja do Ulmeiro

16

Samuel

1

Soure

26

Tapeus

0

Vila Nova de Anços

5

Vinha da Rainha

1

TOTAL

63

D. Fornecimento de Bens Alimentares
A medida aplica-se a pessoas sinalizadas pelos Serviços Municipais de Ação Social, que se debatam com
dificuldades na obtenção de bens alimentares, por variadas razões, sendo a mesma operacionalizada em parceria
com as Juntas de Freguesia e IPSS.
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APOIO ALIMENTAR // CABAZES
Destinatários

N-º Pessoas
75
97
172

Alunos do Escalão A
Sinalizações Ação Social
Total
Valor despesa realizada à data: 3.590,19 €
E. POAPMC – Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas

Realce-se que o Instituto de Segurança Social informou que, no sentido de continuar a dar resposta aos efeitos da
pandemia, que tiveram como consequência um aumento do número de pessoas carenciadas a precisar de apoio
alimentar, vimos por este meio informar que, durante esta fase, excecionalmente, é autorizada a possibilidade de
serem abrangidos mais 15% dos destinatários previstos para cada território,
As distribuições de alimentos continuam a ser efetuadas de acordo com a planificação, pela Santa Casa da
Misericórdia de Soure; Centro Social de Alfarelos e Associação da Vinha da Rainha, já estando sinalizados os novos
casos de pessoas que irão ser integradas no programa, ao abrigo do alargamento de 15%, até durar o estado de
emergência.
F. Banco de Voluntariado
Nesta fase da pandemia muitas pessoas, individuais e coletivas, tem realizado ações diversas para ajudar quem mais
precisa, quer sejam munícipes em situação de fragilidade social quer sejam instituições como é o caso das IPSS.
Assim, no âmbito do Voluntariado tem vindo a juntar-se várias Voluntárias das várias Freguesias do Concelho
com experiência na área da costura.
(Nota: Teresa Gonçalves; Graça Marques, Maria Vicente, Elisabete Lourenço, Maria Deolinda Santos, Isabel Verão,
Fátima Tomás (APPACDM), Fernanda Figueiredo, Graça Nunes, Isabel Rolim).
De salientar que a compra do tecido teve «validação» do Delegado de Saúde Pública do Concelho de Soure.
As máscaras são para entregar às Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho, que prestam serviço
de apoio domiciliário e lar.
O Município de Soure associou-se a esta ação oferecendo todos os tecidos necessários para a feitura das máscaras.
Data de Entrega

Quantidade
850
1.375
2.225

06 de abril 2020
16 de abril 2020
TOTAL

Na presente data estão entregues 2.225 máscaras feitas no âmbito do Voluntariado, todas entregues às IPSS do
concelho, existindo 50 em stock no Setor Ação Social.
A despesa realizada pelo município é de presentemente 1.200€.
IV – SAÚDE
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É fundamental neste período o apoio às Unidades de Saúde locais e ao esforço de manutenção dos diversos
cuidados às populações, que para além desta epidemia de debatem naturalmente com outras doenças que têm de
continuar a ser tratadas e acompanhadas, neste sentido:
A. Parceria com o Delegado de Saúde Pública
Acompanhamento diário com o Delegado de Saúde sobre a situação no Concelho de Soure, análise e aplicação de
medidas e obtenção de parecer sobre as decisões, no âmbito da Saúde, tomadas pelo Município.
B. Visitas Domiciliárias
Apoio às visitas domiciliárias no âmbito da USF – VitaSaurium e da UCC.
O Município disponibilizou-se a estas duas Unidades para alargar o apoio às visitas domiciliárias realizadas no
Concelho.
Destacar que a Junta de freguesia de Tapeus está a assegurar o transporte de 2 residentes em Tapeus para obterem
serviço de enfermagem (mudança de penso) no Centro de Saúde de Soure.
C. Serviço de Apoio a Utentes da Saúde
Parceria com a Vita Saurium e Juntas de Freguesia, com vista a prestar apoio aos utentes desta Unidade de Saúde,
evitando, assim, deslocação àqueles polos.
Deste modo, os utentes da Unidade residentes nas Freguesias de Tapeus e União de Freguesias de
Degracias/Pombalinho e Gesteira/Brunhós, não terão de se deslocar à USF – Vita Saurium para a obtenção de
receitas médicas, requisição para exames ou leitura dos mesmos.
Estes utentes contactam as Juntas de Freguesia que remetem os pedidos para a Unidade de Saúde, por via digital ou
documental, que depois se encarregará de fazer chegar as respostas aos utentes pelas mesmas vias.
O Município servirá de interlocutor e prestará o serviço de transporte se necessário.
A medida atrás referida, foi alargada à Extensão de Saúde de Vila Nova de Anços no que respeita aos utentes
residentes na União das Freguesias de Gesteira / Brunhós.
D. Linha Apoio Psicológico
Disponibilização de Apoio Psicológico via telemóvel/Skype/WhatsApp de forma a diminuir a ansiedade em
crianças e sentimento de solidão nos idosos.
Neste momento estão 4 pessoas a ser acompanhadas por duas psicólogas do município.
Tipo resposta
Apoio psicológico

N.º Pessoas
5

E. Aquisição de equipamento
Neste período foram adquiridos equipamentos no valor global de 2.513 euros para a lavagem e secagem de roupa
no Centro de Saúde de Soure e na Unidade de Cuidados na Comunidade, sendo que no que respeita a esta ultima
unidade, já existia um protocolo recentemente subscrito.
Entidade Beneficiária
Centro de Saúde Soure
Unidade

Cuidados

Comunidade

(UCC)
Extensão de Saúde Samuel

Equipamento
1 máquina lavar roupa e uma de

Valor
1.698,00€

secar
1 máquina lavar roupa e uma de

815,00€

secar
1 máquina lavar roupa

420,00€

TOTAL

2.933,00€
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F. Programa Abem – Acesso universal ao medicamento
O Município de Soure e a Associação DIGNITUDE tem atualmente em vigor um protocolo para concretização no
nosso concelho do Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento, com a finalidade de possibilitar uma
verdadeira igualdade no acesso a medicação.

Na sequência da deliberação da ultima reunião de câmara, foi subscrito um protocolo complementar para acudir a
esta fase de emergência, estando sinalizados e a usufruir deste apoio mais três famílias.
Soure, 16 de abril de 2020
O Vereador
(Gil Soares, Dr.)

Foi tomado conhecimento das Medidas de Carácter Social e de Apoio à Saúde,
apresentadas pelo Senhor Vereador Dr. Gil Soares.---------------------------------Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO: PANDEMIA COVID-19

RESÍDUOS

● A recolha de resíduos encontra-se a decorrer dentro dos moldes pré-definidos. Não ocorreu nenhuma
alteração ao normal funcionamento.
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● O Número Municipal do Ambiente (239 506 559) encontra-se a funcionar, de forma a estarmos mais
próximo dos Munícipes. Através do contacto para este número, pretendemos agilizar o processo de
comunicação, de forma a solucionar rapidamente situações que possam colocar em causa a saúde pública.
Para esta tarefa, contamos com a prontidão das nossas equipas, que se encontram sempre disponíveis
para agirem situações anormais.
● De forma de incentivar os Munícipes a fazerem, ou a continuarem a fazer, uma correta deposição de
resíduos, está a ser feito uma divulgação à comunidade neste sentido. Este incentivo é feito,
maioritariamente, através das redes sociais do Município e do Conselho Municipal da Juventude de
Soure (CMJS).
Esta medida, incide também, na correta colocação de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), como
é o caso das luvas e das máscaras, nos caixotes do lixo, de forma a diminuir fontes de contágio.
● Foram adquiridos 60 contentores do lixo com pedal, para fazer a substituição destas mesmas unidades
na Vila de Soure. Esta medida visa evitar o contacto com as mãos, uma das principais fontes de contágio
do COVID 19, nos contentores de resíduos. Espremamos proceder à substituição dos contentores na
próxima semana.
● O contentor dos MONOS foi retirado dos Centros Ecológicos. Foram encerrados todos os Centros
Ecológicos, com exceção dos de Soure e Vila Nova de Anços.
Esta medida foi tomada, com vista a diminuir as saídas dos munícipes das suas casas e também a
curiosidade de alguns munícipes sobre os MONOS que são colocados nos Centros Ecológicos. Como nos
deparamos com grandes quantidades de MONOS, devido às limpezas em período de Quarentena, e
sucessivo interesse desses MONOS por parte de outros, foi tomada a decisão já referida, como forma de
diminuir possíveis fontes de contágio por COVID 19.

