08.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 30 de abril de 2020, pelas 11,00 horas

ATA
--- No dia trinta de abril do ano de dois mil e vinte, pelas onze horas, no Salão Nobre do
Edifício dos Paços do Município, reuniu a Câmara Municipal de Soure, convocada nos
termos do Regimento para a sua oitava Reunião Ordinária, estando presentes o Senhor
Presidente da Câmara, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes, eleito pelo PS, e os Senhores
Vereadores: Dra. Nádia Filipa Antunes Madeira Gouveia, eleita pelo PS (através de
videoconferência); Eng.º Agostinho José Jordão Gonçalves, eleito pelo PPD/PSD-CDS/PPPPM (através de videoconferência); Américo Ferreira Nogueira, eleito pelo PS; Dr. Gil
António Contente Soares, eleito pelo PS; Dra. Maria Manuela Lucas de Oliveira Santos,
eleita pela CDU e Ana Patrícia Alves Pereira, eleita pelo PS.---------------------------------------O Senhor Presidente declarou aberta a reunião, com a seguinte Ordem de Trabalhos:---------

ORDEM DE TRABALHOS
Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações
Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
. Licenciamento de Obras Particulares
Ponto 3. Informação Financeira
3.1. Resumo Diário de Tesouraria
3.2. Encargos e Compromissos
Ponto 4. Apreciação da Proposta de Ata de 25.09.2019
Ponto 5. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
. CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE SOURE

. Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra
- Consulta Prévia
Ponto 6. EDUCAÇÃO/ENSINO BÁSICO
. PROJETOS ESCOLARES/OUTROS APOIOS

. Projeto Escola Virtual Porto Editora – Acesso Gratuito às Famílias
- Ferramenta Auxiliar Ensino à Distância – Para Conhecimento
Ponto 7. AÇÃO SOCIAL
. AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL

. Programa Emergência Social
- Regulamento
. Início do Procedimento
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Ponto 8. AÇÃO SOCIAL
. HABITAÇÃO SOCIAL

. Regulamento Apoio à Habitação Social
. Início do Procedimento
Ponto 9. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇOS PÚBLICO
. INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
. CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

. Antigo Reservatório de Abastecimento Público de Água - Soure
- Adjudicação

Ponto 10. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
. INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
. CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

- Edifício do Antiga Cadeia
. Escolha de Procedimento Prévio

Ponto 11. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
. INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO - ESPAÇO MULTIUSOS DE SOURE

. Reparação de Rede Distribuição de Energia e de Iluminação Pública
11.1. - Não Adjudicação
11.2. - Escolha do Procedimento Prévio – Para Conhecimento
Ponto 12. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – RESÍDUOS
. Recolha Seletiva Porta-a-Porta na Vila de Soure
- Escolha de Procedimentos
12.1. Aquisição de Viaturas
- Viaturas para Recolha Seletiva de Resíduos – Para Conhecimento
12.2. Aquisição de Equipamento Diverso
- Compactador de Resíduos – Para Conhecimento
12.3. Aquisição de Equipamento Diverso
- Contentores, Identificação, Localização, Pesagem e Software – Para
Conhecimento
Ponto 13. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
. HIGIENE PÚBLICA
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE VIATURAS

. Reparação de Superestrutura de Viatura de Recolha de Resíduos Urbanos
- Escolha do Procedimento Prévio – Para Conhecimento
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Ponto 14. ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
. ÁGUA - CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

. Prolongamento de Conduta até às Termas do Bicanho
- Libertação Parcial de Caução – Homologação de Auto
Ponto 15. ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

. Substituição de Tubagem nas Quatro Lagoas (Freguesia de Pombalinho)
- Homologação do Auto de Receção Definitiva
Ponto 16. ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
. ÁGUA – NOVAS CAPTAÇÕES E OPERACIONALIZAÇÃO

. Operacionalização da Captação de Carregosa e Ligação à Rede do Cercal
- Homologação do Auto de Receção Definitiva
Ponto 17. PROTEÇÃO CIVIL
. PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS - PMDFCI

17.1. Relatório Anual 2019
17.2. Plano Operacional Municipal 2020
(Documentos via Ficheiro Informático)

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
. SINALIZAÇÃO DIVERSA
. Troço da EM 348 entre a Rotunda das Degracias e o IC2
- Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto
Ponto 20. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. SINALIZAÇÃO DIVERSA
. Troço da EM 348 entre a Rotunda das Degracias e o Limite do Concelho com
Ansião
- Receção Provisória - Homologação de Auto
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Ponto 21. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA

. Centro Inovação Social
- Esclarecimentos e Erros e Omissões – Ratificação

Ponto 22. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE - OUTRAS
. OUTRAS AÇÕES
. Demolição de Edifício situado no Terreno adquirido à Cooperativa Agrícola de Soure
- Escolha do Procedimento Prévio

Ponto 23. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. Construção, Reabilitação, Requalificação

- Requalificação do Plano de Água no Largo das Amoreiras
. Receção Provisória - Homologação de Auto
Ponto 24. PROCESSO Nº 07/2020/03
. BIO BEST - INOVATION
. Pedido de Informação sobre a Inexistência de Restrições ao Cultivo da Planta
Canábis
Local: Ínsua das Vergueiras, Freguesia de Granja do Ulmeiro
Ponto 25. REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
- Prorrogação do Prazo
Ponto 26. RECURSOS HUMANOS
. Cessação de Funções - Aposentação
- José Manuel Santos Ferreira – Para Conhecimento
Ponto 27. RECURSOS HUMANOS
. Procedimentos Concursais a Decorrer
- Ponto da Situação
Ponto 28. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
. INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
. ESPAÇO MULTIUSOS DE SOURE

. Requalificação de Iluminação Pública
- Escolha do Procedimento Prévio
Ponto 29. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES
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. REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO - PROJETOS

- Projeto de Execução para Reabilitação do Troço da EM 348 entre o Nó da A1 e
Paleão
Ponto 30. 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 do Procedimento Prévio

Ponto 31. SERVIÇOS MUNICIPAIS
. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

- Estudos, Pareceres e Consultadoria
- Aquisição de Serviços na Área Jurídica
. Adjudicação

Ponto 32. M EDIDAS A A DOTAR PELO M UNICÍPIO DE S OURE NO CONTEXTO DO
E STADO DE ALERTA EM VIGOR
32.1. Medidas de Carácter Social e de Apoio à Saúde
32.2. Medidas Operacionais e de Proteção Civil
Ponto 33. PROPOSTA DE APOIO NA REDUÇÃO DA FATURA DA ÁGUA, SANEAMENTO, RSU,
TRH, NOS CONSUMOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020
Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações
A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia, referiu que: “gostaria de começar por deixar uma
mensagem de Parabéns e um justo reconhecimento à Banda do Cercal… à sua Direção, ao
seu Maestro, e naturalmente a todos os Elementos que a integram e respetivas Famílias.
Porque de facto neste contexto de pandemia, este é também o tempo da reinvenção, e a
Banda do Cercal tem sido um bom exemplo disso… através das novas tecnologias, por
videochamada, com iniciativas não presenciais… tem mantido a sua atividade e de forma
muito bem conseguida!
Ainda agora no 25 de abril, com a interpretação do Hino Nacional, prestando homenagem
ao Serviço Nacional de Saúde, e a todos os Profissionais que combatem esta dura batalha.
E portanto, têm conseguido manter bons momentos de convívio e a partilha entre todos,
mulheres e homens, que é saudável e muito positivo.
Reforçar os meus Parabéns, enquanto Vereadora, e desejar toda a força e saúde necessárias
para assim poderem continuar com esta excelente dinâmica.
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Outro assunto que gostaria de abordar, e já aqui referido, tem a ver com o Comunicado da
Assembleia Municipal, que saiu de uma reunião de trabalho, aprovado por unanimidade, por
todas as forças políticas, sobre as comemorações do 25 de abril este ano… congratular-me
com o mesmo, pois penso que neste contexto difícil de pandemia que atravessamos, foi
dado um bom exemplo à sociedade.”-------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “concordar com a decisão tomada da não
realização da Sessão Extraordinária das Comemorações do 25 de abril, partilho
completamente do comunicado feito, por unanimidade, por todos os que participaram na
sessão prévia para decidir as comemorações. Para além das questões de saúde pública que,
obviamente, nos preocupam a todos, foi também um sinal importante dado à população
para a importância da manutenção dos comportamentos de distanciamento social.
O mês de abril foi também o mês de prevenção de maus tratos na infância e, para além do
simbolismo que se pretende com esta ação, por um lado, como dizia o comunicado da
Comissão Nacional, agitar consciências e o contribuir para a implementação de políticas de
prevenção de combate a práticas violentas, sejam elas físicas ou psicológicas, dizia eu que o
simbolismo é importante mas num período destes, com esta gravidade, tem ação prática das
várias instituições que lidam com crianças, tem particular importância e, portanto, queria
destacar, de facto, neste período, o trabalho desenvolvido por todas as entidades que tratam
com crianças, que lidam com crianças, que procuraram manter este acompanhamento, em
primeiro lugar, naturalmente, a CPCJ, que fez um trabalho, continua a fazer, de contacto por
outras vias com as crianças, com as famílias, em articulação com os nossos serviços sociais
porque nestes períodos de emergência não estamos todos no mesmo barco, como alguns
costumam dizer, portanto, nem todos têm as mesmas ferramentas para lidar com este estado
de emergência e, portanto, as situações vulneráveis tornam-se mais vulneráveis e tem havido
aqui uma estreita articulação - Câmara, CPCJ, Escola, Saúde, Forças de Segurança -.
Em termos de educação, e apesar das aulas presenciais não estarem a decorrer, temos
concluído e previsto alguns conjuntos de investimentos até “aproveitando” o facto de não
termos recursos humanos nas instalações físicas nas escolas como habitualmente.
Concluímos a climatização do jardim de Infância de Vila Nova de Anços, um investimento
de 10.000,00 euros; adjudicámos o serviço de climatização para o Jardim de Infância de
Figueiró do Campo; já concluímos o mesmo investimento para o Jardim de Infância de
Alfarelos, Vinha da Rainha e Escola Básica da Vinha da Rainha. Para concluirmos este
investimento em todos os estabelecimentos escolares, falta-nos uma pequena intervenção no
refeitório do Centro Escolar do Sobral e concluímos assim a rede, em termos de
climatização, que cada vez é mais importante para darmos conforto às nossas crianças e aos
profissionais que lá trabalham.
Tivemos uma reunião com a CIM na avaliação do Programa Realiza-te, onde temos várias
ações, seja a equipa multidisciplinar, seja as visitas de estudo, portanto, vamos ter que fazer
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uma reprogramação financeira do programa porque há ações que, obviamente, não iremos
concluir. Este programa termina no final de agosto, estou a falar das visitas de estudo onde,
obviamente, não vamos esgotar a verba; também a verba respeitante à implementação do
xadrez nas escolas do 1.º ciclo, não iremos concluir e, portanto, iremos fazer uma
reprogramação financeira, sendo que as áreas que podem ser reafetadas, outras ações que
podem ser reafetadas serão decididas no Conselho, pelos Senhores Presidentes das Câmaras,
na reunião da CIM. Há aqui a hipótese de afetarmos algumas verbas a medidas de apoio à
alimentação, que estamos a proporcionar e todos os municípios, a alunos; aquisição de
livros; aquisição de equipamento informático, para já não é possível; reforço das equipas
multidisciplinares, portanto, continuamos a trabalhar.
Por fim, recebemos um parecer da DGEstE relativamente à preparação do próximo ano
letivo e no que diz respeito à rede escolar, em que pretendemos manter abertos todos os
estabelecimentos escolares, da educação pré-escolar e do 1.º ciclo e, portanto, a DGEstE
deu parecer positivo a essa nossa pretensão.”---------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira, referiu que: “o facto da pandemia estar cá nós
não paramos os serviços e, portanto, estamos a entrar na considerada época de verão e
vamos ter os fogos florestais no Concelho e no País, é mais um vírus que vai aparecer em
cima da desgraça que já temos. Informar os Senhores Vereadores que estamos a preparar o
combate e o sistema para os incêndios: preparação de caminhos florestais, limpeza de faixas
de gestão, reparação dos reservatórios de água. Continuarmos a desenvolver o nosso
trabalho no sentido de se a próxima época de fogos começar em maio/junho, como é
habitual, já estamos a preparar todo o sistema, independentemente de estarmos a trabalhar
com pessoal reduzido devido ao Covid-19”-----------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “tudo parece que estamos no
fim deste período de emergência e, no entanto, sabemos que muitos problemas vão
continuar e, portanto, queria, nesta reunião de Câmara, para ficar registado, dar o meu apoio
ao Senhor Presidente da Câmara, aos Senhores Vereadores, o meu apoio aos funcionários da
Câmara, aos funcionários da saúde, aos bombeiros, IPSS, segurança, ou seja, todos os que
estão na linha da frente. Deixar também uma palavra para aqueles que, não estando na linha
da frente, estão na retaguarda e refiro-me concretamente aos mais idosos, que estão retidos
em casa, estão nos lares e aqueles que continuam o seu trabalho, assim como eu e muitos
outros, e aqueles que são forçados a estar em casa e que queriam trabalhar e, portanto,
muitas vezes as pessoas não sabem mas estas pessoas sofrem tanto mesmo não estando na
linha da frente.
Como já tive a oportunidade de dizer nas últimas reuniões de Câmara, esta é uma altura que
deve não deve ser aproveitada e não pode ser aproveitada politicamente, temos que dar
apoio a quem está na linha da frente sem andar em show off na comunicação social, nos
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médias, nas redes sociais, essa tem sido a minha postura e assim vai continuar, mesmo que
todos não sejam dessa opinião. Como já disse, nesta altura o que preocupa é o coronavírus e
não a pessoa A ou a pessoa B, nem o partido A nem o partido B.
Esta é a mensagem que queria deixar a todos.
Há um segundo ponto que gostaria de propor aqui, nesta altura, como todos sabemos, a
informação é crucial e, portanto, acho que o Senhor Presidente devia de convidar a SicóTv e
os outros órgãos da comunicação social a fazer a transmissão destas reuniões, basta serem
convidados através de um link e estão disponíveis para transmitir as reuniões de Câmara e
todas as propostas que venham aqui a ser implementadas para que toda a comunidade
Sourense saiba o que é que se está a fazer e todas as propostas que cada um apresente, todo
o trabalho que é desenvolvido, essencialmente do Senhor Presidente e dos Senhores
Vereadores, portanto, acho que é altura de convidar os órgãos de comunicação social, com
assento em Soure, a virem aqui transmitir estas sessões para informar a população porque,
como já lhe disse, na minha opinião, o regulamento da Câmara Municipal não diz nada
sobre isso, não proíbe, apenas define que há reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias,
nada diz sobre a publicidade dessas reuniões, portanto, na minha opinião, como estamos a
tratar, e só, de dinheiros públicos e não de estratégia, as reuniões de Câmara tratam de
assuntos que têm a ver com dinheiros públicos, logo não há qualquer restrição a transmitir
estas sessões via internet e até presencialmente.”-----------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “só me vou pronunciar
sobre a questão da comunicação social. Dizer-lhe que, porventura os senhores não têm esse
conhecimento formal, os dois órgãos de comunicação social do Concelho, a Rádio
Popular/Jornal, que é a mesma empresa, a SicóTv do Senhor Rafael Mota, estão registados
na Autoridade de Comunicação Social e recebem o convite sempre em simultâneo com a
Convocatória dos Senhores Vereadores, para todas as reuniões, portanto, sempre que há
uma reunião de Câmara, e penso que também para Assembleias Municipais, são informados,
por ofício e por email. A única questão que temos pendente foi a questão que teve a ver
com as reuniões não públicas serem transmitidas em direto, nunca houve mesmo a questão
de elas poderem ser filmadas e passar o seu filme, mas eu concordo globalmente consigo,
aliás, nós temos obrigações de publicitar as deliberações da reunião de Câmara e, portanto,
até está a decorrer um procedimento de contratação pública para a informação escrita, que
também pode ser estendida à informação digital… eu acho que a tendência para publicitar
também de forma audiovisual tem todo o interesse mas tem que ser uma transmissão de
acordo com o que interessa transmitir, em canal aberto, em direto, há matérias que podem
não ser… aliás, por interesse sou um espetador do canal Parlamento, onde se tem a
oportunidade de partilhar mais informação que aquela que sai na comunicação social, mas o
Senhor sabe, como eu, nem todas as sessões de todas as comissões passam em canal aberto
do Parlamento, passam algumas e quem lá está sabe que o assunto é de carácter reservado.
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Temos que afinar mas, sim, temos que caminhar nesse sentido. Agora também não tenho
dúvidas do seguinte: para termos uma transmissão responsável e não apenas de acordo com
as limitações que a empresa que vem, por convite, de porta aberta, possa ter, nós não temos
tido transmissões nos últimos tempos porque a empresa deixou de vir, mas há municípios
que pagam o serviço para que seja feito de forma correta. Concordo consigo, temos que
caminhar nesse sentido porque este momento de contingência e emergência que vivemos
obriga-nos a tomar outras medidas e não está afastada a possibilidade de a Assembleia
Municipal Ordinária que ocorrer em maio, que é a extensão da de abril, e a ocorrer em maio
terá carácter de ordinária, onde apresentaremos o Plano de Atividades e Orçamento, mas se
tiver que ocorrer uma extraordinária também se faz, ou havendo necessidade de fazer num
outro espaço, tipo Pavilhão Multiusos, com afastamentos, podendo - será uma decisão do
Senhor Presidente da Assembleia ou da Mesa da Assembleia -, alguns membros
participarem por teleconferência. Como já disse aqui numa reunião de Câmara, há uma ação
que pode acontecer num órgão deliberativo, num órgão executivo também mas no órgão
deliberativo é normal que aconteça mais vezes, é a questão do voto e o voto, a Constituição
ainda não encontrou uma alternativa que não seja o voto secreto, o eletrónico ainda não está
instituído, portanto, para haver um voto secreto ele só tem uma forma, que é presencial e
essa questão não está ultrapassada. Mas concordo que estas novas formas de reunião, aliás
hoje vou ter uma reunião do Conselho de Administração da ABMG presencial, já foi
parcialmente presencial; a Assembleia Geral da ABMG, onde irá estar presente o Senhor
Vice-Presidente, será presencial; é um salão grande, onde irão estar cerca de 12 pessoas para
fazer a Assembleia Geral da ABMG, portanto, uma Assembleia Municipal com 31, 38 com o
Executivo, 40 pessoas com técnicos, é possível, em princípio, fazer no pavilhão e isto tudo
caminha para que situações dessas sejam assim e o recurso aos audiovisuais.”-------------------