HIGIENE PÚBLICA
● Está a ser efetuada a recolha diária de papeleiras, bem como a sua desinfeção.
● A limpeza de ruas está a ser efetuada da forma habitual, sem nenhum constrangimento.
● Está ainda a ser feita a desinfeção, 3 vezes por semana, aos contentores de resíduos (vulgo caixote do
lixo) e aos seguintes espaços:
● Entradas dos estabelecimentos essenciais abertos,
● Paragens de autocarros,
● Bancos públicos e,
● Mesas do Parque das Mós e do Parque das Caravanas.
A desinfeção de espaços e contentores do lixo na Vila de Soure, bem como em todo o concelho, está a ser
efetuada de acordo com as recomendações da DGS para a utilização de hipoclorito.
● Para todas as operações de limpeza e recolha de resíduos, os nossos trabalhadores encontram-se
equipados com os EPI’s necessários e disponíveis.

JUVENTUDE
● À data, o CMJS conta com 25 voluntários.
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● O CMJS vai arrancar o mais breve possível com a “Campanha de Recolha de Material Eletrónico". O
objetivo é recolher equipamentos informáticos para alunos que não tenham acesso aos mesmos e que, por
implementação do ensino à distância, necessitam deles.
O CMJS vai aceitar a doação, ou o empréstimo até final do ano, de portáteis, tablets, entre outros
materiais eletrónicos . Todos os equipamentos que necessitem de reparação, ficam a a cargo do CMJS (se
forem passíveis de ser efetuadas). Todo o processo de interação entre o doador é efetuado pelo CMJS.
A gestão das doações será feita pelo Gabinete de Ação Social, que aceita os donativos e encaminha-os
para quem deles necessita através do agrupamento de escolas. O controlo diário e o correto
manuseamento dos equipamentos será assegurado pelos diretores dos agrupamentos que receberem os
equipamentos.
● Está a ser terminada uma listagem de serviços considerados essenciais em tempo de pandemia. Esta
listagem foi dividida nas seguintes categorias:
● Padarias| Frutarias| Peixarias| Talho| Queijarias;
● Minimercados| Supermercados;
● Restaurantes com Take-Away;
● Farmácias;
● Agro-Alimentar| Lojas de Conveniência.
Com a Listagem dos serviços considerados essenciais, e com outras publicações nas redes sociais do
CMJS, pretendemos o incentivo ao comércio local.
Os serviços essenciais referidos acima foram contactados, pelo CMJS, de forma aperceber os moldes em
que estão a funcionar e a incentivar a divulgação dos seus serviços. O CMJS fez a inscrição de 31
comércios e serviços na Plataforma “Entregas à Porta” (www.entregasaporta.pt). Esta é uma plataforma
digital a nível nacional, é gratuita, e tem como objetivo incentivar ao comércio local.
● Foi feita a distribuição de cartazes, em todo o concelho, com o intuito de incentivar a população a ficar
em casa, principalmente os grupos de riscos como o caso da população mais idosa.
Soure, 17 de abril de 2020
A Vereadora
Ana Patrícia Pereira

Foi tomado conhecimento das Medidas nas Áreas dos Resíduos, Higiene Pública e
Juventude, apresentadas pela Senhora Vereadora Ana Patrícia Pereira.---------28.2. Medidas Operacionais e de Proteção Civil
Foi presente a seguinte informação:
I.
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Na sequência das informações transmitidas nas reuniões de Câmara anteriores, relativamente às
medidas a adotar pelo Município de Soure no contexto do Estado de Emergência em vigor, informar que:

● Está assegurado uma matriz de planeamento que permite fazer face à Pandemia COVID-19;
● Os diversos setores de atividade municipal continuam a efetuar o acompanhamento permanente
do evoluir da situação no Concelho de Soure;

● A atual situação implica a mobilização de todo o sistema municipal na afetação de recursos no
combate ao COVID – 19, a fim de garantir a segurança dos cidadãos e a tranquilidade de toda a
comunidade, face à expressão da atual situação;

● Considero, pelos resultados obtidos até este momento, que os nossos objetivos de suster a
pandemia e garantir a prestação dos serviços essenciais estão a ser conseguidos por todos os
setores da atividade municipal, com resultados que considero positivos dentro do atual contexto de
dificuldade;

● Assim, julgo que todas as medidas que foram tomadas serão para manter e reforçar em caso de
agravamento, situação que esperamos que não se venha a verificar.

● Nunca será de mais referir aqui a solidariedade e o empenho de todos os que estão envolvidos neste
processo: Presidente de Câmara, Vereadores e Funcionários, que têm mantido grande coesão e
espírito de colaboração entre todos. É nos momentos difíceis que avaliamos aqueles que, com coragem,
mostram a sua disponibilidade para enfrentar situações de grande gravidade como esta.
Na área da Proteção Civil e para conhecimento, informar que está montado o sistema INESP (Instrução
Específica para o COVID – 19), que vigorará durante o período de ativação do Plano Nacional para o
Coronavírus, PONCov, cujo objetivo é instituir procedimentos e registo de informação sobre a situação
operacional municipal. É coordenado pelo:
1. Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil, que elabora:
a) O Mapa de Monitorização da Situação Municipal e
b) O Mapa de Monitorização da Operacionalidade dos Corpos de Bombeiros;
Após o seu preenchimento e registo, procede à divulgação da informação para conhecimento.
2. Comando Distrital de Operações de Socorro
Recolhe, diariamente, informação junto dos Serviços Municipais de Proteção Civil e dos Corpos de
Bombeiros e enviam-na para o INESP.
3. Corpo de Bombeiros
Informa de imediato todas as ocorrências que envolvam situações suspeitas ou confirmadas, de
COVID -19.
4. Serviço Municipal de Proteção Civil
Assegura a articulação e informação permanente com o respetivo Comando Distrital de Operações de
Socorro, sobre as situações, ações ou decisões relacionadas com o COVID- 19.
5. De destacar, também, o envolvimento das Juntas de Freguesia em todo este processo, uma vez são
parte integrante do sistema de proteção e socorro às populações.
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Dito isto, digamos que toda a estrutura de Proteção Civil, desde o nível municipal até ao nível nacional,
está bastante ativa e bem organizada, dando garantias e conforto a todas as instituições envolvidas,
bem como às populações do nosso Concelho.

II
MEDIDAS OPERACIONAIS
Considerando os bons resultados obtidos com o sistema colocado em vigor por motivo da ativação do
Estado de Emergência, entendemos:
● Manter as medidas já em vigor, que permitem garantir eficazmente o normal abastecimento
público de água, bem como o normal funcionamento de todo o sistema de saneamento básico,
nomeadamente o controlo das estações de tratamento de água, reservatórios e estações elevatórias;

● Manter a monitorização e reparação de avarias e roturas, que permitem assegurar o regular
funcionamento de todo o sistema, garantindo assim a satisfação das necessidades básicas sociais da
nossa população.
Na área dos Resíduos, considerando também os bons resultados obtidos, entendemos:
● Dar continuidade às medidas em vigor, de forma a assegurar a continuidade de prestação dos
Serviços Públicos de Gestão de Resíduos;

●Também nesta área as medidas implementadas têm garantido o normal funcionamento que visam
assegurar a proteção da saúde pública;

● A gestão dos equipamentos e recolha é feita de forma programada, com rotatividade, de modo a
reduzir o risco sanitário;

● Informar, igualmente, que nesta área dos resíduos, sempre que existem questões específicas ou
dúvidas, é contactada a APA – Agência Portuguesa do Ambiente, entidade credenciada nesta matéria
que nos informa dos procedimentos a seguir.

III
Termino agradecendo, mais uma vez, a todos os Colegas do Executivo, Presidente e Vereadores,
Funcionários Municipais, Bombeiros, IPSS’s, Juntas de Freguesia, GNR, Profissionais de Saúde,
bem como a todas as pessoas que nos têm manifestado o seu apoio e congratulado pela forma
como estamos a trabalhar no combate a esta Pandemia.
A todos, o muito obrigado!
Juntos, vamos vencer!
O Vice-Presidente
Américo Ferreira Nogueira

Foi tomado conhecimento das Medidas Operacionais e de Proteção Civil,
apresentadas pelo Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira.---------------------Ponto 29. Proposta de Regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios
Recuperação da Atividade Económica Concelhia no Âmbito da Epidemia
COVID-19
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Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Proposta Regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios à Recuperação da Atividade Económica
Concelhia no Âmbito da Epidemia COVID-19
O contexto excecional da pandemia associada ao COVID-19, concretamente as ações e medidas aplicadas ao
abrigo da declaração do Estado de Emergência, criaram um conjunto de constrangimentos e restrições que
impactam com reconhecida severidade o tecido económico de base local, a rede de estruturas e equipamentos do
sector social e as famílias.
Os apoios entretanto operacionalizados à escala nacional cobrem uma parte das necessidades e solicitações de
empresas, instituições e famílias; mas a especificidade local de cada Município e de Soure em particular, reclama a
efetivação de um conjunto de incentivos e apoios que possam impactar o tecido socioeconómico do Concelho de
Soure de forma mais dirigida e cirúrgica.
A criação de um Regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios à Recuperação da Atividade Económica
Concelhia no Âmbito da Epidemia COVID-19 visa definir os apoios, mecanismos e processos que permitam ao
Município de Soure uma ação direta de alavancagem da recuperação da atividade concelhia afetada pelas medidas
excecionais de combate à pandemia, numa lógica de complementaridade com o quadro de apoios que estão em
vigor no quadro das políticas públicas desenvolvidas pelo Município.
Propõem-se:
1. Dar início ao procedimento de elaboração do regulamento, nos termos da al.k) do nº1 do art.33º da Lei nº
75/2013 de 12 de setembro, com vista à sua aprovação pela Assembleia Municipal, conforme disposto na
al. g) do artº 25º do mesmo diploma;
2. Promover a sua a publicitação, no sitio institucional do Município de Soure, com as indicações constantes
do nº 1 do art.98º do Decreto-lei nº 4/2015 de 7 de janeiro.
À Consideração Superior;
(André Neto, Secretário)
14.04.2020
Anexo: proposta de índice sistemático
Regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios à Recuperação da Atividade Económica Concelhia no Âmbito
da Epidemia COVID-19
PROPOSTA de ÍNDICE SISTEMÁTICO
Nota Justificativa
CAPÍTULO I Artº 1º
Artº 2º
Artº 3º
Artº 4º

Disposições Gerais
Lei Habilitante
Objeto
Âmbito de Aplicação
Incentivos a Conceder

CAPÍTULO II Artº 5º
Artº 6º

Incentivos e Apoios à Atividade Económica
Beneficiários de Incentivos e Apoios à Atividade Económica
Isenções a Conceder à Atividade Económica
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Artº 7º
Artº 8º

Apoios ao Funcionamento a Conceder à Atividade Económica
Apoio Técnico a Conceder à Atividade Económica

CAPÍTULO III - Incentivos e Apoios às Instituições de Serviço Social
Artº 9º
Beneficiários de Incentivos e Apoios às Instituições de Serviço Social
Artº 10º
Apoios ao Funcionamento a Conceder às Instituições de Serviço Social
Artº 11º Apoio Técnico a Conceder às Instituições de Serviço Social
CAPÍTULO IV - Incentivos e Apoios às Famílias
Artº 12º Beneficiários de Incentivos e Apoios às Famílias
Artº 13º Isenções a Conceder às Famílias
Artº 14º Apoios a Conceder às Famílias
CAPÍTULO V - Procedimento
Artº 15º Formalização do Pedido
Artº 16º Decisão
Artº 17º Pagamentos e Reembolsos
CAPÍTULO VI - Disposições Finais
Artº 18º Dúvidas e Omissões
Artº 19º Entrada em Vigor