Foram dadas várias Informações e prestados diversos Esclarecimentos.-----------Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
. Licenciamento de Obras Particulares
Foi presente a seguinte listagem:
Município de Soure
Requerimentos para Reunião
De 09-04-2020 a 28- 04-2020
28-04-2020
Class.: 01
Ano: 2020
Número: 6165
Dt. Entrada Reqt.: 20-04-2020
Processo: 01/2019/30/0
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Requerente: Manuel Matias
Tp. Pedido: Junção de Elementos
Tp. Construção: Alteração
Tp. Utilização: Comércio e Serviços
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 20-04-2020
Local Obra: Rua 24 de junho
Informação: Deferido.
Freguesia: Vinha da Rainha
Class.: 01
Ano: 2020
Número: 5232
Dt. Entrada Reqt.: 01-04-2020
Processo: 01/2019/48/0
Requerente: Luís Carlos Regala Santos Mota
Tp. Pedido: Junção de Elementos
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Habitação e Muros
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 23-04-2020
Local Obra: Casalinhos
Informação: Deferido nos termos da informação
Freguesia: Soure
Class.: 01
Ano: 2020
Número: 3705
Dt. Entrada Reqt.: 05-03-2020
Processo: 01/2019/16/0
Requerente: VisualSpace, Lda
Tp. Pedido: Projeto de Especialidade
Tp. Construção: Alteração/Ampliação
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 27-04-2020
Local Obra: Rua da Capela
Informação: Deferido nos termos da informação
Freguesia: Tapéus
Class.: 01
Ano: 2020
Número: 4175
Dt. Entrada Reqt.: 12-03-2020
Processo: 01/2019/58/0
Requerente: Alexandra Isabel Coelho Moreira
Tp. Pedido: Projeto de Especialidades
Tp. Construção: Alteração/Ampliação
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 27-04-2020
Local Obra: Rua do Alecrim, 2
Informação: Deferido nos termos da informação.
Freguesia: Soure
Class.: 07
Ano: 2020
Número: 2267
Dt. Entrada Reqt.: 10-02-2020
Processo: 07/2020/3/0
Requerente: BIO BEST - INOVATION
Tp. Pedido: Pedido Informação
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Tp. Construção: Não Aplicável
Tp. Utilização: Não Aplicável
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 27-04-2020
Local Obra: Granja do Ulmeiro
Informação: Para a Reunião de Câmara
Freguesia: Granja do Ulmeiro
Class.: 01
Ano: 2019
Número: 18683
Dt. Entrada Reqt.: 02-12-2019
Processo: 01/2018/45/0
Requerente: Delfim José Redondo Caldeira Sousa
Tp. Pedido: Junção de Elementos
Tp. Construção: Alteração/Ampliação
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 27-04-2020
Local Obra: Rua da Liberdade
Informação: Deferido nos termos da informação
Freguesia: Alfarelos
Class.: 07
Ano: 2020
Número: 5967
Dt. Entrada Reqt.: 16-04-2020
Processo: 07/2017/16670/0
Requerente: Carlos Madeira Mendes
Tp. Pedido: Esclarecimento
Tp. Construção: Não Aplicável
Tp. Utilização: Serventia
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 28-04-2020
Local Obra: Pinheiro
Informação: Deferido, proceda-se em conformidade com informação.
Freguesia: Soure
Class.: 01
Ano: 2020
Número: 6169
Dt. Entrada Reqt.: 20-04-2020
Processo: 01/2019/52/0
Requerente: Pedro José Gomes Caridade Soares
Tp. Pedido: Projeto de Especialidades
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Habitação e Muros
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 28-04-2020
Local Obra: Rua Principal
Informação: Deferido, nos termos da informação.
Freguesia: Soure
Total: 8

Foi tomado conhecimento, publique-se, divulgue-se e afixe-se no átrio dos Paços
do Concelho.-----------------------------------------------------------------------------Ponto 3. Informação Financeira
3.1. Resumo Diário de Tesouraria
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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 25.09.2019
A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “as correções que fiz foram de
manhã, não tive tempo para mais e peço desculpa, teve a ver mais com aspetos da forma de
escrita do que propriamente conteúdo.”----------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.--------------Ponto 5. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
. CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE SOURE

. Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra
- Consulta Prévia

O Senhor Presidente propôs retirar o ponto da Ordem de Trabalhos para melhor
informação------------------------------------------------------------------------------Ponto 6. EDUCAÇÃO/ENSINO BÁSICO
. PROJETOS ESCOLARES/OUTROS APOIOS

. Projeto Escola Virtual Porto Editora – Acesso Gratuito às Famílias
- Ferramenta Auxiliar Ensino à Distância – Para Conhecimento
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO/

ENSINO BÁSICO
- PROJETOS ESCOLARES/OUTROS APOIOS
- PROJETO ESCOLA VIRTUAL PORTO EDITORA - ACESSO GRATUITO ÀS FAMÍLIAS
- FERRAMENTA AUXILIAR ENSINO À DISTÂNCIA

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:
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A Escola Virtual é um projeto de educação online da responsabilidade da Porto Editora, cujo
objetivo é disponibilizar a toda a comunidade educativa métodos de estudo e acompanhamento
mais atrativos e eficazes, orientados para o sucesso escolar dos alunos.
Este Projeto foi subscrito pelo Município de Soure, por três anos letivos (2018-2019, 2019-2020 e
2020-2021) e oferecido o seu acesso a todos os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, num valor
total de 15891.37€.
Esta oferta permite o acesso a:
- Manuais Digitais do 1.º Ciclo;
- Aulas da Escola Virtual;
- Formação de Professores;
- Ações para Pais;
- Software “Eu Leio” para alunos do 1.º e 2.º anos;
- Acompanhamento dos alunos pelos Professores na Plataforma da Escola Virtual:
- Acesso dos Professores a todos os recursos/ manuais do Grupo Porto Editora;
- Manuais da Escola Virtual, personalizados com dados de acesso.
Perante a situação atual que vivemos devido à Pandemia do COVID 19, a Porto Editora decidiu
abrir a plataforma a todos os alunos, que se podem inscrever gratuitamente e usufruir da Escola
Virtual até ao final deste ano letivo, no entanto, na realidade existem várias diferenças entre
este acesso livre e o acesso de oferta do Município de Soure, nomeadamente:
- Os alunos que usufruíram da oferta do Município de Soure já se encontram inseridos na sua
turma, com os seus professores. Não é necessário colocar um código para ativar as turmas
eventualmente criadas pelo seu Professor, facilitando e promovendo assim a sua utilização;
- Os Professores do 1.º Ciclo das Escolas do Concelho de Soure, devido à oferta do Município,
podem desde logo enviar tarefas e conteúdos para os seus alunos, sem necessidade de terem que
criar nada, pois já está tudo previamente articulado, o que incentiva à utilização da plataforma;
- Existe já um conhecimento prévio de todas estas funcionalidades, pois quer pais, quer
professores, usufruíram de formação ministrada pela Porto Editora e promovida pelo Município
de Soure, acerca do funcionamento da plataforma da Escola Virtual.
Por outro lado:
- As turmas que têm o acesso “gratuito” que a Porto Editora disponibilizou até ao final do ano
letivo a todos os professores nesta altura, só permitem a associação de um professor por turma;
- Estas turmas de acesso gratuito, implicam a criação de uma turma por cada disciplina e têm
limitações no número de alunos que se podem juntar a elas;
- A criação destas turmas de acesso gratuito por parte dos professores, obriga à geração dum
código, que depois terá que ser enviado a cada aluno, para se juntarem a elas;
- Os alunos com acesso gratuito pela Porto Editora, criados nesta altura, nunca se poderão juntar
às turmas que já existem na escola.
Consideramos, assim, que a oferta de acessos “Premium” à Plataforma da Escola Virtual da
Porto Editora concedida pelo Município de Soure e subscrita pelos três anos letivos, apresenta
várias vantagens, reconhecida por professores e pelos alunos, permitindo a continuidade do
acesso mesmo depois do fim do ano letivo atual, pelo que incentivamos a sua utilização.
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À consideração superior,
Chefe de Divisão de Assuntos Sociais e Educação em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
23-04-2020

Foi dado conhecimento pelo Senhor Vereador Dr. Gil Soares, da oferta de acessos
“Premium” à Plataforma da Escola Virtual da Porto Editora concedida pelo
Município de Soure e subscrita pelos três anos letivos, apresenta várias
vantagens, reconhecida por Professores e pelos Alunos, permitindo a
continuidade do acesso mesmo depois do fim do ano letivo atual, pelo que
incentivamos a sua utilização, conforme informação apresentada pelos serviços.Ponto 7. AÇÃO SOCIAL
. AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL

. Programa Emergência Social
- Regulamento
. Início do Procedimento
Foi presente a seguinte Proposta:
PROPOSTA
ASSUNTO : AÇÃO SOCIAL

AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL
Programa de Emergência Social // Regulamento
- Início do Procedimento de Elaboração
O Município de Soure, através de medidas de intervenção, inclusão e apoio social, incluídas no seu Programa de
Emergência Social, pretende promover ações concertadas e articuladas com os parceiros da rede social, no sentido
de atuar sobre os fenómenos de pobreza, envelhecimento e exclusão, indo, assim, ao encontro das conclusões e da
realidade concelhia refletida em documentos estratégicos, como o Diagnóstico Social ou o Plano de
Desenvolvimento Social do Concelho de Soure.
Atendendo à existência de dificuldades socioeconómicas que afetam os munícipes de Soure, fruto de situações de
desemprego, redução de rendimentos e elevado grau de envelhecimento da população, fatores potenciados pela
pandemia covid-19, o serviço de ação social considera que é necessário atuar de modo a contribuir para a igualdade
de oportunidades, garantir condições de vida dignas e assegurar os direitos de cidadania para todos, de modo a
obter-se uma sociedade mais equitativa e coesa, em que o bem estar das pessoas é um desígnio essencial da
aplicação das medidas políticas municipais.
Este trabalho que vem sendo efetuado e avaliado na Rede Social Concelhia, necessita de um instrumento
enquadrador e regulador das medidas aplicadas e a aplicar, dos critérios a observar e dos requisitos de
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admissibilidade a que estão sujeitas os beneficiários do programa de emergência social, que se pretendem de carater
temporário e transitório.
Os municípios possuem atribuições nos domínios da Saúde, Ação Social e Promoção do Desenvolvimento, nos
termos das alíneas g), h) e m) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Assim, no cumprimento do n.º 8 do art. 112º e 241º da Constituição da República Portuguesa e das alínea k) e v) do
artigo 33º, da lei 75/2013, de 12 de setembro, que atribui à Câmara Municipal, no âmbito de apoio a atividades de
interesse municipal, a participação na prestação de serviços e prestação de apoio a pessoas em situação de
vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da administração central e com instituições particulares
de solidariedade social, nas condições constantes de regulamento municipal, é proposta a elaboração de um
regulamento, que definirá as linhas orientadoras do Programa de Emergência social, estabelecendo as medidas de
apoio a estratos sociais desfavorecidos do município, ou que numa fase excecional e temporária aí se incluam, cujo
instrumento permitirá a materialização desta intenção.
Face o atrás exposto, PROPOMOS que a Câmara Municipal aprecie e aprove, nos termos dos art.ºs 97.º a 101.º do
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro:
1. Dar início ao procedimento tendente à elaboração de um regulamento municipal que definirá as linhas orientadoras
do Programa de Emergência Social, e regulará os critérios de aplicação, admissibilidade e requisitos a observar na
materialização de medidas de apoio a atribuir a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social.
2. O projeto de Regulamento, após aprovado em reunião de Câmara subsequente, será sujeito a Consulta Pública,
para recolha de sugestões, procedendo, para o efeito, à sua publicação no site institucional do município e na 2.ª
Série do Diário da República. A apresentação dos contributos para a elaboração do Regulamento deve ser
formalizada por escrito em requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, no prazo de 30 dias,
contados da publicação do Projeto.
27-04-2020
O Vereador,
(Gil Soares, Dr.)

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “nesta reunião de Câmara trazemos duas
propostas de início de abertura de procedimento para a elaboração de regulamentos, outros
estão na forja para, designadamente na área da cultura, apoio ao associativismo e também na
ação social, apoio às IPSS. Esta primeira proposta tem a ver com o nosso programa de
emergência social. Obviamente, no âmbito da rede social, no âmbito das questões e da
problemática levantada pelo diagnóstico social e por outros documentos estratégicos,
naturalmente, temos vindo a dar apoios às pessoas, de vária ordem, desde alimentação,
medicação, tele-assistência, pequenas obras nas habitações tendo em vista a adaptação para
pessoas com deficiência, pequenas reparações, etc e tudo isso, no nosso entendimento, cada
vez mais se justifica que haja um documento, um regulamento que defina claramente os
critérios de aplicação dessas medidas sociais; os critérios e os requisitos de admissão para as
pessoas se candidatarem a estas medidas de apoio e que também seja uma ferramenta que
agilize os procedimentos dos serviços de ação social e os serviços do Município que, de uma
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forma clara e transparente para todos, pode aplicar as medidas em resultado dos
diagnósticos sociais que se façam e, portanto, é um projeto de regulamento que iremos
trazer na próxima reunião de Câmara, que procura ir ao encontro daquilo que já fazemos;
destinado às pessoas em vulnerabilidade social e económica ou aquelas que, por efeitos de
fenómenos como a pandemia, caiam nessa situação, tinham uma vida estruturada antes e,
com um fenómenos destes, transitoriamente e excecionalmente, caem nesta situação e temos
que dar uma resposta a esses problemas, como uma coisa simples, por exemplo pagar a luz
num mês pode fazer toda a diferença para uma família; olharmos para questões de
isolamento que é um problema cada vez mais premente de ter em atenção e temos o nosso
programa de tele-assistência que se enquadrará aqui neste regulamento e as situações, cada
vez mais prementes, do envelhecimento ativo e saudável, que é preciso implementar.
Portanto, um regulamento que se pretende virado para as pessoas com esta caracterização
social, uma ferramenta que se pretende que os serviços tenham para utilizar de forma mais
ágil, com critérios de acordo com a lei e que seja explícito e compreensível para todos.”------

Deliberado, por unanimidade, nos termos dos art.ºs 97.º a 101.º do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de
janeiro, aprovar:
- dar início ao procedimento tendente à elaboração de um Regulamento
Municipal que definirá as linhas orientadoras do Programa de Emergência
Social, e regulará os critérios de aplicação, admissibilidade e requisitos a
observar na materialização de medidas de apoio a atribuir a pessoas e famílias
em situação de vulnerabilidade social;
- o projeto de Regulamento, após aprovado em reunião de Câmara subsequente,
será sujeito a Consulta Pública, para recolha de sugestões, procedendo, para o
efeito, à sua publicação no site institucional do Município e na 2.ª Série do
Diário da República. A Apresentação de contributos para a elaboração do
Regulamento deve ser formalizada por escrito em requerimento dirigido ao
Presidente da Câmara Municipal, no prazo de 30 dias, contados da publicação
do Projeto, conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.----------------Ponto 8. AÇÃO SOCIAL
. HABITAÇÃO SOCIAL
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. Regulamento Apoio à Habitação Social
. Início do Procedimento
Foi presente a seguinte Proposta:

PROPOSTA

ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL

HABITAÇÃO SOCIAL

Regulamento de Apoio à Habitação Social
- Início do Procedimento de Elaboração
O artigo 65.º da Constituição da República Portuguesa (CRP) estabelece que todos têm direito, para si e para a sua
família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade
pessoal e a privacidade familiar.
Nos termos do disposto nas alíneas h) e i) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
os municípios dispõem de atribuições nos domínios da ação social e habitação.
Trata-se, assim, de assegurar o direito constitucional, limitando a intervenção do Município de Soure às situações de
necessidade social, por serem estas as que verdadeiramente justificam o apoio e proteção.
Existem no concelho de Soure, agregados familiares a viver em situação de vulnerabilidade económica, onde o
valor das rendas praticadas no mercado de arrendamento privado inviabiliza o seu acesso a uma habitação condigna
ou o honrar de contratos de arrendamento já celebrados. Esta realidade está a ser agravada com o momento, que se
espera conjuntural, que presentemente atravessamos, com a pandemia covid-19.
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 Serviço de
Ação Social e Saúde.
Nos termos do regime de arrendamento apoiado para habitação, aprovado pela Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro,
alterado pela Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto, as autarquias locais detentoras de um parque habitacional, para fins
sociais, e que sejam arrendadas em função dos rendimentos dos agregados familiares, ficam abrangidas ao regime
do arrendamento apoiado, sendo a estratégia de intervenção municipal, no âmbito da habitação social, assente no
princípio de que a atuação da autarquia consiste numa resposta de caráter especial, transitório e temporário, em face
de uma determinada situação conjuntural de um dado agregado familiar, como garantia que essa família se pode
organizar com vista à sua autonomização, nomeadamente a nível habitacional.
Naturalmente, a valorização da qualidade de vida da população passa também pela melhoria das condições de
alojamento. Através de um diálogo eficaz entre a Autarquia e os diferentes parceiros da Rede Social do Concelho,
designadamente, Juntas de Freguesias e IPSS, tem sido desenvolvido um trabalho fundamental de Diagnóstico
Concelhio, no sentido de, gradualmente, garantir o acesso a uma habitação condigna a todas as Famílias,
designadamente, às que apresentam menores recursos económicos.
Para que a atuação pública, no domínio da habitação social seja justa, proporcional e equitativa, respeitando os
princípios consagrados na Constituição da República Portuguesa, torna-se necessário que o modelo de intervenção
municipal no que respeita à habitação social seja acompanhado de um corpo de regras estruturado e transparente
que defina, nos termos do regime de arrendamento apoiado vigente, as duas vertentes deste domínio: a atribuição da
habitação e a gestão e acompanhamento da utilização das habitações pelos arrendatários e respetivos agregados.
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Torna-se imperioso que se proceda à redação de um regulamento de acordo com o atual enquadramento legal e em
face da sua aplicabilidade aos contratos a celebrar, bem como aos contratos existentes à data da entrada em vigor da
Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, ao abrigo dos regimes de fim social, nomeadamente de renda apoiada e de
renda social.
Assim, o sistema de atribuição e gestão das habitações sociais do Município de Soure, assenta num regime especial
de arrendamento social, de natureza administrativa, tendo por base o regime do arrendamento apoiado aprovado
pela Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, e que se encontra orientado pela lógica da habitação social como
prestação social pública, implicando que a intervenção do Município seja sustentada num diagnóstico e
acompanhamento social pelos seus serviços com vista à capitação do agregado familiar, sendo a razão de ser da
atribuição da habitação, com caráter temporário e transitório, a garantia de uma solução habitacional para aqueles
agregados que se encontrem em situação de grave carência, nomeadamente por não possuírem condições
económicas, ou outras, suficientes para prover outra solução habitacional, constituindo, dessa forma, a atribuição e
utilização de uma habitação uma natureza e substrato de prestação social pública.
É portanto, com base nestes princípios e pressupostos que se propõe dar inicio à elaboração de um projeto de
regulamento em que assenta a estratégia e o modelo de intervenção do Município de Soure, na gestão do seu parque
habitacional, assentando ainda, no paradigma de que a atribuição e acompanhamento da utilização das habitações
sociais pressupõem sempre uma adequação do grau de expectativa e de exigência ao agregado familiar, definidos e
como fim último da intervenção a autonomização da família.
Face o atrás exposto, PROPOMOS que a Câmara Municipal aprecie e aprove, nos termos dos art.ºs 97.º a 101.º do
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro:
1. Dar início ao procedimento tendente à elaboração de um regulamento municipal de Apoio à Habitação Social que
tem como objeto disciplinar os critérios de acesso e atribuição das habitações que integram o património
municipal em arrendamento apoiado, bem com o disciplinar o contrato de arrendamento apoiado e aplica-se a
toda a circunscrição territorial do Município de Soure.
2. O projeto de Regulamento, após aprovado em reunião de Câmara subsequente, será sujeito a Consulta Pública,
para recolha de sugestões, procedendo, para o efeito, à sua publicação no site institucional do município e na 2.ª
Série do Diário da República. A apresentação dos contributos para a elaboração do Regulamento deve ser
formalizada por escrito em requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, no prazo de 30 dias,
contados da publicação do Projeto.
27-04-2020
O Vereador,
(Gil Soares, Dr.)

Deliberado, por unanimidade, nos termos dos art.ºs 97.º a 101.º do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de
janeiro, aprovar:
- dar início ao procedimento tendente à elaboração de um Regulamento
Municipal de Apoio à Habitação Social que tem como objeto disciplinar os
critérios de acesso e atribuição das habitações que integram o património
municipal em arrendamento apoiado, bem como disciplinar o contrato de
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arrendamento apoiado e aplica-se a toda a circunscrição territorial do
Município de Soure;
- o projeto de Regulamento, após aprovado em reunião de Câmara subsequente,
será sujeito a Consulta Pública, para recolha de sugestões, procedendo, para o
efeito, à sua publicação no site institucional do Município e na 2.ª Série do
Diário da República. A Apresentação de contributos para a elaboração do
Regulamento deve ser formalizada por escrito em requerimento dirigido ao
Presidente da Câmara Municipal, no prazo de 30 dias, contados da publicação
do Projeto, conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.---------------Ponto 9. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇOS PÚBLICO
. INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
. CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

. Antigo Reservatório de Abastecimento Público de Água - Soure
- Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
ANTIGO RESERVATÓRIO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA - SOURE
ADJUDICAÇÃO
Por deliberação de Câmara de 31.03.2020, 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.
Das empresas consultadas, apresentou proposta a seguinte :
EMPRESA

VALOR

PRAZO

CONSTRUÇÕES SÉRGIO FERNANDES, UNIPESSOAL, LDª

9.410,50 €

30 DIAS

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e que o valor da proposta é inferior ao preço base, (10.400,00 €), 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 -.
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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 Mário Fernando Rodrigues Monteiro, 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 9.410,50 euros, acrescido de IVA.
À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais,
(Mário Monteiro, Eng.º)
20.04.2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a designação como gestor de contrato o
Senhor Eng.º Mário Fernando Rodrigues Monteiro; a Dispensa da audiência
prévia nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 103.º 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 9.410,50 euros,
acrescido de IVA, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------Ponto 10. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
. INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
. CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

- Edifício do Antiga Cadeia
. Escolha de Procedimento Prévio
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
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EDIFÍCIO DA ANTIGA CADEIA
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA DO P ROCEDIMENTO P RÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 67.520,53 euros, inferior ao limite
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º,
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto –.
A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente
informação, insere-se dentro do âmbito da competência quer do Presidente da Câmara Municipal, quer da Câmara Municipal,
uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros – cf. alínea a) do nº1 do artigo 18º do DecretoLei 197/99, de 08 de Junho –.
O encargo previsto para a presente empreitada tem dotação no orçamento para o presente ano de 2020 pela rubrica
03.03.07.01.03.07 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 08.003 2020/186.
2. P ROCESSO
Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3. C ONSULTAR AS S EGUINTES E NTIDADES
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1, do art. 114º do D.L.111-B/2017, às seguintes entidades, a definir superiormente:
● Construções Sérgio Fernandes, Unipessoal, Ldª;
● Global Original – Construção Unipessoal, Ldª;
● Construções Cova do Ouro
● Construtora Guardado & Oliveira, Ldª;
● Rosete – Engenharia e Construção, Ldª;
4. DISPENSA DE CONSTITUIÇÃO DE JÚRI
Propõe-se a dispensa da constituição de júri para o presente procedimento, ao abrigo do n.º 3 do artigo 67º do Código dos
Contratos Públicos, pois tratando-se de um procedimento de consulta prévia, pode o órgão competente para a decisão de
contratar, decidir que o mesmo seja conduzido pelos serviços da entidade adjudicante, não havendo lugar a constituição de júri.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
21.04.2020