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes, referiu que: “este ponto é a
abertura do procedimento. Como sabem, nos termos do CPA, para termos um
regulamento, temos que fazer a aprovação da abertura do procedimento, vai para abertura
pública, contributos, temos que fazer o aviso em Diário da República, ficamos a recolher os
contributos para a construção do regulamento, vem à reunião de Câmara a aprovação do
regulamento e depois é que vai para a Assembleia Municipal.
Hoje, com os considerandos que estão aqui na informação do Dr. André Neto, que está a
dar apoio mais de perto à atividade económica e que está a fazer um trabalho de compilação
de todas as medidas, em articulação com a Associação Empresarial e a divulgar as medidas
de apoio à atividade económica, pedi-lhe para fazer uma consulta e elaborar o texto que aí
está e mais do que o texto, dizer-vos que é minha intenção apressar este regulamento, um
regulamento que também já era reivindicado há algum tempo, até para encontrar algumas
formas fiscais de enquadrar algumas medidas fiscais, lembra-me que o próprio Eng.
Agostinho já falou nisto algumas vezes em termos da derrama, que Pombal fazia assim.
Nós, tendo em conta a forma simples em como tínhamos aquele tipo de decisões, não via
que por ali fosse, mas agora, de facto, , tendo em conta esta questão do COVID-19 e o
estado em que vai ficar a nossa pequena economia local, acho importante avançarmos, a
este pretexto, com medidas, para já excecionais mas que também podem ser enquadradoras
de medidas médio/longo prazo. Por isso, a proposta acompanha uma arquitetura para
sistematizar aquilo que queremos e adianto que, nas próximas semanas, assim que for
publicado, vos entregarei um esboço da minha proposta de regulamento mas deixo aos
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Senhores Vereadores, assim como a todos os munícipes, a possibilidade de começarem a
contribuir para o mesmo. Obviamente que é preciso não esquecermos que o regulamento, é
a própria lei que o diz, também tem que ter avaliação do próprio impacto das medidas
financeiras e do próprio orçamento municipal, ou seja, não é só pôr lá medidas, depois é
preciso dizer como é que se compatibilizam essas medidas com o orçamento municipal,
onde é que isso está refletido e qual o retorno que isso tem para o Município porque senão
o regulamento não é válido perante a lei. O Tribunal de Contas ou uma entidade de
supervisão pode achar que o regulamento é ilegal porque não tem sustentabilidade, não tem
fundamento económico ou financeiro, acima de tudo essa análise é necessária e parte-se do
princípio que quando estamos a subsidiar, especialmente quando é uma entidade privada,
tem que ter um efeito de retorno, ou seja, se financiamos uma empresa é porque ela vai
criar postos de trabalho, gerar impostos, gerar receitas de IRS, vão construir casas, pagar
IMI, pagar uma renda ao senhorio que vai pagar IMI, é sempre o efeito da arquitetura do
nosso sistema económico e isso tem que estar fundamentado no regulamento, não basta
copiar um articulado e dar-lhe a estrutura da parte objetiva, da parte subjetiva, o que é que
é, a quem se destina, qual a sua articulação e qual a parte final. É preciso implementar isto
entre outras coisas.
Eu acho que devemos investir uma parte que eu estimo que possa ser entre 200 a
300.000,00 euros, no limiar máximo, em dois anos, que possa chegar aos 500.000,00 euros e
que corresponde à nossa receita de IRS e que até aqui era canalizada para a questão social,
que numa ordem de grandeza destas, basta fazer as contas… nós temos 1.600.000,00 euros
de IMI para 0,34 de taxa bruta mas que em taxa líquida é 0,315 quando o mínimo do IMI é
de 0,300 a 0,450 e, portanto, nós baixámos o IMI ao longo destes 6 anos, de diversas
formas, algumas com pouca expressão financeira do ponto de vista global, do ponto de
vista absoluto mas relevante do ponto de vista da taxa efetiva. A verdade é esta, a nossa taxa
de IMI é de 0,34, a taxa efetiva é de 0,315 e nós já tivemos IMI de 0,40, portanto é uma
questão de fazer as contas, são regras de três simples… penso que nesta medida é
importante que um cabeleireiro que fechou volte a abrir porque os cabeleireiros estão
fechados, os barbeiros estão fechados… se fizermos um esforço para fazer uma obra na
Rua Alexandre Herculano… não podemos deixar que feche nenhuma loja na Rua
Alexandre Herculano. Vou ao ponto, e portanto, a informação que quero partilhar com os
Senhores Vereadores, se a lei o permitir, ajudar a pagar a renda, agora, como é que isso
depois é feito? Por candidatura, têm que se candidatar, têm que mostrar objetivamente que
tiveram prejuízo efetivo, têm que mostrar quanto é que pagam de renda porque, depois, o
subsídio tem a ver com, não é um subsídio por atacado, não é pôr um cheque dentro de um
envelope na véspera das eleições do ano que vem, não é isso, o que pode acontecer é
aumentar os impostos para repor uma ajuda.
Se para a parte dos consumidores famílias, para a questão da fatura da água, com a ABMG
acordámos que o desconto na fatura que há-de chegar em maio, que é o consumo de
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março, agora vai chegar o de fevereiro e nós não vamos mexer, vamos pagar a fatura das
IPSS, que há-de vir ao abrigo de um regulamento e vamos dar-lhes esse dinheiro, com as
famílias não é assim, há-de vir a conta feita na próxima fatura e das empresas também não
será como vamos fazer com as famílias. Para as empresas proponho que nós financiemos
água, luz, renda para além daquelas isenções que estão no papel e, depois, na prática não é
grande coisa… publicidade, ocupação de espaço público, esplanadas, toldos… efetivamente
isso não tem expressão financeira para o Município, é a coisa mais fácil de escrever aqui no
regulamento. E quem está no mercado não paga nada?! Já pagam muito pouco e os 3 talhos
que pagam alguma coisa, até estão a vender e, portanto, não se justifica, podemos
“perdoar” diretamente a renda. Portanto, é este tipo de incentivos que estou a pensar dar às
empresas por causa do COVID-19, enquanto durar isto, estes dois meses - março e abril -,
o maio e o junho e podemos até prorrogar o prazo… agora, este regulamento, a sua
arquitetura jurídica, é um regulamento que não é só para o COVID-19, é um regulamento
onde em anexo tem a parte específica do COVID-19 e vai ter também incluído outras
medidas de apoio à atividade económica, criação de emprego, reduções no IMI, que depois
seguem para os anos seguintes. Este regulamento é para ter uma arquitetura que não se vai
esgotar senão não se fazia regulamento, aprovávamos, em reunião de Câmara, umas
medidas. Na dúvida, levávamos a sufrágio da Assembleia Municipal e daqui a um ano
tinham um procurador qualquer que achava que a coisa não estava bem feita e vinha dizer
que tínhamos que repor o dinheiro que andámos a dar às empresas… aquilo que interessa é
não esperar, o trabalho que estamos a fazer tem esta preocupação do COVID-19. Nós
vamos dar início, aquilo que proponho é que com este texto, com este enquadramento, se
dê início à abertura do procedimento e aquilo que vos estou a dizer é que o procedimento
que vou pretender aqui ter, além do COVID-19, vai ser o regulamento de apoio à atividade
económica enquadrador pós COVID-19. Eu pergunto quando acaba o COVID-19… em
2021?! Não sabemos. Mesmo que esteja resolvida a pandemia, os efeitos da devastação
económica mantêm-se em 2021, portanto, o que fica aqui aprovado hoje é dar início ao
procedimento de elaboração do regulamento nos termos da alínea k), do n.º 1 do art.º 33 da
Lei 75/2013, de 12 de setembro, com vista à sua aprovação pela Assembleia Municipal,
conforme disposto na al. d) do art.º 25.º do mesmo diploma e promover a sua publicitação,
no sitio institucional do Município de Soure, com as indicações constantes do n.º 1 do art.º
98º do Decreto-Lei n.º 4/2015 de 07 de janeiro. É isto que vou colocar à votação.
O que vamos fazer é um regulamento que, além disto, vai ter depois medidas de médio
prazo, ou seja, para 3/4 anos.”--------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “vou ser objetiva e tem a ver com a
ordem de trabalhos, a forma e a sua interpretação. Eu acho que a ordem de trabalhos deve
ser clara a fim de se perceber o que se pede em cada ponto. Este Ponto 29 diz “proposta de
regulamento de concessão de incentivos e apoios...” mas a verdade é que nós não vamos
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hoje analisar nenhuma proposta de regulamento. Então devia haver uma frase, como estão
todas as outras a preto, por baixo, que especifique, neste ponto, o que é que vamos fazer.
Quando o Senhor Presidente olha para a ordem de trabalhos, o senhor lê Ponto 29 –
Proposta de Regulamento e se nos focarmos só nisto, a informação que fica é que
analisámos uma proposta de regulamento e isto não é verdade.
O segundo aspeto é sobre esta proposta de regulamento. Acho que esta proposta de
regulamento é muito necessária mas parece ser só no âmbito da epidemia COVID-19”. Ou
entendi mal e o que pretende aqui criar é uma proposta de regulamento de concessão de
incentivos abrangente, para durar, para ser implementada, mas na situação particular da
epidemia do COVID-19, queremos medidas concretas… é isso?!”------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes, referiu que: “vamos por
partes… a questão do ponto da ordem de trabalhos. Concordo consigo mas não tenho que
o fazer, a ordem de trabalhos pode ser exatamente assim. Nós podemos ter aqui Festas de
São de Mateus, é o que está escrito na ordem de trabalhos. Eu não sou obrigado a ter na
ordem de trabalhos os pormenores sobre o que é que vamos discutir, caso a caso, no São
Mateus porque a discussão pode não ter enquadramento. Se eu disser que é para contratar
um artista, tem que lá estar escrito que é para contratar um artista. Agora, discutir os
assuntos de São Mateus e, como disse, é uma situação preliminar, isto é um pouco parecido
com a discussão da variante. O engenheiro apresentou o ponto assim, não tinha condições
para irmos mais além, fomos na parte que era necessária… aprovar o caderno de encargos,
aprovar um projeto. Não demos início ao procedimento de contratação pública. Aqui,
estamos a abrir um procedimento porque é a primeira coisa que temos que deliberar. É
competência da Câmara abrir o procedimento. Quem quiser dá os contributos para a
Câmara e o Presidente de Câmara tem a obrigação de, com os serviços, pegar nos
contributos todos e chegar à reunião de Câmara e dizer “já tenho o regulamento para
apreciação”, que é o passo seguinte. Sem dar o primeiro passo, não há segundo porque a lei
obriga-me a publicitar que está aberto o procedimento e 30 dias a aceitar contributos e só
depois é que vem cá o regulamento. É a própria lei que o diz.
A ordem de trabalhos é publicitada aos Senhores Vereadores, acompanhada dos
documentos. A ordem de trabalhos é publicitada ao público em geral para poderem
manifestar interesse, se a reunião for pública, em poderem vir assistir. A ordem de trabalhos
não tem que ser mais esclarecedora do que o que é. A próxima ordem de trabalhos é que
podia dizer assim: “proposta de regulamento de concessão de incentivos e apoios à
recuperação da atividade económica…”… se não disser mais nada, como já cá veio a
abertura, parece que é o próprio regulamento e pode não ser… eu percebo, concordo
consigo, tentarei ser mais objetivo. Os documentos são para a Senhora Vereadora estudar,
não são para o público em geral. A ordem de trabalhos está publicada na página de internet
do Município, os documentos são só para nós, é a informação que não tem que seguir à
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risca porque se não não estávamos aqui a fazer nada, nem era preciso este trabalho todo.
Dava-vos os documentos, por email diziam como votavam e não era preciso estarmos aqui
em reunião. A reunião de executivo e até, porventura, a reunião deliberativa… a Assembleia
da República esteve ontem a discutir o estado de emergência com debate se não não era
necessário. Nós estamos aqui para discutir os assuntos, para falar sobre eles, para alterar as
propostas dos técnicos se for o caso.
Aceito a sua primeira observação muito bem. A segunda, isto é uma proposta de um
funcionário, de um colaborador, de um técnico que está com esta área de intervenção e
responsabilidade. Nunca mandei nenhum funcionário rever um texto e escrever aquilo que
lhe ditasse, posso emitir uma opinião diferente e escrevê-la em paralelo e cada um que
aceite ou não. O funcionário fez o trabalho que está a fazer, fez o texto em coerência com
as tarefas que lhe estão a ser determinadas. Eu é que entendo que se deve aproveitar a
oportunidade para, em vez de fazer medidas avulso para o COVID-19, pensei nessa
possibilidade e era mais fácil, foi aqui explicado numa ação de formação pelo Professor
Catedrático Pedro Mota e Costa, que explicou como é que se fazia isto. Se ando há um
tempo para fazer alguma coisa vou aproveitar o trabalho que isto dá, é preciso publicar,
depois publicar o regulamento em Diário da República, é preciso fazer as contas… então
faz-se alguma coisa com características de médio prazo e que não se esgote no COVID-19,
é só essa a ideia. Imagine que a Senhora Vereadora me dizia assim “porque é que não tira o
COVID-19 e abre o procedimento para o regulamento”?! Se os Senhores Vereadores
tiverem a mesma opinião, aprovamos, alteramos, não temos que seguir as propostas, temos
que seguir a legislação, tem os procedimentos básicos e nós, ao abrigo deste último
parágrafo, até podemos pôr o COVID-19 ou o que for. A diferença é essa, nós aqui não
somos botões dos técnicos, não temos que carregar no botão que o técnico foi apontar,
temos espírito crítico por isso é que estas reuniões são demoradas e devem ser.
Portanto, a minha proposta, e deixo isto à vossa consideração, o título é o mesmo e que se
aprove dar início ao procedimento de elaboração do regulamento, nos termos da legislação
em vigor.”----------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar dar início ao procedimento de elaboração do
regulamento, nos termos da al. k) do n.º 1 do art. 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro, com vista à sua aprovação pela Assembleia Municipal, conforme disposto
na al. d) do art.º 25.º do mesmo diploma e promover a sua publicitação, no sitio
institucional do Município de Soure, com as indicações constantes do n.º 1 do art.º
98º do Decreto-Lei n.º 4/2015 de 07 de janeiro, conforme decorre da informação do
Gabinete de Planeamento Municipal.------------------------------------------------------85
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Ponto 30. Memorando/Protocolo ABMG - Águas do Baixo Mondego e Gândara,
E.I.M., S.A. entre os Municípios de Mira, Montemor-o-Velho e Soure
. Período de Transição/Transitório dos Serviços de Abastecimento Público
de Água para Consumo Humano e de Saneamento de Águas Residuais
Urbanas
MINUTA DE MEMORANDO/PROTOCOLO
MUNICÍPIOS DE MONTEMOR
E
ABMG

– O – VELHO, SOURE E MIRA

– ÁGUAS DO BAIXO MONDEGO E GÂNDARA, E.I.M, S.A.