A Senhora Vereadora Ana Patrícia Pereira, referiu que: “neste ponto, sou totalmente alheia
às empresas envolvidas pelos serviços e como um familiar meu, neste caso o meu pai, tem
ligação à empresa Global Original - Construções Unipessoal, Lda, peço para me ausentar e
não participar na discussão nem na votação.”---------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “também vou tomar
idêntica atitude e vou passar ao Senhor Vice-Presidente a condução deste ponto, porque,
relativamente à empresa Global Original, decorrem processos de investigação que me
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relacionam com interesses na empresa e, portanto, não vou participar, e com a Construtora
Guardado & Oliveira, de quem sou cliente pessoal e que, neste momento, me está a realizar
uma obra particular.”---------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “também não vou participar relativamente à
empresa Global Original, que, foi dado aqui conhecimento público, que decorre uma
investigação onde o meu nome também está envolvido nesse processo.”------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “acho que é um bocado
exagerado mas eu voto. As empresas é para trabalhar e quem tem consciência limpa não tem
medo das coisas. E o meu voto é favorável.”----------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira, referiu que: “penso que, de futuro, devemos
evitar convidar estas empresas.”-------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia referiu que: “relativamente a este ponto,
questionar o Senhor Vice-Presidente se há quórum para a apreciação e votação deste
assunto, com a saída de tantos membros do executivo… ou se não será melhor retirá-lo da
ordem de trabalhos? É que é a primeira vez que assisto a uma situação destas… mas pelas
justificações que foram dadas para a não votação do ponto, quer pelo Senhor Presidente de
Câmara, quer pelos Senhores Vereadores em regime de permanência, que se ausentaram,
talvez seja melhor então não apresentarem aqui propostas de consulta a empresas que pelos
vistos estarão a ser alvo de “investigação com ligações ao Município”… pois corremos o
risco de numa próxima nem podermos deliberar.”---------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “Senhor Vice-Presidente, irei votar
favoravelmente este ponto. No entanto, deixo aqui uma sugestão é que sempre que haja
situações de conflito como a que estamos a constatar, devemos enquanto isso durar não
consultar essas empresas. Existirão, certamente, outras empresas, os procedimentos não
ficarão desertos e evitaremos uma situação como esta que, por pouco, não nos impediu de
deliberar. É uma recomendação porque não é só uma pessoa, são três.”-------------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira, referiu que: “concordo plenamente com a sua
opinião mas temos que o votar.”--------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade dos presentes, com 4 votos, aprovar: a adoção da
modalidade de consulta prévia pelo preço base de 67.520,53 euros; o projeto, o
convite e o caderno de encargos; a consulta às entidades sugeridas (Construções
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Sérgio Fernandes, Unipessoal, Lda, Global Original - Construção Unipessoal,
Lda, Construções Cova do Ouro, Construtora Guardado & Oliveira, Lda, Rosete
- Engenharia e Construção, Lda) e dispensa de constituição de júri, conforme
decorre das informações técnicas dos serviços.----------------------------------------A Senhora Vereadora Ana Patrícia Alves Pereira ausentou-se da sala neste ponto
por incompatibilidade pessoal, não participando na discussão e votação do
mesmo, pelo motivo da empresa Global Original - Construção Unipessoal, Lda,
ser propriedade do seu pai.-----------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes não quis participar neste
ponto por sentimento de incompatibilidade com duas das empresas a convidar,
Global Original - Construção Unipessoal, Lda, - por estarem a decorrer processos
de investigação sobre si e relacionamentos com esta empresa e com a empresa
Construções Guardado & Oliveira, Lda, de que é cliente, estando a mesma
empresa neste momento a realizar obras particulares em sua casa.----------------O Senhor Vereador Dr. Gil Soares ausentou-se da sala neste ponto não
participando na discussão e votação do mesmo, por sentimento de
incompatibilidade com a empresa Global Original - Construção Unipessoal,
Lda., por estarem a decorrer processos de investigação sobre si e relacionamentos
com esta empresa------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “ ficaram impedidos de assistir a
este ponto, ficam sempre em desvantagem em relação a quem esteve na sala, mas eu fazia
aqui uma recomendação, é que nas situações em que decorrem processos de averiguação,
processos judiciais com determinadas empresas envolvendo elementos do Executivo que se
veem na necessidade de se ausentar, penso que deveríamos evitar, em procedimentos
futuros, consultar essas empresas até isto decorrer. É a minha posição porque, por pouco,
não ficámos impedidos de fazer esta votação, saíram três elementos desta sala.”---------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “isto é um órgão político, é
evidente que é para se ver o estado que a coisa pública chega, é o termo jurídico, porque
basta um anónimo, até hoje, a grande maioria, todas as acusações que tenho conhecimento é
fácil atingir um autarca, seja ele Presidente ou Vereador, desde que tenha participação nas
decisões. Aquilo que se tem evoluído nos últimos dois anos e meio, tem-nos feito alguma
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pedagogia, como já aqui referi e, portanto, percebe-se, cada vez mais, que é fácil, usando
terrorismo, diria eu, comercial por um lado ou político por outro, conseguir atingir as
pessoas. As ilações sobre isto, cada um tira as que entender. As peças estão distribuídas no
tabuleiro de xadrez, onde é fácil perceber se agora é para salvar a dama e, mais à frente, é
para salvar o cavalo… até chegar ao xeque mate e pelo caminho, consoante as
conveniências, se vão atingindo a empresa A ou a empresa B e muitas vezes, períodos há em
que não se fala na empresa F ou X ou Y… obviamente que não vou dar nenhuma indicação
aos serviços para escolher a empresa A, B, C ou D… já aconteceu em estudos de processos
tentar aferir se o gabinete de projetos A, B, C ou D, qual o seu currículo/portfólio… todas
as vezes fui questionado sobre a escolha das empresas e o porquê de elas serem estas e não
serem outras… sempre me justifiquei e até hoje nos processos findos e alguns dados aqui a
conhecer, nunca ficou em causa a questão da contratação pública da Câmara. Eu diria que o
foco está muito, curiosamente, nestas duas empresas que constavam do ponto, além de
outras, mas estas principalmente e como eu disse, com as duas, neste momento, já tinha aqui
algumas reservas de diversa ordem…”------------------------------------------------------------------Ponto 11. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
. INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO - ESPAÇO MULTIUSOS DE SOURE

. Reparação de Rede Distribuição de Energia e de Iluminação Pública
11.1. - Não adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURAS E ESPAÇO PÚBLICO
INFRAESTRUTURAS E ESPAÇO PÚBLICO - ESPAÇO MULTIUSOS DE SOURE
REPARAÇÃO DE REDE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

* NÃO ADJUDICAÇÃO
Por Despacho de 12/03/2020, foi decidido recorrer à figura de consulta prévia, como procedimento prévio à
adjudicação do fornecimento acima mencionado.
Como resposta aos convites efetuados, não foram apresentadas propostas.
Desta forma, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 79.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, não há lugar à adjudicação, extinguindo-se este procedimento.
Assim, determina o n.º 1 do artigo 80º do CCP que a decisão de contratar este fornecimento seja revogada, sendo
que deverá proceder-se à abertura de novo procedimento, caso se mantenha aquela intenção.
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
14-03-2020

25

08.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 30 de abril de 2020, pelas 11,00 horas
Foi tomado conhecimento da decisão do Senhor Presidente da Câmara de
aprovar: a revogação da decisão de contratar com a fundamentação de não
terem sido apresentadas propostas, não havendo lugar à adjudicação,
procedendo-se à abertura de novo procedimento, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------11.2. - Escolha do Procedimento Prévio – Para Conhecimento
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURAS E ESPAÇO PÚBLICO
INFRAESTRUTURAS E ESPAÇO PÚBLICO - ESPAÇO MULTIUSOS DE SOURE
REPARAÇÃO DE REDE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista ao fornecimento em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA DO P ROCEDIMENTO P RÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 20.690,00 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 encargo previsto para o presente fornecimento está previsto na proposta de Plano e Orçamento para o exercício
de 2020 pela rubrica 03.03.07.01.04.10 e trata-se de ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a
classificação 08 003 2019/179
2. P ROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3. C ONSULTAR AS S EGUINTES E NTIDADES
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes entidades:
- CINOV, S.A.
- CAIADO, S.A.
- SANTANA & POGEIRA, S.A.
- DINOLUX, S.A.
- SOURETUBOS, LDA
- GONFIL, S.A.
- MARILAMP, LDA
- TANQUELUZ, S.A.
- ELECTRO MINOR, LDA
J ÚRI
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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:
- Mauro Alegre, Eng. (Presidente de Júri)
- Ivo Costa, Dr.
- Mário Monteiro, Eng.
- Joaquim Oliveira, Eng. (Suplente)
- André Gabriel, Eng. (Suplente)
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
15.04.2020

Foi tomado conhecimento da decisão do Senhor Presidente da Câmara de
aprovar: o procedimento prévio da modalidade de consulta prévia, com o preço
base de 20.690,00 euros; o convite e o caderno de encargos; a consulta às
entidades sugeridas (CINOV, S.A.; CAIADO, S.A.; SANTANA & POGEIRA, S.A.; DINOLUX, S.A.;
SOURETUBOS, LDA.; GONFIL,S.A.; MARILAMP, LDA.; TANQUELUZ, S.A.; ELECTRO MINOR, LDA )

e o júri, conforme decorre da informação técnica dos serviços.---------------------Ponto 12. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – RESÍDUOS
. Recolha Seletiva Porta-a-Porta na Vila de Soure
- Escolha de Procedimentos
12.1. Aquisição de Viaturas
- Viaturas para Recolha Seletiva de Resíduos – Para Conhecimento
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE

- RESÍDUOS
- RECOLHA SELETIVA PORTA-A-PORTA NA VILA DE SOURE:
- AQUISIÇÃO DE VIATURAS

- Viaturas para Recolha Seletiva de Resíduos

- ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Com vista ao fornecimento em epígrafe, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de concurso público, uma vez que o preço base é de
130.000,00 euros, inferior ao limite máximo de 214.000,00 euros estabelecido para o recurso a
esta figura, cf. alínea b) 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.
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A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos
restantes pontos, 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 n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei 197/99.
O presente encargo está previsto no Orçamento de 2020 e seguintes pela rubrica 03.02.07.01.06.01 e
trata-se de ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 11.002.2020/217-2.

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

3. Gestor de Contrato
Nos termos do artigo 290.⁰-A do Código dos Contratos Públicos (CCP) a Câmara Municipal deve designar
um gestor de contrato com a função de acompanhar permanentemente a execução deste.
Desta forma, sugere-se que Cristina Maria Simões Madeira Ribeiro, seja designado como gestor de
contrato.

4. JÚRI
Aprovar o seguinte júri, de acordo com o n.º 1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para
apreciação das propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:
-

Cristina Madeira, Engª; (Presidente do Júri);
Joaquim Oliveira, Engº.;
Mauro Alegre, Engº.;
Ivo Costa, Dr. (Suplente);
Mário Monteiro, Eng. (Suplente).

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio em R/S,
(Fernando Cavacas, Dr.)
14.04.2020

Foi tomado conhecimento da decisão do Senhor Presidente da Câmara de
aprovar: o procedimento da modalidade de concurso público, com o preço base de
130.000,00 euros; o convite e o caderno de encargos; a designação como gestor
do Contrato a Eng.ª Cristina Maria Simões Madeira Ribeiro e o júri, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------12.2. Aquisição de Equipamento Diverso
- Compactador de Resíduos – Para Conhecimento
Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE - RESÍDUOS

- RECOLHA SELETIVA PORTA-A-PORTA NA VILA DE SOURE:
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO
- Compactador de Resíduos
Com vista ao fornecimento em epígrafe, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 55.000,00
euros, inferior ao limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso a esta figura, 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, 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 n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei 197/99.
O presente encargo está previsto no Orçamento de 2020 e seguintes pela rubrica 03.02.07.01.10.01 e
trata-se de ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 11.002.2020/217-3.
2. PROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3. CONSULTAR A(S) SEGUINTE(S) E NTIDADE (S)
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, à(s) seguinte(s) entidade(s):
-

Ovo Solutions - Soluções Ambientais, S.A.;
Sopinal - Fábrica de Equipamentos Urbanos e Metalurgia, Lda;
Wellgren, Unipessoal, Lda;
G. Hofle, Lda.

4. JÚRI
Aprovar o seguinte júri, de acordo com o n.º 1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para
apreciação das propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:
-

Cristina Madeira, Engª; (Presidente do Júri);
Joaquim Oliveira, Engº.;
Mauro Alegre, Engº.;
Ivo Costa, Dr. (Suplente);
Mário Monteiro, Eng. (Suplente).

À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
14.04.2020
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Foi tomado conhecimento da decisão do Senhor Presidente da Câmara de
aprovar: o procedimento prévio da modalidade de consulta prévia, com o preço
base de 55.000,00 euros; o convite e o caderno de encargos; a consulta às
entidades sugeridas (Ovo Solutions - Soluções Ambientais, S.A,; Sopinal - Fábrica de
Equipamentos Urbanos e Metalurgia, Lda; Wellgren, Unipessoal, Lda; G. Hofle,
Lda.) e o júri, conforme decorre da informação técnica dos serviços.----------------

12.3. Aquisição de Equipamento Diverso
- Contentores, Identificação, Localização, Pesagem e Software – Para
Conhecimento
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE

- RESÍDUOS
- RECOLHA SELETIVA PORTA-A-PORTA NA VILA DE SOURE:
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO

- Contentores, Identificação, Localização, Pesagem e Software

- ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Com vista ao fornecimento em epígrafe, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de concurso público, uma vez que o preço base é de
147.860,00 euros, inferior ao limite máximo de 214.000,00 euros estabelecido para o recurso a
esta figura, cf. alínea b) 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, 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 n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei 197/99.
O presente encargo está previsto no Orçamento de 2020 e seguintes pela rubrica 03.02.07.01.10.01 e
trata-se de ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 11.002.2020/217-3.

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

3. Gestor de Contrato
Nos termos do artigo 290.⁰-A do Código dos Contratos Públicos (CCP) a Câmara Municipal deve designar
um gestor de contrato com a função de acompanhar permanentemente a execução deste.
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Desta forma, sugere-se que Cristina Maria Simões Madeira Ribeiro, seja designado como gestor de
contrato.

4. JÚRI
Aprovar o seguinte júri, de acordo com o n.º 1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para
apreciação das propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:
-

Cristina Madeira, Engª; (Presidente do Júri);
Joaquim Oliveira, Engº.;
Mauro Alegre, Engº.;
Ivo Costa, Dr. (Suplente);
Mário Monteiro, Eng. (Suplente).