PERÍODO DE TRANSIÇÃO/TRANSITÓRIO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA PARA
CONSUMO HUMANO E DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS

I. ENQUADRAMENTO
A transferência das responsabilidades pela gestão da prestação dos serviços de abastecimento público de
água para consumo humano e de saneamento de águas residuais urbanas dos Municípios de Montemoro-Velho, de Soure e de Mira para a ABMG – ÁGUAS DO BAIXO MONDEGO E GÂNDARA, E.I.M., S.A.
(doravante, ABMG) impõe a necessidade de definir os aspectos mais relevantes dos termos da execução
dessa transferência durante um período transitório a ter início no dia …. de ….. de 2020.
O acautelamento de uma fase transitória tornou-se ainda mais premente em face das medidas de
prevenção e posterior regularização associadas à pandemia resultante do vírus COVID 19.
No essencial, está em causa um conjunto de questões relacionadas com a assunção, pela ABMG, da
prestação de serviços de abastecimento público de água para consumo humano e de saneamento de
águas residuais urbanas nos Municípios de Montemor-o-Velho, de Soure e de Mira (doravante,
Municípios), que decorreu por força da entrada em vigor do Contrato de Gestão Delegada outorgado
entre os Municípios e a ABMG, que tem por objecto a prestação dos sobreditos serviços, devendo, desde
já, ser esclarecido o enquadramento jurídico que deve observar-se na respectiva execução a
implementação, a partir da entrada em vigor do presente Memorando/Protocolo, das operações
materiais destinadas a dar-lhe execução, na medida do necessário e possível no período de transitório
previsto e eventuais respectivas renovações.
II. REFERÊNCIA AOS PRESSUPOSTOS JURÍDICOS
Os aspetos referidos pressupõem uma análise que principie pelas questões jurídico-formais, ou seja e
muito concretamente, pela definição dos instrumentos jurídicos a adoptar tendo em vista os objectivos
que os Municípios e a ABMG têm enunciados para o início da actividade conducente à execução do
Memorando/Protocolo, tratando – ou definindo até – o respectivo conteúdo. Para este específico efeito
revela-se indispensável o apelo a considerações de direito material, designadamente de direito
administrativo organizativo, moldando o conteúdo dos referidos instrumentos jurídicos.
III. O MEMORANDO/PROTOCOLO E O CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA
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O presente Memorando/Protocolo é sujeito, tal como o foi a minuta do Contrato de Gestão Delegada, à
deliberação das Câmaras Municipais e das Assembleias Municipais dos Municípios outorgantes, assim
como do Conselho de Administração da ABMG.
Com efeito, ao introduzir-se um período de transição/transitório, os Municípios devem sujeitá-lo às mesmas
formalidades – exclusivamente internas, isto é, relativas exclusivamente ao âmbito dos Municípios e da
ABMG – de aprovação que observaram para a minuta do Contrato de Gestão Delegada, isto é:


Aprovação prévia do Memorando/Protocolo entre os Municípios e a ABMG;



De seguida, aprovação pelas respetivas Câmaras Municipais; e,


Subsequentemente, apresentação dessa proposta às respectivas Assembleias Municipais,
designadamente nos termos do disposto na alínea n) do n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das
Autarquias Locais (Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro).
Não obstante estar em causa apenas a definição de um período transitório, entendem os Municípios e a
ABMG que, por razões práticas para qual não se identifica qualquer obstáculo jurídico, o
Memorando/Protocolo deve ser sujeito a aprovação dos órgãos municipais competentes.
Tendo em conta estes pressupostos jurídicos e institucionais/organizativos, que se encontram melhor
documentados no Parecer do Senhor Prof. Doutor Licínio Lopes Martins, Professor da Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra, o qual faz parte integrante do presente Memorando/Protocolo e
para deste servir como fundamentação, deve ser celebrado o seguinte Memorando/Protocolo:
O Município de Montemor-o-Velho, pessoa equiparada a pessoa colectiva com o n.º […], neste ato
representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Emílio Torrão,
O Município de Soure, pessoa equiparada a pessoa colectiva com o n.º […], neste ato representado pelo
Presidente da Câmara Municipal, Dr. Mário Jorge Nunes,
O Município de Mira, pessoa equiparada a pessoa colectiva com o n.º […], neste ato representado pelo
Presidente da sua Câmara Municipal, Dr. Raul José Rei Soares de Almeida,
Doravante identificados por Municípios
Ea
ABMG – Águas do Baixo Mondego e Gândara, E.I.M. S.A., com o Número de Identificação de Pessoa
Colectiva n.º […], aqui representada pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. Mário Jorge
Nunes, e do Administrador […],
Doravante identificada por ABMG
Considerando que:
A.

A ABMG é uma empresa local, integralmente detida pelos Municípios, regida pela Lei n.º 50/2012,
de 31 de Agosto, a quem cumpre, nos termos dos seus Estatutos, a gestão dos serviços municiais
de abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais nos Municípios
participantes no seu capital social;

B.

Foi celebrado, entre a ABMG e os Municípios, o Contrato de Gestão Delegada para a prestação de
serviços de abastecimento público de água para consumo humano e de saneamento de águas
residuais urbanas, que entrou em vigor em 01.01.2020;
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C.

Já sob a vigência do Regulamento n.º 446/2018, Regulamento dos Procedimentos Regulatórios da
ERSAR, os Municípios de Mira, Montemor-o-Velho, Soure e a ABMG fizeram aprovar o
Regulamento relativo à prestação do serviço de fornecimento e distribuição de água para consumo público e
ao serviço de saneamento de águas residuais urbanas aplicáveis aos Municípios de Mira, Montemor-o-Velho
e Soure;

D.

No n.º 6 do artigo 79.º daquele Regulamento prevê-se que os Municípios possam, sem prejuízo da
possibilidade de estabelecimento de tarifários especiais e sociais, “isentar ou reduzir o pagamento dos
serviços de água e saneamento a agregados familiares no caso de comprovada situação de carência económica
e social e enquanto tal situação se justificar”;

E.

Além desse regime regulamentar dos Municípios, o Projecto de Regulamento Tarifário dos Serviços de Águas
publicado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos – ERSAR contém, no n.º 6 do seu
artigo 16.º, uma disposição de teor semelhante, nos termos da qual “No caso de agregação de sistemas, de

titularidade estatal ou municipal, a respetiva entidade titular pode definir, com carácter excecional, a
aplicação de um período para convergência dos tarifários dos municípios a ssociados, devendo definir os
montantes e respetivas regras de recuperação de custos”;
F.

Sendo que a esta disposição, o Projecto de Regulamento acrescenta a possibilidade de haver mais excepções
ao regime tarifário definido pela ERSAR que os deve autorizar desde que “devidamente fundamentados” (cf. n.º
7 do mesmo artigo 16.º);

G.

As medidas a adotar pelos Municípios e pela ABMG deixam intactos quer o estudo de viabilidade
económico-financeiro oportunamente aprovado, quer o contrato-programa (Contrato de Gestão Delegada)
também preteritamente aprovado e outorgado, mantendo-se igualmente intacto o princípio da uniformidade
tarifária transversal a todo o sistema integrado;

H.