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio em R/S,
(Fernando Cavacas, Dr.)
14.04.2020

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “o que estou a ver, e verifico, é
que é a aquisição da viatura por 130.000,00 euros, a parte do compactador de resíduos por
55.000,00 euros, a parte de equipamento diverso por 147.860,00 euros… em relação à última
reunião “falta aqui” os 19.200,00 euros e eu queria perguntar ao Senhor Presidente se o que
estava previsto para a divulgação, que eu contestei/critiquei, é exagerado, não era para
eliminar, porque é preciso fazer a divulgação disto, portanto, queria saber se essa verba foi
desanexada deste pacote ou se vai entrar noutra rubrica.”-------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “é uma pergunta
pertinente. Não aconteceu nada de excecional, acontece que as reuniões de executivo ou de
qualquer órgão servem para todos nós termos uma opinião e eu não costumo fazer “orelhas
moucas” e, portanto, fiquei a estudar melhor o assunto mas também lhe confesso que
depois de reler e voltar a ler e falar com quem preparou a candidatura, sendo que o caderno
de encargos já foi aprovado em agosto do ano passado que consta da candidatura que foi
aprovada, não vai haver alteração. Na próxima reunião, nos moldes em que já receberam este
documento, vou prosseguir com o procedimento, com o convite àquelas empresas e com o
mesmo caderno de encargos mas até ao dia de trazer a esta reunião de Câmara ainda não
tomei a deliberação que vou fazer.”-----------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento da decisão do Senhor Presidente da Câmara de
aprovar: o procedimento da modalidade de concurso público, com o preço base de
147.860,00 euros; o convite e o caderno de encargos; a designação com gestor do
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Contrato a Eng.ª Cristina Maria Simões Madeira Ribeiro e o júri, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.------------------------------------------Ponto 13. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
. HIGIENE PÚBLICA
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE VIATURAS

. Reparação de Superestrutura de Viatura de Recolha de Resíduos Urbanos
- Escolha do Procedimento Prévio – Para Conhecimento
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE
HIGIENE PÚBLICA
CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DE VIATURAS
• REPARAÇÃO DE SUPERESTRUTURA DE VIATURA DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
• PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista à prestação do serviço em epígrafe, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. E SCOLHA DO P ROCEDIMENTO P RÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 19.500,00 euros, inferior ao
limite máximo de 20.000,00 euros, estabelecido para o recurso a esta figura, cf. alínea d) do n.º 1 do artigo 20º do
Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto.
A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. alínea a) do nº1
do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.
O presente encargo está previsto no Orçamento de 2020 e seguintes pela rubrica 03.02.07.01.06.01 e trata-se de
Ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 11.003 2020/231.

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 valor do presente procedimento não ultrapassa os valores adjudicados em 2019 para o
mesmo objeto, sugere-se a dispensa do presente normativo.
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 A S EGUINTE E NTIDADE
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do artº 114º do CCP, à seguinte entidade:
Basrio – Metalomecânica e Equipamentos Rodoviários, S.A.
NIF: 502455489

5. J ÚRI
Uma vez que será convidada apenas uma entidade a apresentar proposta, está dispensada a criação de Júri nos
termos do n.º 1 do art.º 67.º do CCP.
À consideração superior,
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O Dirigente Intermédio em R/S,
(Fernando Cavacas, Dr.)
21.04.2020

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “é a viatura que
comprámos em hasta pública ao Município de Ponte de Sôr, que tem a tal superestrutura,
que é o compactador e máquina de recolha do lixo doméstico. Chamo a atenção do
Secretariado que isto é uma ação no âmbito do COVID-19, esta necessidade urgente que
temos de aumentar a capacidade de resposta e que tem estado a acontecer com a afetação de
mais recursos humanos e de mais veículos. Este veículo tem necessidade de uma reparação
urgente. Confesso que a minha expetativa era de que o custo desta reparação ao
compactador fosse mais baixa do que o que está aqui, até porque, recentemente, na mesma
empresa, uma reparação idêntica foi mais baixa mas não será difícil perceber que os
constrangimentos atuais ao funcionamento das empresas e à necessidade de ter esta viatura
reparada rapidamente leva a que esta empresa estique, aumente e atualize o seu valor.
Dei seguimento a esta reparação e, por esta razão, a garantia dada por quem fez vistoria ao
equipamento que o camião em si tem inspeção feita em Centro de Inspeções para poder
circular na via pública, tem duzentos e poucos mil quilómetros.
Isto reforça a nossa forma como temos vindo a gerir o sistema de recolha de resíduos
sólidos. Recordar que no atual procedimento de prestação de serviços, além da zona
nascente à linha da autoestrada do Norte, passámos também a fazer recolha na zona urbana
da Vila de Soure, mais um passo que foi preciso sustentar com equipamento. Hoje mesmo,
chegaram mais 60 contentores com pedal para dar maior facilidade, sem tocar no
equipamento, aos munícipes… há aqui um conjunto de ações de aposta clara na higiene
pública, na recolha de resíduos também tendo em conta que o estado de pandemia tem
muito a ver com as condições e comportamentos de higiene que as pessoas têm que ter.”----

No âmbito das ações ao COVID-19, foi tomado conhecimento da decisão do
Senhor Presidente da Câmara de aprovar: o procedimento prévio da modalidade
de ajuste direto, com o preço base de 19.500,00 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 à entidade sugerida (Basrio - Metalomecânica e Equipamentos
Rodoviários, S.A.) e a dispensa de criação de júri, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------Ponto 14. ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
. ÁGUA - CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

. Prolongamento de Conduta até às Termas do Bicanho
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- Libertação Parcial de Caução – Homologação de Auto
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
ÁGUA - CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE
PROLONGAMENTO DE CONDUTA ATÉ ÀS TERMAS DO BICANHO
LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 20.04.2015, à empresa Sociedade de
Construções Elimur, Ldª, pelo valor de 28.854,99 €, acrescido de IVA, tendo, devido a trabalhos a mais, atingido o
valor final de 40.144,99 € + IVA.
O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 26.10.2015.
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)
17.04.2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de vistoria e a
libertação de 15% do valor das cauções da obra, pelo valor de 28.854,99€,
acrescido de IVA, tendo, devido a trabalhos a mais, atingido o valor final de
40.144,99€ + IVA, à empresa Sociedade de Construções Elimur, Lda, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------Ponto 15. ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

. Substituição de Tubagem nas Quatro Lagoas (Freguesia de Pombalinho)
- Homologação do Auto de Receção Definitiva

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE
SUBSTITUIÇÃO DE TUBAGEM NAS QUATRO LAGOAS (FREGUESIA DE POMBALINHO)
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA
Por deliberação de 26.12.2014 foi decidido homologar o auto de receção provisória, relativo à empreitada acima
referida.
Decorrido o prazo de garantia estabelecido por lei e caderno de encargos, propõe-se, após a realização da respetiva
vistoria, a homologação do auto de receção definitiva, bem como a extinção da caução e restituição, ao
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empreiteiro, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito (cf. Artigos. 295.º e 398.º
do CCP, aprovado pelo D.L. 18/2008, de 29 de janeiro).
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º.)
17.04.2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção
definitiva, bem como a extinção da caução e restituição, ao empreiteiro, das
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------Ponto 16. ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
. ÁGUA – NOVAS CAPTAÇÕES E OPERACIONALIZAÇÃO

. Operacionalização da Captação de Carregosa e Ligação à Rede do Cercal
- Homologação do Auto de Receção Definitiva
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
ÁGUA – NOVAS CAPTAÇÕES E OPERACIONALIZAÇÃO
OPERACIONALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE CARREGOSA E LIGAÇÃO À REDE DO CERCAL
HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA
Por deliberação de 27.07.2015 foi decidido homologar o auto de receção provisória, relativo à empreitada acima
referida.
Decorrido o prazo de garantia estabelecido por lei e caderno de encargos, propõe-se, após a realização da respetiva
vistoria, a homologação do auto de receção definitiva, bem como a extinção da caução e restituição, ao
empreiteiro, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito (cf. Artigos. 295.º e 398.º
do CCP, aprovado pelo D.L. 18/2008, de 29 de janeiro).
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º.)
17.04.2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção
definitiva, bem como a extinção da caução e restituição, ao empreiteiro, das
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------Ponto 17. PROTEÇÃO CIVIL
. PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS - PMDFCI
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O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira, referiu que: “as reuniões foram feitas por
videoconferência e, por isso, é que os documentos foram enviados por via eletrónica e isto é
para operacionalizar o combate aos incêndios uma vez que estamos a aproximar-nos da
época de fogos. Há um Relatório Anual daquilo que foram as atividades desenvolvidas, que é
obrigatório apresentar com o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios e
temos o Plano Operacional, que é aquilo que define como é que as entidades se organizam
no Concelho de Soure.”-----------------------------------------------------------------------------------17.1. Relatório Anual 2019

Foi tomado conhecimento do Relatório Anual de 2019 do Plano Municipal de
Defesa da Floresta Contra Incêndios – PMDFCI.------------------------------------17.2. Plano Operacional Municipal 2020
(Documentos via Ficheiro Informático)

Foi tomado conhecimento do Plano Operacional Municipal 2020 - Plano
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios – PMDFCI.-------------------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
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO - Projetos

- Projeto de Execução para ALARGAMENTO DA E.M. 620 E CONSTRUÇÃO DE

PASSEIO / CICLOVIA – COLES DE SAMUEL
- Aprovação
O projeto em assunto foi apresentado/entregue nos serviços técnicos do município.
Neste contexto, cumpre-nos informar o seguinte:
1. A estimativa orçamental obtida para a globalidade da intervenção totaliza 280.225,70 €;
2. Embora não fosse obrigatória a sua revisão, de acordo com o n.º 2 do artigo 43º do CCP, os nossos
serviços procederam à realização desse procedimento, em conjugação com o responsável pela respetiva
elaboração.
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Assim, estamos em condições para propor a sua aprovação.
À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eng.º
Chefe de Div. I.O.P.M)

2020-04-27

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “temos aqui o projeto na
sala, temos que o aprovar para poder prosseguir o procedimento. Trata-se de um projeto de
uma rua, de uma estrada que pretendemos que seja uma avenida em contexto urbano. É um
projeto cuja intenção está em PPI há vários anos, já do mandato anterior inclusive, e que
mandámos fazer o projeto, já comprámos uma parcela de terreno, com escritura feita a
maior, as mais pequenas negociação feita com quase todos os confinantes exceto uma
pequena parcela que terá que ir para expropriação se o projeto for aprovado e vou pedir ao
Eng. Mário Monteiro que estenda o projeto, pelo menos parte dele, na mesa para podermos
visualizar.”---------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “não dá para ver o projeto mas
o Senhor Presidente já disse o local, conheço bem. Esse caminho precisa de ser, há muitos
anos, arranjado, reabilitado e a introdução da ciclovia também acho muito bem. Só queria
perguntar qual é a largura que está prevista para a ciclovia.”----------------------------------------O Senhor Eng. Mário Monteiro, referiu que: “a largura da ciclovia são dois metros. É uma
dimensão razoável e utilizável neste tipo de situações.”-----------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Projeto de Execução para Alargamento
da E.M. 620 e Construção de Passeio / Ciclovia – Coles de Samuel, cuja
estimativa orçamental obtida para a globalidade da intervenção totaliza
280.225,70€, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------Ponto 19. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. SINALIZAÇÃO DIVERSA
. Troço da EM 348 entre a Rotunda das Degracias e o IC2
- Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto
Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO DIVERSA
TROÇO DA EM 348 ENTRE A ROTUNDA DAS DEGRACIAS E O IC2
LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. presidente da Câmara de 06.04.2017, à empresa
Miranvias – Pintura e Sinalização, Ldª, pelo valor de 8.470,46 €, acrescido de IVA.
O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 28.09.2018.
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 60 % do valor das cauções da obra.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
21.04.2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de vistoria e a
libertação de 60% do valor das cauções da obra, pelo valor de 8.470,46 €,
acrescido de IVA, à empresa Miranvias - Pintura e Sinalização, Lda, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.------------------------------------------Ponto 20. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. SINALIZAÇÃO DIVERSA
. Troço da EM 348 entre a Rotunda das Degracias e o Limite do Concelho
com Ansião
- Receção Provisória - Homologação de Auto
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO DIVERSA
TROÇO DA EM 348 ENTRE A ROTUNDA DAS DEGRACIAS E O LIMITE DO CONCELHO COM ANSIÃO
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 17.12.2018, à empresa Miranvias –
Pintura e Sinalização, Ldª, pelo valor de 10.078,74 €, acrescido de IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, nos termos
e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de
Janeiro.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
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(Mário Monteiro, Eng.º)
21.04.2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção
provisória à empresa Miranvias - Pintura e Sinalização, Lda, pelo valor de
10.078,74 €, acrescido de IVA, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.---------------------------------------------------------------------------------Ponto 21. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA

. Centro Inovação Social
- Esclarecimentos e Erros e Omissões – Ratificação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA
CENTRO INOVAÇÃO SOCIAL
- Esclarecimentos e Erros e Omissões

No âmbito do procedimento concursal referido em assunto, foram, nos dias 03, 09 e 17 do corrente mês de abril,
apresentadas 3 listas com pedidos de esclarecimentos/erros e omissões, respetivamente pelos interessados Sisfoz,
Lda., Canas - Engenharia e Construção, S.A. e Lado Renovado-Construções, Lda.
As listagens foram encaminhadas para a entidade responsável pelo projeto, para elaboração da competente
resposta/esclarecimento.
Obtidas as respostas do projetista, juntamos em anexo os três pares de documentos: 3 pedidos de
esclarecimentos/erros e omissões e 3 respostas correspondentes.
Analisadas as respostas da entidade responsável pela elaboração do projeto, verificamos que se torna necessário
alterar o mapa de trabalhos colocado a concurso.
Nestas condições propomos:
i. O envio de resposta/pronúncia a todos os interessados, conforme decorre das análises efetuadas pela
entidade responsável pela elaboração do projeto;
ii. A prorrogação do prazo para a entrega das propostas relativas ao procedimento, por um período de 10 dias
após o envio do anúncio retificativo para publicação no Diário da Republica, em cumprimento do artigo 64º
do CCP.
O Órgão competente para a decisão de contratar é a Câmara, tendo o Sr. Presidente competências delegadas e o
Sr. Vice-presidente competências subdelegadas.
À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eng.º.
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Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vice-Presidente
Américo Nogueira de:
- o envio de resposta/pronuncia a todos os interessados, conforme decorre das
análises efetuadas pela entidade responsável pela elaboração do projeto;
- a prorrogação de prazo para entrega das propostas relativas ao procedimento,
por um período de 10 dias após o envio do anúncio retificativo para publicação
no Diário da República, em cumprimento do artigo 64.º do CCP, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos ausentou-se da sala neste ponto, não
participando na discussão do mesmo, considerando que a empresa projetista é
ENGYSP, o qual o seu filho é sócio.-------------------------------------------------Ponto 22. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE - OUTRAS
. OUTRAS AÇÕES
. Demolição de Edifício situado no Terreno adquirido à Cooperativa Agrícola

de Soure
- Escolha do Procedimento Prévio

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE - OUTRAS
OUTRAS AÇÕES
DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIO SITUADO NO TERRENO ADQUIRIDO À COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SOURE
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA DO P ROCEDIMENTO P RÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 10.400,00 euros, inferior ao limite
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º,
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto –.
A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente
informação, insere-se dentro do âmbito da competência quer do Presidente da Câmara Municipal, quer da Câmara Municipal,
uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros – cf. alínea a) do nº1 do artigo 18º do DecretoLei 197/99, de 08 de Junho –.
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O encargo previsto para a presente empreitada tem dotação no orçamento para o presente ano de 2020 pela rubrica
03.02.11.02.99 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 15.006 2020/351.
2. P ROCESSO
Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3. C ONSULTAR AS S EGUINTES E NTIDADES
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1, do art.º. 114º do D.L.111-B/2017, às seguintes entidades, a definir superiormente:
● IHFD, Construção e Manutenção, Ldª;
● Cardoso e Figueiredo, Ldª;
● Construções Sérgio Fernandes, Unipessoal, Ldª.
4. DISPENSA DE CONSTITUIÇÃO DE JÚRI
Propõe-se a dispensa da constituição de júri para o presente procedimento, ao abrigo do n.º 3 do artigo 67º do Código dos
Contratos Públicos, pois tratando-se de um procedimento de consulta prévia, pode o órgão competente para a decisão de
contratar, decidir que o mesmo seja conduzido pelos serviços da entidade adjudicante, não havendo lugar a constituição de júri.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
21.04.2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar: o procedimento prévio da modalidade de
consulta prévia, com o preço base de 10.400,00 euros; o projeto, o convite e o
caderno de encargos; a consulta às entidades sugeridas (IHFD, Construção e