Tratando-se de uma medida de carácter puramente executivo do Regulamento relativo à prestação do serviço
de fornecimento e distribuição de água para consumo público e ao serviço de saneamento de águas residuais
urbanas dos Municípios e com plena habilitação neste Regulamento, observando-se integralmente o princípio
da legalidade e tornando desnecessário qualquer recurso ao regime da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, que
aprova o regime jurídico da actividade empresarial local e das participações locais, designadamente o que
consta do (seu) artigo 47.º, relativo à celebração de contratos-programa com empresas locais de serviços de
interesse geral, até porque tal formalidade já se encontra plenamente satisfeita e integralmente visada pelas
entidades públicas externas legalmente competentes (o Tribunal de Contas e a ERSAR);

I.

Ao que acresce o facto de as medidas a adoptar encontrarem directa e expressa habilitação no Regulamento
relativo à prestação do serviço de fornecimento e distribuição de água, o qual é um acto normativo com
primazia hierárquica sobre o dito contrato-programa;

J.

E que as medidas a adoptar assumem tão só a natureza jurídica de medidas de execução de disposições
normativas regulamentares, consistindo tão só num modus ou numa técnica por via do qual os Municípios
pretendem concretizar, nos respectivos territórios, uma política social no âmbito da prestação de um serviço
público municipal de relevância incontestável para os munícipes, especialmente numa época de emergência
sanitária e económico-social;

K.

Considerando, em síntese, a plena habilitação legal e a premente emergência social e que também incumbe
constitucionalmente aos Municípios o dever de adoptarem, nos respectivos contextos económico-sociais e
territoriais, as medidas tidas, pelos mesmos, como mais adequadas a salvaguardar os interesses próprios das
respectivas populações locais,

É celebrado o presente Memorando/Protocolo, que se regerá pelos termos e condições constantes nas Cláusulas
seguintes, que as partes livremente estipulam e reciprocamente aceitam:

88

07.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 17 de abril de 2020, pelas 14,30 horas
Cláusula 1.ª
(Objecto)
O presente Memorando/Protocolo visa estabelecer os aspectos de operacionalização/execução a estabelecer entre os
Municípios e a ABMG, tendo em vista a sub-rogação dos Municípios numa parte da tarifa final faturada, pela
ABMG, aos consumidores finais no âmbito de cada um dos Municípios.
Cláusula 2.ª
(Termos e percentagem da sub-rogação/comparticipação)


Ao abrigo do presente Memorando/Protocolo, cada um dos Municípios pode adoptar, no respectivo âmbito
territorial municipal, uma política social diferenciada de auxílio aos respectivos munícipes nos custos
tarifários dos serviços de água que estes tenham de suportar perante a ABMG, enquanto gestora e
fornecedora desses serviços.



Sem prejuízo de sobrevirem eventuais actualizações nas percentagens de comparticipação por cada um dos
Municípios, ficam, desde já, estabelecidas as seguintes percentagens de comparticipação dos Municípios,
conforme os níveis/classes ou escalões de agregação da população:

o

O Município de Montemor-o-Velho:

o

o

a)
b)
c)

1.ª classe/escalão na percentagem de …

a)
b)
c)

1.ª classe/escalão na percentagem de …

2.ª classe/escalão na percentagem de …

3.ª classe/escalão na percentagem de …
O Município de Soure:
2.ª classe/escalão na percentagem de …
3.ª classe/escalão na percentagem de …

O Município de Mira:

a)
b)
c)

1.ª classe/escalão na percentagem de …
2.ª classe/escalão na percentagem de …
3.ª classe/escalão na percentagem de …
Cláusula 3.ª
(Termos da facturação)

1. A ABMG emite uma factura ao consumidor final, com o IVA correspondente, deduzida da
percentagem que caiba ao Município, a qual deverá constar da factura emitida directamente ao
respectivo Município, igualmente com o correspondente IVA, constando de cada uma delas a
identificação nominativa dos beneficiários.
2. Ambas as facturas são emitidas com a mesma periodicidade.
Cláusula 4.ª
(Período de vigência)

1.

O período de transição tem início, em cada um dos Municípios, no dia …. do mês de Abril de 2020
e vigora até 31 de Dezembro de 2020, sem prejuízo da respectiva renovação por igual período ou
pelo que venha a ser definido, em função da avaliação que venha a ser feita, designadamente
quanto ao período necessário de reposição da normalidade económico-social das famílias e em
função da evolução desta.
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2.

A renovação a que se refere o número anterior depende exclusivamente da aprovação dos órgãos
próprios de cada Município, sendo tais deliberações comunicada à ABMG e a cada um dos outros
Municípios.
Cláusula 5.ª
(Comissão de Acompanhamento)

1.

É constituída uma Comissão com a missão específica de acompanhar a execução do presente
Memorando/Protocolo, constituída por membros de cada uma das Entidades outorgantes e
indicados por estas.

2.

Cabe ainda à Comissão propor aos Municípios e à ABMG a resolução de eventuais dúvidas e
omissões que surjam na execução do Memorando/Protocolo.
Cláusula 6.º
(Produção de efeitos)

O Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura.
Feito em…….., aos […] dias do mês de Março de 2020, em quadruplicado de igual teor e forma, depois
de lido e estar conforme, vai ser assinado pelos outorgantes, ficando cada um na posse de um exemplar.
Pelo Município de Montemor-o-Velho,
(Emílio Torrão, Presidente)
Pelo Município de Soure
(Mário Jorge Nunes, Presidente)
Pelo Município de Mira,
(Raul José Rei Soares de Almeida, Presidente)
Pela ABMG – Águas do Baixo Mondego e Gândara, E.I.M. S.A.,
(Mário Jorge Nunes, Presidente do Conselho de Administração)
(Raul José Rei Soares de Almeida, o Vice-Presidente)
(O Vogal, Emílio Torrão, Presidente)