Manutenção, Lda; Cardoso e Figueiredo, Lda; Construções Sérgio Fernandes,
Unipessoal, Lda) e a dispensa de constituição de júri, conforme decorre das

informações técnicas dos serviços.-----------------------------------------------------Ponto 23. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. Construção, Reabilitação, Requalificação

- Requalificação do Plano de Água no Largo das Amoreiras
. Receção Provisória - Homologação de Auto
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
DEFESA DO MEIO AMBIENTE
CONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO
REQUALIFICAÇÃO DO PLANO DE ÁGUA NO LARGO DAS AMOREIRAS
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
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A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 15/11/2019, à empresa Contec –
Construção e Engenharia, S.A., pelo valor de 18.493,06 €, acrescido de IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, nos termos
e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de
Janeiro.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
17.04.2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção
provisória à empresa Contec - Construção e Engenharia, S.A., pelo valor de
18.493,06 €, acrescido de IVA, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.----------------------------------------------------------------------------------Ponto 24. PROCESSO Nº 07/2020/03
. BIO BEST - INOVATION
. Pedido de Informação sobre a Inexistência de Restrições ao Cultivo da
Planta Canábis
Local: Ínsua das Vergueiras, Freguesia de Granja do Ulmeiro
Foi presente a seguinte informação:
Assunto : Processo nº 07/2020/03
BIO BEST - INOVATION
Pedido de informação sobre a inexistência de restrições ao cultivo da planta canábis
Local: Ínsua das Vergueiras, freguesia de Granja do Ulmeiro
Pelo requerimento nº 2267 registado no dia 10 de fevereiro de 2020, a empresa Bio Best – Inovation, na qualidade
de locatários, solicita que a Câmara Municipal de Soure, emita documento comprovativo da inexistência de
restrições ao cultivo da planta canábis Sativa L (cânhamo), para fins da indústria têxtil, farmacêutica e medicinal,
em 5 prédios rústicos localizados na freguesia da Granja do Ulmeiro, concelho de Soure.
Analisado o enquadramento do pedido na legislação, verifica-se que o cultivo de canábis para fins medicinais
carece de autorização do Infarmed.
O documento solicitado pelo requerente à Câmara Municipal é documento obrigatório para instrução do pedido
naquela entidade.
Feito o enquadramento no Plano Diretor Municipal de Soure, PDM, verifica-se que o terreno assinalado se localiza
em zona adjacente de ocupação edificada condicionada, inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva
Ecológica Nacional (REN), na tipologia “Zonas Ameaçadas pelas Cheias”.
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O artigo 8º do Regulamento do PDM refere que é interdita toda e qualquer construção na zona delimitada no
respetivo cartograma (carta de ordenamento), salvo pequenas construções de apoio à atividade agrícola ou fluvial
e mediante parecer da CCDRC e da Direção Regional do Ambiente e Recursos Naturais.
Apesar de o pedido se referir apenas ao cultivo da planta de canábis para fins da indústria têxtil, farmacêutica e
medicinal, sem referência a nenhuma edificação, elencam-se as condições a ser cumpridas para um eventual
posterior licenciamento da operação urbanística, caso implique obras de construção.
1 – Qualquer construção está sujeita ao procedimento de licença administrativa, ao abrigo da c) do nº 2 do
artigo 4º do RJUE;
2 – Para efeitos de procedimento de licença administrativa o prédio terá de estar registado no concelho de
Soure;
3 – Carece de autorização do Infarmed ao abrigo do DL 15/93, na atual redação;
4 – Verifica-se que o terreno confronta com uma vala e está próximo do rio mondego, pelo que é necessário
parecer da ARHC/APA;
5 – Deverá reunir parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro e da
CCDRC;
6 – Deverá respeitar a legislação de âmbito geral e municipal;
7 – O terreno poderá situar-se na área do aproveitamento hidroagrícola do baixo Mondego pelo que a
requerente deverá previamente obter informação se é permitida a plantação de canábis no prédio em
questão, junto da Direção Geral da Agricultura.
Face ao exposto, considerando que:
- O “Documento que ateste a inexistência de restrições ao cultivo da planta da canábis emitido pela
Câmara Municipal onde se encontra localizado o terreno ou as instalações onde será exercida a atividade”, é um
documento obrigatório para instruir o pedido no Infarmed;
- O PDM não tem qualquer referência ao cultivo de canábis;
Sugere-se que o assunto seja apreciado em reunião de Câmara.
Caso a Câmara delibere deferir o pedido de emissão de documento que ateste a inexistência de restrições ao
cultivo da planta da canábis para fins da indústria têxtil, farmacêutica e medicinal, nos prédios identificados, que
seja condicionado ao cumprimento das condicionantes suprarreferidas nos pontos 1 a 6, num eventual posterior
licenciamento, e condicionado ao cumprimento do ponto 7 para o cultivo.
À Consideração Superior,
Maria José O. Carvalhão – Engª
Chefe de Divisão GUPD
27 de abril de 2020

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “lida atentamente a
informação da Senhora Chefe de Divisão, ela não nos propõe nada em concreto. O certo é
que eu acho, e nós já demos aqui pareceres favoráveis noutras circunstâncias, e nós já demos
um parecer que não é desfavorável. Não estão a pedir nenhuma construção, isso é claro no
requerimento, estão a perguntar ao Município se se obsta, da parte municipal, à plantação
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desta planta. As condições de cultivo deste tipo de plantas tem vários procedimentos à
posteriori, nomeadamente licenciamento no caso do Infarmed, não é uma competência
municipal. Aquilo que não me oferece dúvidas, que o legislador ao dizer que o Município se
tem que pronunciar se obsta a um possível licenciamento, se quisessem plantar em cima de
uma linha de água, fazer movimentação de terrenos, que implicasse mexer numa reserva
natural, etc… não é o caso. Está em reserva agrícola e, como tal, tendo em conta o tipo de
exploração agrícola, não deixa de ser uma atividade a descoberto, não estão a pedir para
construir estufas, ao contrário de outros pedidos que já tivemos e de outras abordagens que
temos, na variedade cânhamo e, portanto, a minha proposta é que se ateste, da parte do
Município, a inexistência de restrições ao cultivo desta planta, mesmo sendo uma variedade
da canábis.”--------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “não tenho informação
suficiente sobre isso, vou-me abster. A única coisa que posso alegar, para justificar o meu
voto, é que não tenho informação, além de que o terreno, segundo parecer da Eng.ª Maria
José, está em reserva agrícola nacional, quer dizer que não se pode alterar o substrato vegetal
mas os juristas lá arranjam uma maneira de contornar essa situação.”-----------------------------

Deliberado, por maioria, com 5 (cinco) votos a favor do Senhor Presidente da
Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS, e 2 (duas) abstenções do
Senhor Vereador eleito pelo PPD/PSD - CDS/PP - PPM - Eng.º Agostinho
Gonçalves, e pela Senhora Vereadora eleita pela CDU - Dra. Manuela Santos -,
aprovar: o pedido de emissão de documento que ateste por parte do Município, a
inexistência de restrições ao cultivo da planta da canábis para fins da indústria
têxtil, farmacêutica e medicinal, nos prédios identificados, e que seja
condicionado ao cumprimento das condicionantes suprarreferidas nos pontos 1 a
6, num eventual posterior licenciamento, e condicionado ao cumprimento do
ponto 7 para o cultivo, conforme decorre da informação técnica da Chefe de
Divisão Eng.ª Maria José O. Carvalhão.---------------------------------------------Ponto 25. REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
- Prorrogação do Prazo
Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: Revisão do Plano Diretor Municipal - Prorrogação do prazo
Na reunião de 05 de abril de 2017, a Câmara Municipal de Soure deliberou por unanimidade desencadear o
processo de revisão do Plano Diretor Municipal.
Foi fixado o prazo de 36 meses para a sua conclusão, que termina no dia 18 de maio de 2020, de acordo com
o Aviso nº 5592/2017, publicado na 2ª série do Diário da República, do dia 18 de maio de 2017, ANEXO I.
A proposta de plano está condicionada à prévia aprovação da Reserva Ecológica Nacional, que, por sua vez
ainda não está concluída atendendo ao tempo que a Agência Portuguesa do Ambiente demorou a emitir parecer.
Realizámos reuniões com as entidades, nas instalações da CCDRC, em abril de 2019, em setembro de 2019 e
em janeiro de 2020.
A idad, instituto do ambiente e desenvolvimento, entidade que está a elaborar a REN brita de Soure, prevê
entregar a REN no início do mês de maio, com todas as correções indicadas no parecer da APA de janeiro de 2020,
ANEXO II.
De notar que a REN de Soure está conforme as novas orientações estratégicas, aprovadas pela Resolução do
Conselho de Ministros nº 81/2012, de 3/10, cujas metodologias demoraram bastante tempo a estabilizar, e está
também conforme a última alteração legislativa ao regime da REN, o DL 124/2019, de 28/8.
Segue-se a fase de exclusões da REN, de áreas legalmente construídas ou com construções autorizadas, bem
como as necessárias à satisfação das necessidades de habitação, equipamentos ou infraestruturas.
Vicissitudes várias fizeram com que não fosse possível concluir a revisão do PDM no prazo estabelecido, mas
ultrapassadas as questões mais complexas, prevê-se para breve estarem reunidas as condições para a discussão
pública da proposta do plano, e a sua conclusão.
O incumprimento do prazo, não pode ser imputável ao município.
Face ao exposto, considerando que, atendendo ao estado avançado dos trabalhos cuja conclusão está
condicionada a decisões alheias à Câmara, sugiro que se use a prorrogação prevista no nº 6 do artigo 76 do DL
80/2015, de 14/05, RJIGT, pelo tempo máximo, uma vez que a lei apenas permite fazer uma única prorrogação do
prazo.
Naturalmente que se prevê a conclusão do plano para breve, e não ser necessário usar os 36 meses.
Esta prorrogação, nos termos do disposto na alínea c) do nº 4, do artigo 191 do RJIGT, deverá ser objeto de
publicidade no Diário da República.
Sugere-se ainda, que se dê conhecimento à CCDRC da deliberação que vier a recair sobre a presente
informação.
Em síntese, propõe-se que a câmara Municipal de Soure delibere:
1 – Prorrogar o prazo para a revisão do PDM por 36 meses, com início a 19 de maio de 2020;
2 –Publicitar a prorrogação do prazo na 2ª série do Diário da República, divulgar através da comunicação
social, da Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial e no sítio da Internet do município de Soure, para além da
afixação nos lugares de estilo;
3 – Dar conhecimento à CCDRC do teor da deliberação.
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Nos termos do nº 7 do artigo 89 do RJIGT, a reunião da Câmara Municipal que respeite à elaboração de um
plano, deve ser obrigatoriamente publica.
Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
26 de abril de 2020

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “estavam a chegar ao fim
os 36 meses para concluirmos o processo do Plano Diretor Municipal. Conforme decorre
da informação da Eng.ª Maria José, pelo menos a entidade APA não responde nem vai
responder a tempo de concluirmos o processo. Aquilo que se propõe é a prorrogação do
prazo por mais 36 meses. Parece-me excessivo mas é preciso ter em linha de conta uma
situação. A prorrogação de prazo nos PDM só pode acontecer uma vez e o mais aqui não
prejudica o menos, o próprio facto de termos mais 36 meses não quer dizer que não se
possa cumprir um objetivo que estava até politicamente definido por mim, que seria esta a
altura de ter o processo concluído. Espero que o processo seja possível concluir ainda este
ano mas agora o COVID-19 serve para tudo, também não podemos ficar alheios ao que se
está a passar e relevar que uma das entidades máximas na avaliação de um PDM possa não
entregar a tempo e temos que prorrogar o prazo sob prejuízo de que depois tínhamos que
reiniciar o processo, até em termos de adequação legislativa, que tem vindo a alterar todos
os anos, é um dos problemas das revisões do PDM, demoram muito tempo porque vão ter
que ir introduzindo alterações à legislação que vai saindo e isso implica um esforço enorme
que tem sido feito com alocação de recursos financeiros e materiais que o Município tem e,
como tal, não vejo necessidade de, ultrapassados que estão questões públicas, apresentações,
contributos políticos, etc, arquivar o processo e dar início a um novo. Portanto, a forma
sensata, eu explico esta situação, de aceitarmos/propormos a prorrogação de prazo do
PDM por mais 36 meses, com início a 19 de maio de 2020, publicitar esta prorrogação de
prazo no Diário da República, comunicação social e plataformas obrigatórias, dar
conhecimento à CCDR e à Assembleia Municipal, de acordo com o que decorre da
informação
da
Chefe
de
Divisão.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “irei votar favoravelmente a sua
proposta, no entanto, só queria aqui lembrar o Senhor Presidente que a CDU, por escrito,
solicitou uma reunião com a empresa, aproveitando a abertura que o Senhor Presidente
tinha dado a todos nós, solicitámos uma reunião para darmos alguns contributos,
colocarmos algumas dúvidas que tínhamos e até ao momento ainda não recebemos
resposta. Percebemos que tudo está parado mas isto já foi há algum tempo, não sei precisar
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neste
momento
mas
já
foi
meses.”----------------------------------------------------------------------

há

uns

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “36 meses são 3 anos, é um
tempo exagerado. Ou me engano muito ou já não será o Senhor Presidente que vai aprovar
o PDM porque se for aprovado a partir de maio, vai cair em 2023, haverá sempre mais
algum atraso, portanto, em 2025… isso é um ato, um evento administrativo. O que me
preocupa é que existem muitas pessoas que têm projetos pendentes que dependem da
aprovação do PDM. Com estes 36 meses não tenho dúvida, e o Senhor Presidente também
não e todos na sala sabem que uma coisa é nós estarmos a trabalhar com prazo de um ano,
outra coisa é três anos, há sempre um relaxamento. A desculpa do COVID não justifica
porque o que se tem constatado é que as pessoas que estão em teletrabalho estão a render
mais e o trabalho de gabinete está a render mais que antes, portanto, essa situação não é
justificativa. É claro que a empresa terá sempre as suas justificações mas penso que é um
prazo exagerado, há muitas pessoas que estão pendentes, projetos para o Concelho que
agora seriam importantes para a reativação da economia que estão pendentes da aprovação
do PDM. Joga pelo seguro mas, se calhar, ao jogar pelo seguro, vai dar um prazo que vai
relaxar e vai prejudicar o Concelho e, por isso, neste caso, vou-me abster porque acho que é
exagerada esta situação.”----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “reafirmar que segundo
informação da Eng.ª Maria José, que é autora da proposta, tem duas vertentes: uma, que só
há lugar a uma única prorrogação, portanto, por cautela, temos que usar o prazo máximo;
segunda, esta prorrogação de prazo não está do lado nem da equipa municipal, está por
força da não resposta da APA ou a resposta que a APA deu, que precisa de mais tempo…
será por condicionantes externas.
Com o COVID-19 não sabemos quem é que está cá amanhã quanto mais daqui a três
anos… se não for eu a aprovar, porventura será um dos Senhores Vereadores ou Vereadoras
a aprovar o novo PDM e eu concordo consigo numa coisa, quanto mais depressa entrar em
vigor um novo, mais depressa, até pode ser “pior” do que o que está em vigor, mas, pelo
menos, as pessoas sabem com o que é que contam enquanto nesta altura andamos aqui um
pouco na indefinição e com a expetativa do que é que o novo PDM pode vir a
preconizar.”--------------------------------------------------------------------------------------------