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “este ponto tem a ver com
a faturação da água e com a ABMG, que iniciou a faturação no mês de fevereiro, do qual
somos proprietários.
Também por força do COVID-19, mas por força de outra vontade que já havia,
nomeadamente com o Município de Mira, isto também é um pouco a realidade, há
necessidade, neste período transitório que está a decorrer, de aperfeiçoar o protocolo entre
os municípios e a própria empresa.
Distribuí-vos a proposta de protocolo, distribui o parecer do Professor Licínio Martins
sobre esta matéria. O que é que se tira daqui?! O próprio facto de querermos subsidiar as
famílias - pela decisão que se vai tomar - ou as empresas, está vertida aqui neste protocolo
essa possibilidade. No caso de Soure não haverá outra latitude, no caso de Mira está a
alargar significativamente a intervenção do protocolo naquilo que será o resultado final do
tarifário da água aos seus munícipes e, portanto, na prática, o que é que diz este protocolo?!
Que o tarifário é para se cumprir, o tarifário tem estudos de viabilidade económico ou
financeira e foi apresentado ao Tribunal de Contas e à entidade reguladora; corresponde
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àquilo que são as necessidades de investimento e exigências na constituição da própria
empresa, qualquer outra mexida a favor dos munícipes é por conta do respetivo Município,
portanto, o Município que entenda que deva ter uma tarifa social alargada a quem tenha
rendimentos até 5.000,00 euros por mês pode-o fazer, é essa a amplitude do seu conceito e é
preciso perceber que Mira tem uma tipologia diferente da nossa, tem muita segunda
habitação de férias, nomeadamente com grandes jardins que regam com água do sistema,
aqueles aldeamentos turísticos, etc e, portanto, pode ser aqui importante, para Mira, manter
este estatuto aos seus não habitantes mas que são proprietários, é uma filosofia própria. No
caso de Soure, como já expliquei, são validadas a faturação do mês de fevereiro, teria sido
colocada a cobrar de 1 a 10 de abril, tal não foi possível, como é fácil perceber, por duas
ordens de grandeza, não foi só pelo COVID-19, agora com esta questão chegará nos
próximos dias. As contas estavam mais que feitas e estão confirmadas; é natural que possa
haver erros, num processo informático de migração de dados e de correção de dados é
natural que haja erros, também estou preparado psicologicamente para acarretar com a
responsabilidade de algum erro que possa acontecer; a margem, pelo regulamento, no prazo
de pagamento é 20 dias após a receção da fatura mas nós também já deliberámos não
penalizar qualquer cidadão que pague até 30 de junho, isto é uma deliberação da empresa,
portanto, o pagamento da água que devia ter sido paga nos primeiros dias de abril pode ser
paga até 30 de junho; o pagamento deixa de ser em mão nas tesourarias, nas juntas de
freguesia, passa a ser ou por transferência bancária ou débito direto, quem não aderiu terá
uma referência multibanco para fazer no multibanco ou numa loja payshop, a acessibilidade
é feita a todos e, genericamente, ao consumidor doméstico o preço é mais barato, o que não
for isto é um erro como um qualquer outro erro.
Dar nota de que o POSEUR já nos começou a remeter para a empresa as candidaturas que
estavam aprovadas em nome do Município, para ser a empresa a assinar o contrato; estão
revistos os projetos de Samuel e Simões, as candidaturas para a empreitada, o lançamento do
concurso público está para sair para breve e que iremos à Banca procurar os outros 50 e tal
porcento que não são objeto de financiamento.
Aquilo que viermos a fazer, voltando um pouco ao ponto anterior, em termos do
regulamento de apoio às empresas não é na fatura da água, financiamos o custo da água.”---O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “como sabem, gosto de fazer
parte da solução e não do problema embora considere que esta empresa é um problema e
não solução, de qualquer maneira, nesta altura, seja ajudar as pessoas, ajudar a que elas
consigam passar o melhor possível esta situação, vai ter o meu voto a favor, desde já
dizendo que se não fosse esta situação não votava a favor, porquê?! Por uma questão que
tenho que colocar aqui, certamente não estou a entender isto bem ou há aí qualquer coisa
que é preciso ser melhor explicada, que é o seguinte: foi aprovado o contrato de gestão
delegada e a partir de 15 de janeiro foi aprovado o período de transição de 6 meses com a
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possibilidade de renovação e, penso que essas medidas, neste período de transição, é uma
maneira de minimizar o custo para os munícipes. Este protocolo, ou memorando, penso eu,
visa que a Câmara suporte uma parte da tarifa da água e saneamento a todos os munícipes e,
portanto, a ABMG vai emitindo as faturas, uma vai diretamente para o cliente e outra vai
para a Câmara, para a Câmara pagar a parte do cliente, penso que é isso que vai
acontecer…”------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “os estatutos e o contrato
de gestão delegada, na parte da tarifa social, já lá diz isso… quem quiser tarifa social tem que
vir ao gabinete de ação social da Câmara pedir tarifa social, recebem em casa a tarifa social,
portanto, a candidatura é feita ao Município e é o Município que, ao validar, manda para a
empresa…”--------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “o parecer que foi pedido não
reflete isso. O que ele diz, e é isso que é preciso ser explicado, é que “pretendem os municípios
assumir a diferença entre a aplicação dos tarifários atualmente em vigor e novo tarifário, numa solução de
“subsidiação” que seria progressivamente diminuída...” e todo o parecer jurídico e todo o edifício
jurídico do jurista foi construído neste pressuposto. Todos nós sabemos que no início do
ano o Conselho de Administração da ABMG aprovou, e essa a provação foi trazida aqui à
reunião de Câmara e retificada pela Comissão de Parceria da ABMG, comunicada à ERSAR,
que a tarifa para 2020 era de 2018 e, portanto, a pergunta que se impõe é onde é que está a
diferença entre a tarifa de 2020 e a de 2018 para ser subsidiada agora porque não existe
diferença… todo o edifício jurídico que foi construído pelo jurista diz que há uma diferença
entre o tarifário que existia e que vai existir em 2020, ora não há diferença nenhuma porque
isso já foi aprovado, que o tarifário para 2020 é o de 2018. Portanto, há aqui uma coisa que
precisa ser explicada e, certamente, tem uma explicação coerente.
Na reunião extraordinária de 18 de março, foi dito que os municípios iriam suportar 50% da
fatura do mês de março e abril e a totalidade para as IPSS, etc. Agora há aqui uma questão
que penso que até é secundária mas tem que ser colocada e é se esses 50% que a Câmara já
assumiu que vai pagar também é comulativa com esta subsidiação que está aqui proposta.”-O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “a sua análise sobre o
parecer do professor está correta. O parecer do professor é um enquadramento jurídico para
tomarmos esta decisão e que assenta, entre outras, basicamente nisto: na autonomia do
poder local, como dona da estrutura, portanto, nós é que somos o titular da exploração, não
há nenhum contrato para além daquele que é o estatuto legal que nós temos, que a lei nos
confere de sermos o dono da exploração da água e deste produto. Esse é o princípio e é essa
a fundamentação, ou seja, nós podemos, cumprindo determinado tipo de regras, subsidiar a
água aos nossos munícipes, é o que diz o parecer.
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A sua pergunta é simples e eu é que estava a complicar… nós temos um regulamento aprovado,
em vigor, desde o dia 1 de fevereiro que está a ser aplicado e esse regulamento existe e está
aprovado. É o regulamento de 2020. Esta é a resposta à sua pergunta, agora para que é que serve
este estudo e esta minuta de memorando ao protocolo?! Este estudo jurídico serve para sabermos
se tínhamos competência, nós Município, para interferir na subsidiação, ou seja, eu quero que as
famílias de Soure, nos meses de março e abril, a água que consumiram por terem sido obrigadas a
estarem em casa, o Município suporta parte desse consumo e o que é que ele diz, ele diz que essa
competência, como a água é nossa, não temos contrato, não foi concessionado a ninguém, não foi
vendido, é uma competência nossa, nós somos os donos da “coisa” e, como tal, desde que
assumamos essa diferença, que podemos subsidiar, é uma competência que está na esfera do
Município e ele defende isso e até lhe posso dizer, ele até defende isso contrariamente a alguns
intérpretes da ERSAR, que acham que as pessoas têm que pagar e ninguém pode ser subsidiado
porque isso era criar concorrência. Não há concorrência nenhuma, para os particulares não há
concorrência, para os particulares o Município pode implementar as medidas sociais que entender,
tem que as fundamentar e isso já esta nos nossos estatutos e está no nosso contrato de gestão
delegada. O que nós queremos é ir mais longe, mas queremos ir mais longe com um suporte
jurídico e ele diz que podemos ir mais longe e fundamenta isso e o que é que diz a redação da
minuta?! Que é aquilo que temos que aprovar, a minuta diz que doravante a ABMG e os
municípios podem subsidiar, cada um assume perante a empresa o que é que vai subsidiar.
Enquanto nos estatutos e no regulamento geral era genérico, ou seja, não dizia município a
município, esta minuta permite a cada um, per si, assumir diferenciação. Quando formos olhar
para os estatutos e para o contrato de gestão delegada não o poderíamos fazer sem este conforto
jurídico porque ele era global, não dizia que cada município podia dar mais ou menos aos seus
munícipes. Tirando esta questão destes dois meses em que as famílias foram obrigadas a estar em
casa, não estou a fazer conta de dar mais nada, o tarifário é o que vai sair na fatura. Nós
adaptámos ao tarifário de 2018… o tarifário em vigor em 2020 no Concelho de Soure é o
tarifário, grosso modo, naquilo que ao cidadão comum diz respeito, o tarifário de 2018. O que
aqui está é para autorizar cada município, per si, se quiser ter taxas diferenciadas de subsidiação,
pode fazê-lo. A empresa usufrui do tarifário “que nós tínhamos em 2018”, o tarifário de 2020 está
aprovado e em vigor.”-----------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta de Memorando/Protocolo
ABMG - Águas do Baixo Mondego e Gândara, E.I.M., S.A. entre os Municípios
de Mira, Montemor-o-Velho e Soure, para o Período de Transição/Transitório
dos Serviços de Abastecimento Público de Água para Consumo Humano e de
Saneamento de Águas Residuais Urbanas, conforme decorre da proposta do
Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes.----------------------------------93
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Intervenção do Público
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “temos aqui presentes o
Senhor Fausto Canais e a filha, Sílvia Canais, são empresários no Concelho de Soure há 30
anos, têm entre 15 a 20 postos de trabalho e dedicam-se às confeções. Tive o privilégio de
acompanhar a empresa desde a sua construção, desde o projeto de investimento, foi, na
altura, uma iniciativa local de emprego com financiamento. A história do Senhor Fausto
Canais é um empresário que trabalhou na antiga Fábrica Ideal, em Coimbra. Na altura, no
processo em que a fábrica fecha, como tinha conhecimento do mercado, da área comercial,
técnica, etc, desenvolveu o seu modelo de negócio, apresentou um projeto, a empresa ainda
hoje existe, é quase tudo para exportação - 80% -, para o mercado do Norte da Europa, com
um produto de qualidade, na área da confeção mas de qualidade, mercado específico. Tem,
por exemplo, um setor de mercado que é uma encomenda muito tipificada, por exemplo
para colégios ingleses, fardas para os miúdos, e, como compreenderão, com o períodos que
estamos a passar, esta empresa é daquelas que tipicamente vai ter dificuldades. Vêm-nos
aqui apresentar um produto, que só vi em fotografia, que é uma proposta de máscara social,
não é a máscara cirúrgica, não é a máscara certificada para uso em ambiente de trabalho de
proximidade que, finalmente, toda a gente acha que deve ser usada para passarmos para a
fase seguinte. Fui falando com a Sílvia ao longo da semana, é minha intenção propor que o
Município adquira, no mercado, isto já antes de conhecer a possibilidade do produto deles,
um número considerável de máscaras sociais; estamos a comprar máscaras de trabalho e
máscaras descartáveis, cujo preço varia entre 1,00 euro e 4,00 euros. Como sabem, em
avulso, o preço das máscaras varia muito, no retalho uma máscara chega a custar 10,00
euros. Ainda hoje, um dos primeiros fornecedores, quando isto começou, todos os riscos
foram corridos por quem tinha que comprar máscaras. Esta semana foi-nos entregue a
primeira encomenda que fizemos de 8.000 máscaras, a um preço de 1,30 euros cada uma;
esse tipo de máscaras, estamos a distribuir por quem está a trabalhar na área social, na
“frente de combate”; já distribuímos, como consta do relatório do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares, são máscaras oficiais, máscaras de trabalho; agora vamos passar para a fase pós
mitigação, para a fase em que eu acho, ontem já nem houve unanimidade se é que ela existiu
alguma vez na Assembleia da República, sobre a vigência do período de emergência, mas
parece que ficou mais ou menos entendido nas entrelinhas, até pelo próprio Primeiro
Ministro, que a partir de maio vamos ter que passar a uma fase seguinte, que é a chamada
fase pós mitigação, portanto, onde vamos procurar entrar numa vida quase normal ou, pelo
menos, à procura de um estado de normalidade futuro. Entretanto, ao longo desta semana, a
Sílvia foi mostrando o trabalho que tem; o produto é 100% algodão e têm muita matéria
prima em stock, precisam dar trabalho às 15 funcionárias costureiras; já tipificaram o
produto; têm ali o produto para mostrar; é uma máscara lavável.
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Aquilo que é o estudo que temos feito ao mercado, e aqui a Senhora Vereadora Ana Patrícia
tem dado seguimento e partilhado informação, porque nós somos inundados, todos os dias,
com centenas de emails… esta encomenda das 8.000 máscaras, tivemos que fazer um
adiantamento de 4.000, há mês e meio e só chegaram na segunda-feira… tem este risco, na
administração pública, fazer este tipo de investimento.”--------------------------------------------A Munícipe Sílvia Canais, referiu que: “esta máscara é 100% algodão, pode ser feita em
vários tipos de algodão, que são as matérias primas que, habitualmente, nós utilizamos no
fabrico das nossas peças; são malhas fabricadas em Portugal, que cumprem as normas CE,
todos os tingimentos, todo esse processo é certificado pelas empresas e pelos produtos que
utilizam, principalmente a nível de tinturaria, essa parte está salvaguardada. É óbvio que isto
é para uso comunitário, social, não é um EPI, não é recomendável o uso a nível de pessoal
hospitalar, mas que para a população em geral, para as suas saídas para o supermercado,
para ir à farmácia, para o seu posto de trabalho mantendo sempre todas as normas. Fiz uma
descriminação do tipo de produto que é, os cuidados a ter, toda esta informação está
contida, tanto no site da Direção Geral de Saúde, como do CITEVE, fiz um aglomerado do
que achei mais pertinente. Desenvolvemos este produto sabendo que se todos usarmos em
comunidade, estamo-nos a proteger uns aos outros. Esta máscara evita que nós, ao expelir
gotículas, se os outros também o fizerem, há uma barreira… para beneficiar a máscara
adquirimos umas patilhas metálicas, que dá para por e tirar, principalmente para as lavar,
mas é para melhor segurar a máscara; também permite que as pessoas, se quiserem,
coloquem um filtro em TNT ou outra alternativa e tem a vantagem de poder ser usado e
lavado. Apesar do preço ser mais caro que uma descartável, ao fim de duas ou três
utilizações já está completamente paga porque dá para utilizar inúmeras vezes.
A fornecer, mesmo os particulares, nós fazemos uma bolsinha onde vão 5 unidades e
colocamos o folheto das indicações e, depois, temos os diversos tipos de malha: jersey,
piquet, interlock. A diferença entre eles é o tipo de ponto e a gramagem.”----------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira, referiu que: “agradecer a vossa presença. A
vossa empresa é uma empresa de referência no Concelho, têm-se afirmado a nível
internacional; os produtos são conhecidos por produtos de boa qualidade e, por isso é que
têm aceitação no mercado nacional e internacional. Saudar-vos por esta iniciativa
excelente. Penso que esse tipo de máscara é o ideal para os funcionários municipais que,
muitas das vezes, temos dificuldade em fornecer EPI para eles trabalharem diariamente,
justifica-se a aquisição à empresa e também para os Bombeiros, uma vez que é material
lavável e pode ser utilizado várias vezes. O próprio Município deve ter esta empresa como
referência devido à qualidade dos seus produtos noutro tipo de roupas e equipamentos. Já
agora, referir, porque vocês não disseram, que é uma empresa que utiliza mão de obra
concelhia, devendo por isso mesmo, ter o nosso apoio em termos de futuro da empresa. --95
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O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “dar os parabéns à empresa
pela oportunidade de estar a contribuir para esta situação, portanto, dar os parabéns à Dra.
Sílvia Canais e ao pai e aproveitei, enquanto estávamos aqui a falar, para ir à sua página de
Facebook.”---------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “o preço está dentro do
padrão, até diria abaixo porque 2,60 mais IVA dá 3,00 euros. Nós, sem IVA, comprámos as
tais 8.000 que chegaram hoje, a 1,26 euros mais IVA mas são as descartáveis. Nós
comprámos as PN2, que são as certificadas, que são EPI e são a 4,00 euros/unidade;
comprámos umas outras descartáveis a 2 euros e tal e as PNTT5 que são na ordem dos 4,00
euros.
A minha proposta, fazendo as contas para 10.000 máscaras, dá 26.000,00 euros e eu penso
que o Município, no formato do rigor e da legalidade, não se deve raciocinar assim mas acho
que até o próprio País tem que raciocinar assim neste momento, ou seja, privilegiar o que é
nosso, porque há capacidade de produção e há capacidade de entrega, porque são 15 postos
de trabalho mais a empresa. Como percebemos, para este volume de encomenda, têm
trabalho para um mês, ou seja, estas máscaras vão ser necessárias daqui a um mês, daqui a
dois, daqui a três, portanto, nós estamos servidos para a próxima semana. A Vereadora
Patrícia tem feito, numa plataforma que temos entre os Vereadores, o aprovisionamento e a
Eng. Cremilde, que coordena a parte da proteção civil, temos uma Dropbox onde vamos
vendo o saldo daquilo que vamos comprando e distribuindo. Em stock devemos ter 8.000
máscaras, para a semana chegarão outras 8.000, mas estamos a falar de máscaras
descartáveis, cujo grau de utilização nas IPSS, Extensões de Saúde e aqui no Município, e
algumas para as Juntas de Freguesia, são de grande rotatividade, eu diria que são, pelo
menos, 500 máscaras por dia, chegamos ao fim da semana e gastam-se 5.000 máscaras, no
mínimo. Também há as máscaras em pano, cujo tecido comprámos e oferecemos a
voluntários e foram produzidas “debaixo do chapéu da APPACDM”, dos seus voluntários
mas também há outras pessoas que estão a fazer e o sistema tem sido alimentado com este
conjunto de situações. Obviamente, para pagar o produto, ele tem que obedecer a
determinado tipo de normas e, portanto, os Senhores ouviram, na primeira pessoa, penso
que de forma convincente, de que estão a ser acauteladas as normas e os procedimentos e,
portanto, eu sentir-me-ei confortável, e partilho esta informação convosco, em encomendar
10.000 máscaras, que distribuiremos pelos Munícipes, porque máscaras de trabalho - EPI - é
outra coisa e estas são de uso social, que vão estar prontas só daqui a umas semanas, vamos
ver qual é a capacidade de resposta deles, mas dava-mos este conforto. Para já, deixo-vos
esta informação, assumo o procedimento de contratação pública adequado para adquirir,
para já, estas 10.000 e dava aqui o conforto à empresa em que o Município decidiu
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encomendar, nestas condições e, depois, haveremos de encontrar a forma justa de,
simbolicamente, fazer chegar uma a cada família, independentemente do percurso que isto
vai ter.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes deu
por encerrados os trabalhos às vinte horas.-------------------------------------------------------------
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