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
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Senhor Vereador eleito pelo PPD/PSD - CDS/PP - PPM - Eng.º Agostinho
Gonçalves, aprovar:
- Prorrogar o prazo para a revisão do PDM por 36 meses, com início a 19 de
maio de 2020;
- Publicitar a prorrogação do prazo na 2ª série do Diário da República,
divulgar através da comunicação social, da Plataforma Colaborativa de Gestão
Territorial e no sítio da Internet do município de Soure, para além da afixação
nos lugares de estilo;
- dar conhecimento à CCDRC do teor da deliberação, e à Assembleia Municipal,
conforme decorre da informação técnica da Chefe de Divisão Eng.ª Maria José
O. Carvalhão. --------------------------------------------------------------------------Ponto 26. RECURSOS HUMANOS
. Cessação de Funções - Aposentação
- José Manuel Santos Ferreira – Para Conhecimento
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ► RECURSOS HUMANOS
- Cessação de Funções – Aposentação
* José Manuel Santos Ferreira

Relativamente ao assunto em epígrafe informamos que o trabalhador, José Manuel Santos Ferreira,
nº 75, Encarregado Operacional, passou à situação de aposentado, com efeitos a 01-04-2020,
cessando deste modo as suas funções neste Município.
Sugere-se que desta decisão se dê conhecimento à Câmara Municipal.
À Consideração Superior,
Paços do Município de Soure, 23 de abril de 2020
A Técnica Superior,
(Carla Madeira, Drª)

Foi tomado conhecimento da Cessação de Funções - Aposentação do trabalhador
José Manuel Santos Ferreira, com efeitos a 01-04-2020, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------48
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Ponto 27. RECURSOS HUMANOS
. Procedimentos Concursais a Decorrer
- Ponto da Situação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Ponto da situação dos procedimentos concursais a decorrer na Subunidade Orgânica de
Recursos Humanos
Relativamente ao assunto em epígrafe e no seguimento do solicitado pelo Senhor Vereador, anexo o mapa
relativo ao ponto da situação dos procedimentos concursais.
À consideração superior,
A chefe de divisão r/s,
(Dulce Helena Rocha Vieira)
24/04/2020

Foi tomado conhecimento do mapa relativo ao ponto de situação dos
procedimentos concursais, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-Ponto 28. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
. INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
. ESPAÇO MULTIUSOS DE SOURE

. Requalificação de Iluminação Pública
- Escolha do Procedimento Prévio

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
- INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
- ESPAÇO MULTIUSOS DE SOURE

- Requalificação de Iluminação Pública
- ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista ao fornecimento 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 concurso público, uma vez que o preço base é de 10.200,00 euros,
inferior ao limite máximo de 214.000,00 euros estabelecido para o recurso a esta figura, cf. alínea b) 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,
insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente deste órgão, uma vez
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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..
O presente encargo está previsto no Orçamento 2020 e seguintes pela rubrica 03.02.07.01.10.01 e trata-se de
ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 08.003.2019/179.
2. P ROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

3. Gestor de Contrato
Nos termos do artigo 290.⁰-A do Código dos Contratos Públicos (CCP) a Câmara Municipal deve designar um gestor
de contrato com a função de acompanhar permanentemente a execução deste.
Desta forma, sugere-se que Joaquim Oliveira, Eng.º, seja designado como gestor de contrato.
4. J ÚRI
Aprovar o seguinte júri, de acordo com o n.º 1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação
das propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:
- Joaquim Oliveira, Engº.; (Presidente do Júri);
- André Gabriel, Engº.;
- Mauro Alegre, Engº.;
- Ivo Costa, Dr. (Suplente);
- Mário Monteiro, Eng. (Suplente).
À consideração superior,
O Dirigente Intermédio em R/S
(Fernando Cavacas, Dr.)
14.04.2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar: o procedimento da modalidade de
concurso público, com o preço base de 10.200,00 euros; o convite e o caderno de
encargos; a designação com gestor do Contrato o Eng.º Joaquim Oliveira e o
júri, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------Ponto 29. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES
. REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO - PROJETOS

- Projeto de Execução para Reabilitação do Troço da EM 348 entre o Nó da
A1 e Paleão

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Vias de Comunicação e Transportes

Rede Viária e Sinalização – Projetos
- Projeto de execução para Reabilitação do troço da EM 348 entre o Nó da A1 e Paleão
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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) O reperfilamento, reabilitação de pavimentos, drenagem e sinalizações em toda a extensão do troço,
incluindo a criação de caminhos paralelos de acesso às propriedades confinantes;
b) Zona a intervencionar - troço da EM n.º 348, entre a rotunda da saída do Nó da A1 em Soure e a
localidade de Paleão, conforme melhor se pode visualizar na figura seguinte;

O valor estimado para a aquisição de serviços que agora se propõe, totaliza 49.000,00€.
Em cumprimento do n.º 6, do artigo 68º, da Lei n.º 2/2020 (Lei do Orçamento do Estado para 2020), informamos
que os nossos serviços não dispõem de meios humanos (técnicos com experiência na elaboração de projetos
com a complexidade do presente) e materiais (software adequado à execução dos cálculos e das peças de
projeto) para realização do projeto em causa, sugerindo-se a sua contratação por recurso à consulta prévia às
entidades seguintes:
1. Speed Of Light, Engineering Consulting, Design And Supervision, Lda .;

2. Em Branco, Arquitetura, Engenharia e Design Gráfico, Lda.;
3. SE - Serviços de Engenharia, Lda.;
4. Navega Arquitetura, Lda.;
5. Mc2E – Consultores de Engenharia, Lda.;
6. Galbilec – Serviços Globais de Projeto, Lda.;
7. Analixemplo, Lda.
À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eng.º.
Chefe de Div. I.O.P.M)

2020-04-27
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O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “vou votar favoravelmente, a
nossa proposta era diferente, era de ter investido numa via rápida mas mais vale isto que
nada.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a contratação por recurso à consulta
prévia às entidades seguintes: (Speed of Light Engineering Consulting, Design
And Supervision, Lda, Em Branco, Arquitetura, Engenharia e Design Gráfico,
Lda, SE -Serviços de Engenharia, Lda, Navega Arquitetura, Lda, Mc2E Consultores de Engenharia, Lda, Galbilec - Serviços Globais de Projeto, Lda e
Analixemplo, Lda), para Aquisição de Serviços de Elaboração de Projetos de
Execução - Reabilitação do Troço da EM 348 entre o Nó da A1 e Paleão -, no
valor de 49.000,00€, e o respetivo caderno de encargos, conforme decorre da
informação técnica do Chefe de Divisão Eng. Mário Monteiro.-------------------Ponto 30. 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 do 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
NORTE E DA VARIANTE NORTE À VILA DE SOURE
- ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

SUPERIOR SOBRE A LINHA DO

Em cumprimento do Despacho de 08.04.2020, 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 46.950,00 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.
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O presente encargo está previsto no Orçamento de 2020 e seguintes pela rubrica 03.03.02.02.14 e trata-se de
ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 11.002.2020/313.
2. V ERIFICAÇÃO DO A RTIGO 68.º DA L EI N .º 2/2020, DE 31 DE M ARÇO (LOE 2020)
N.º 6 – Dada a impossibilidade de satisfação das necessidades por via dos recursos próprios da entidade.
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:
- Speed of Light – Engineering Consulting, Design and Supervision, Lda;
- Em Branco, Arquitetura, Engenharia e design Gráfico, Lda;
- SE – Serviços de Engenharia, Lda;
- Navega Arquitetura, Lda;
- Mc2E – Consultores de Engenharia, Lda;
- Galbilec – Serviços Globais de Projeto, Lda;
- Analixemplo, 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:
-

Mário Monteiro, Eng. (Presidente de Júri);
Mauro Alegre, Eng;
Joaquim Oliveira, Eng;
Ivo Costa, (Suplente);
Fernando Cavacas, (Suplente).

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio em R/S,
(Fernando Cavacas, Dr.)
15.04.2020

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “no entroncamento da
Camparca e o outro que vai para a passagem superior da linha… e lá à frente para a Zona
Industrial, é aí que vai ser feito?”------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “inicialmente, a vontade
era fazer quatro rotundas mas, perante os indicadores prévios, quando começaram a falar em
números, não avancei com essa ambição, se bem que a descida para o troço, para a rampa da
Estação é muito complexa e, portanto, implicaria custos astronómicos, podia implicar mais
expropriações de terrenos e outro tipo de condicionantes e mesmo a própria rotunda de
acesso à Zona Industrial, a seguir ao café, na entrada da Zona Industrial, o valor, em termos
de estudo prévio, andaria sempre na ordem dos 150.000,00 euros e, como tal, é uma rotunda
que, não sendo feita agora, pode sempre ser feita em qualquer outra altura porque é no
seguimento da estrada da Cavaleira para a Gesteira e, portanto, mandei suprimir desta
intenção essas duas rotundas.”--------------------------------------------------------------------53
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Deliberado, por unanimidade, aprovar: o procedimento prévio da modalidade de
consulta prévia, com o preço base de 46.950,00 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 sugeridas (Speed of Light - Engineering
Consulting, Desing and Supervision, Lda; Em Branco, Arquitetura, Engenharia e
Design Gráfico, Lda; SE - Serviços de Engenharia, Lda; Navega Arquitetura, Lda;
Mc2E - Consultores de Engenharia, Lda; Galbilec - Serviços Globais de Projeto, Lda;
Analixemplo, Lda) e o júri, conforme decorre da informação técnica dos serviços.Ponto 31. SERVIÇOS MUNICIPAIS
. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

- Estudos, Pareceres e Consultadoria
- Aquisição de Serviços na Área Jurídica
. Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto:

SERVIÇOS MUNICIPAIS
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
- ESTUDOS, PARECERES E CONSULTADORIA
- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA JURÍDICA
- ADJUDICAÇÃO

Por Deliberação da Câmara Municipal, de 09.03.2020, foi decidido recorrer à figura da consulta prévia, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.
Das empresas consultadas, apresentaram proposta a(s) seguinte(s):
EMPRESA

VALOR

João Ramalhete Carvalho, Andreia Ventura, Rafael Vale e Reis &
Associados – Sociedade de Advogados, SP,RL

28.800,00 €

Conforme Análise de Proposta, tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta é de
acordo com o preço base definido, sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma.
O contrato deverá ser reduzido a escrito nos termos do n.º 1 do artigo 94º do Código dos Contratos Públicos (CCP),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa de
audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.
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Nos termos do artigo 290.º-A do CCP a Câmara Municipal deve designar um gestor do contrato com a função de
acompanhar permanentemente a execução deste. Desta forma, sugere-se que seja designado a Chefe de Divisão
em R/S Dulce Rocha Drª.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A aprovação da minuta do contrato;
2. A dispensa de audiência prévia a favor do interessado;
3. A adjudicação do presente serviço à entidade “João Ramalhete Carvalho, Andreia Ventura, Rafael Vale e
Reis & Associados – Sociedade de Advogados, SP,RL”;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 28.800,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal;
5. Sugere-se, para gestor do contrato, a Chefe de Divisão em R/S Dulce Rocha Drª.
À consideração superior,
O Dirigente Intermédio R/S,
(Fernando Cavacas, Dr.)
28.04.2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a minuta do contrato; a Dispensa da
audiência prévia a favor do interessado; a adjudicação da presente serviço à
entidade “João Ramalhete Carvalho, Andreia Ventura, Rafael Vale e Reis
Associados - Sociedade de Advogados, SP, RL”, a autorização para a realização
da despesa no valor de 28.800,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal e a
designação como gestor de contrato a Chefe de Divisão em R/S Dulce Rocha,
Dra., conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------------Ponto 32. M EDIDAS A A DOTAR PELO M UNICÍPIO DE S OURE NO CONTEXTO DO
E STADO DE ALERTA EM VIGOR
O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “é apenas para fazer um ponto de situação.
Está explícito na informação, é mais uma atualização.
Na questão dos tablets estamos com capacidade para as necessidades; acordamos com o
Agrupamento, em termos de ensino secundário, enquanto eles tiverem capacidade, são
cedidos por eles; estamos a entregar, em termos de trabalhos escolares, por solicitação do
agrupamento e disponibilizamos ao Instituto Pedro Hispano, entregar trabalhos da escola à
residência dos alunos que não tenham possibilidade de ir recolher à escola ou às escolas do
1.º ciclo que temos abertas, portanto, estamos a fazer esse serviço.
Neste período, fizemos a segunda entrega de cabazes ao escalão A e a primeira ao escalão B,
nas medidas da ação social. Portanto, está aí a situação atual.
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Por fim, acho que é de inteira justiça enaltecer a continuação do trabalho feito pelas
voluntárias na feitura de máscaras, que possibilitou a entrega de mais 850 máscaras neste
período e também enaltecer, em termos do banco de voluntariado, que temos neste
momento 30 inscritos na área da saúde para colaborarem com o Município na questão dos
testes e, portanto, a sociedade civil a funcionar no seu melhor.”-----------------------------------A Senhora Vereadora Ana Patrícia Pereira, referiu que: “deixar a nota que todas as medidas
tomadas, tanto na área do ambiente e da juventude se mantêm a decorrer dentro da
normalidade, de acordo com a informação da reunião anterior.
Como o Senhor Presidente já disse, os 60 contentores do lixo com pedal chegaram ontem.
Hoje, foram colocados pela empresa os devidos pedais. Em princípio, segunda feira, iremos
proceder à substituição dos contentores na Vila de Soure.”-----------------------------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira, referiu que: “devido ao estado de emergência
implementámos os planos já de todos conhecidos. Está a decorrer tudo muito bem. Penso
que o principal objetivo era reduzir o impacto da pandemia e penso que conseguimos.
Na questão da proteção civil, continuamos a colaborar com os Bombeiros, com o CODIS e
tudo o que são situações que vão aparecendo no Concelho; continuamos a distribuir
equipamentos, como já informei na última reunião.
Dar nota daquilo que o Senhor Presidente agora disse… reunimos a Comissão Municipal de
Proteção Civil e autorizamos as queimas no Concelho uma vez que dado o estado do tempo,
é preferível fazermos neste momento do que estarmos a aguardar para o período de verão,
uma vez que poderíamos estar aqui a arranjar problemas graves para o Concelho em termos
de incêndios. Informar que têm sido dezenas de pedidos que entram na plataforma, as
pessoas estavam desejosas de queimar os sobrantes, e ainda bem que o estão a fazer.
Em termos de abastecimento público de água, saneamento básico, recolha de resíduos e a
questão do fornecimento da energia elétrica, estamos a cumprir como decorre do Despacho
354 do Gabinete do Ministro do Ambiente e Ação Climática. Felizmente não tem havido
qualquer tipo de problema. Realçar a colaboração de todos, principalmente das Juntas de
Freguesia, IPSS, estamos atentos e vamos todos colaborando. Penso que devíamos era
pensar no pós período de emergência, se vamos manter a estrutura ou se alteramos, uma vez
que a partir do dia 4 de maio não se mantém o Estado de Emergência mas, a minha opinião,
era que a estrutura operacional se devia manter.”-----------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “acrescentando alguma
informação, nomeadamente estávamos à espera do que é que o Conselho de Ministros
aprovava em termos de plano de substituição… já sabemos que não vai haver renovação do
Estado de Emergência, vamos passar a um Estado de Calamidade, mas aquilo que me
parece é que até ao dia 18 de maio não há alterações significativas. Abrir o pequeno
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comércio, saúdo, penso que já podia estar aberto há mais tempo, respeito a posição e as
cautelas do Governo, aliás, penso que o País tem estado a responder bem, todos os órgãos, a
estas medidas mas sabemos que são muito limitadas, muito diminutas, altera-se a
nomenclatura e abrem-se quatro ou cinco medidas… cabeleireiros, barbeiros, gabinetes de
fisioterapia e pouco mais. Acho que se devia ir mais longe, inclusive, parece-me que
continuam proibidas as feiras e acho que devemos, e iremos fazê-lo já neste sábado, temos
que dar maior acolhimento, interpretação mais alargada à lei, que fala nos mercados locais,
por isso o mercado está aberto, e ao escoamento dos produtos locais… há necessidade de
ajudar e facilitar a vida aos nossos produtores locais que podem não ter sede no Concelho
de Soure mas têm aqui explorações agrícolas, nomeadamente as hortícolas, os chamados
alfobres para plantação e que, junto ao Mercado Municipal, vamos tentar reforçar a nossa
presença de higiene e de pessoal para a limpeza, que tem que acompanhar neste fenómeno
de constrangimento e dar acolhimento aos produtos virados para a economia local do ponto
de vista da alimentação, do ponto de vista de produção agrícola. Dar aqui nota que essa
parte temos que a reforçar porque a minha interpretação, não sei se os Senhores Vereadores
concordam com ela, é que há um conjunto de atividades ligadas aos produtos locais, que
também deixou de poder vender nas feiras mas que a lei permite a distinção entre o que é
mercado e o que é feira. As feiras, eu estava à espera que saísse alguma coisa, continuam
proibidas e , portanto, não vamos abrir a feira, agora abrir o conceito do mercado local
àquilo que já lá se vende e que sempre se vendeu, nomeadamente os produtos hortícolas,
quer a jusante, ou seja, produto para consumo do consumidor final, quer a montante, que
são os produtos de sementeira e de plantação dos produtos hortícolas que fazem falta à
economia familiar.
Relativamente ao resto, o período de contingência, em termos de higiene pública,
saneamento e água, obriga-nos a manter uma atenção redobrada porque verifica-se por
aquilo que são estas medidas que, de facto, alguns comerciantes podem sair de casa para vir
abrir os seus estabelecimentos, alguns prestadores de serviços, mas as outras pessoas, não vi,
até começar esta reunião, que haja uma libertação do confinamento, como tal, e isto tem a
ver com o ponto que vem a seguir, pelo menos até ao dia 18, parece-me que é para
continuarmos em confinamento, portanto, é a interpretação que eu faço. Estando em
confinamento produzimos mais lixo doméstico, consumimos mais água, colocamos mais
água no sistema para tratar e isto tem obrigado a um trabalho redobrado pela nossa parte
operacional, temos recolhido muito mais lixo doméstico do que aquilo que é o habitual; há
uma pressão enorme para abrirmos os ecocentros e a minha opinião é que se deve também
abrir ou estudar a abertura dos ecocentros, outra coisa será os monos e por falar em monos,
começou a haver de novo, pela falta dos monos, os empresários que se dedicam a atividades,
uma lícitas outras ilícitas, começaram a abusar dos espaços alheios ou dos espaços públicos e
privados que não lhes pertencem e ainda esta semana foram detetados diversos crimes
ambientais nos nossos espaços, um deles, em vários sítios, com dezenas de pneus, portanto,
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alguém se desfez de dezenas de pneus, já foi participado ao SEPNA para Pombal e também
ao SEPNA a que pertence Soure, quer por parte de particulares, quer por parte da
Autarquia: na zona de Tapeus, nas Pedreiras; na zona do Casconho, na zona do Barreiro,
centenas de pneus; no próprio ecocentro de Soure, onde seria o lugar dos monos, estão lá
uma dezena de pneus. Não sabemos se é do mesmo operador ou mais do que um; na zona
de Vila Nova de Anços, descargas em zona de pinhal, de diverso lixo, quando em Vila Nova
de Anços nem se justifica porque a Junta de Freguesia tem um sistema de recolha e
atendimento aos munícipes para receber, à sua responsabilidade, aquilo que seja monos, mas
não se trata de monos, trata-se de lixo diverso que, porventura, mais tarde o Município tem
que ir recolher, não há outra forma; custará milhares de euros a recolha destes resíduos.
Obviamente que tem que ser pago pelo infrator se o infrator for detetado. Nesta fase, vai ter
que estar assim, até como meio de prova, para que as autoridades competentes investiguem,
porque isto é um crime, implica uma investigação criminal que, só a nível dos pneus, não é o
seu tratamento que custa 15,00 euros cada um em média, é o custo de os recolher, é um
custo de milhares de euros, temos que ficar conscientes disso. Recolher aqueles pneus, nos
sítios onde os foram colocar, vão custar milhares de euros. O Município não tem capacidade
técnica nem humana para o fazer, vai ter que fazer um procedimento para o realizar.
Adiantando aqui já o nosso serviço pós reunião com o Senhor Vice-Presidente, obviamente
que esta área do ambiente, recolha de resíduos, a pressão vai continuar e, pelo menos, até ao
dia 18 temos que manter toda esta dinâmica que tem estado a funcionar bem.
Dar-vos nota de uma informação, que tem a ver com os testes que estão planeados em
parceria intermunicipal com a supervisão da ARS, já fizemos alguns testes enquanto
entidade gestora de proteção civil, ante plano, em dois ou três sítios, sempre com a
supervisão do Delegado de Saúde; fizemos um ensaio para os profissionais que se
voluntariaram para ajudar nestes testes; o que está estipulado é que os testes serão feitos
com os municípios a pagar e a ARS a supervisionar e também os profissionais locais da ARS
a realizarem as colheitas. Sabemos as dificuldades em que os profissionais locais têm para
realizar esta tarefa e criámos aqui a dinâmica dos profissionais da área da saúde voluntários.
Neste momento há cerca de 40 profissionais de saúde voluntários para realizar esta tarefa,
nem todos desempenharão a mesma tarefa; se não tiverem 40 dentro do padrão solicitado,
andará muito perto mas temos médicos, psicólogos, enfermeiros, técnicos superiores de
análises clínicas, licenciados em química e bioquímica e, portanto, hoje haverá uma segunda
ação de capacitação para estes técnicos, a partir das 20.30h, aqui junto à tenda onde se
realizarão os testes e no hall dos Paços do Concelho; para os testes de hoje, avançam 25
bombeiros, que fazem parte da chamada linha da frente e da prioridade aos testes, portanto,
funcionários das IPSS, RPI das estruturas residenciais para pessoas idosas, bombeiros,
proteção civil, trabalhadores dos serviços básicos e forças de segurança ou equivalente.
Hoje, farão teste nesta ação de capacitação, 25 bombeiros, não digo que estarão os 40
voluntários mas estarão grande parte deles.
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Dar aqui uma nota de tranquilidade, não é a equipa que faz a recolha que divulga os
resultados, nem ao próprio, essa competência é do Delegado de Saúde ou do Médico de
Família mandatado a quem o Delegado de Saúde tenha delegado essa competência,
portanto, nós não vamos, em tempo real, anunciar os resultados, essa competência, porque é
um dado clínico, é uma competência do Delegado de Saúde ou do médico a quem ele
delegar essa função; estão salvaguardadas várias questões, nomeadamente no Regime Geral
da Proteção de Dados; há várias segregações de funções, desde logo o contacto com as
entidades empregadoras, que são as IPSS, é feita, quer pelo Delegado de Saúde, quer pelos
nossos serviços de ação social mais com o intuito de organizar a parte logística, portanto,
saber quantas pessoas e qual a nossa capacidade, todos os dados são entregues e são geridos
pelo Delegado de Saúde; o conhecimento com algum dado pessoal é uma questão
circunstancial, obviamente que temos que fazer a chamada pelo nome que está na lista mas
o acesso ao número da segurança social ou do sistema nacional de saúde, data de
nascimento e outros documentos, o Município não quer, não deve ter na sua posse esses
dados; são carregados de imediato numa plataforma e reencaminhados ao Delegado de
Saúde ou a quem ele indicar e, da parte do Município, esses dados não ficarão retidos,
ficarão meramente evidências para prova futura. Amanhã teremos toda a tarde, como
esperamos que corra tudo bem, aqui um primeiro lote de funcionários de RSI, serão cerca
de 80 e no sábado à tarde, outros 80 e depois avançar-se-á, consoante a disponibilidade, quer
da ARS, quer dos nossos voluntários, para uma segunda etapa. Está em construção um
protocolo a realizar com a Escola Superior de Tecnologia de Gestão, do Politécnico, que
tem uma outra proposta, que implica mais investimento por parte do Município, que deve
ser ponderado porque a ação nos dará mais conforto a nós, ou seja, ser o politécnico a
responsabilizar-se pela recolha, em protocolo com o Município, ainda que isso tenha um
custo diferenciado, acrescido, diria que a pagarmos quase esse serviço, penso que numa
segunda fase é importante porque quando tudo funciona, para já não é nossa função, do
Município, coordenar atos médicos, não está escrito na lei; segundo, os próprios técnicos,
médicos, enfermeiros e outros especialistas, mais de metade destas pessoas tem muita
experiência na atividade da saúde, estamos a falar de pessoas com 15/20 anos de serviço, há
alguns mais jovens, ainda assim, está definido pela equipa, que os estagiários não vão ser
responsáveis pela recolha do sangue mas ficam a acompanhar, mas dizia eu, relativamente ao
politécnico, que essa será sempre uma boa solução porque eu não acredito que, quer a USF
Vita Saurium, quer a USP ou mesmo a UCC tenham disponibilidade para se
responsabilizarem pela recolha de 800/1000 testes, 1600 testes, que são aqueles que temos
previstos fazer. O que está protocolado é, em primeiro lugar, os profissionais dos lares e
estas forças que vos expliquei mas a seguir, os próprios utentes dos lares mas eu coloco
algum ênfase... nos profissionais das creches, também já sabemos que abrem dia 1 e abre
também o pré-escolar e ATL e, portanto, eu até diria, até uma questão a discutir e
aconselhamento jurídico, abrindo o pequeno comércio se os pequenos comerciantes não
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deviam ter aqui uma oportunidade, para bem dos Munícipes, nós também abrirmos esta
possibilidade a este tipo de situações, ou seja, se as grandes empresas, que estão a fazer
testes pois têm essa capacidade no âmbito da sua política de trabalho, algumas a trabalhar no
Concelho de Soure, também estão a adquirir testes e a realizar com os seus médicos de
saúde no trabalho para gerir os seus recursos, os pequenos comerciantes, aqueles de quem
nós vamos depender no nosso dia a dia, se não seria importante abrirmos essa possibilidade
aos pequenos comerciantes e aos prestadores de serviços para dar aqui alguma tranquilidade
ao nosso sistema. É uma questão que não está definida porque não está protocolada e não
está supervisionada. Eu tenho uma opinião muito clara por um lado e algumas suspeitas por
outro, porque é que não está protocolado mas isto também é um processo em constante
crescimento e, portanto, também não me oferece grandes dúvidas, a partir do dia 18, a
abertura da comunidade escolar aos alunos do 11.º e 12.º ano, portanto, o contacto entre
alunos, funcionários e professores, embora, felizmente, o Agrupamento de Escolas de
Soure, a Escola Secundária Martinho Árias tem dimensão espacial para conseguir, sem
grande constrangimento, receber estes alunos, temos que perder 15 dias num trabalho de
grande planeamento com a gestão dos transportes escolares, e temos sempre uma posição
desvantajosa porque a escola define os horários, encaixa os horários e nós temos que ir,
perante o padrão de horário e a localidade dos alunos, perceber se operador que está
contratualizado em transportes públicos se aceita realizar esta tarefa para um conjunto, diria
eu, diminuto de passes escolares, se tem que ser o Município a reforçar as suas redes porque
cada autocarro tem capacidade limitada a ⅓, portanto, há aqui várias condicionantes.
Sabemos que a vontade do Agrupamento é concentrar todos estes alunos só no espaço da
manhã, os cinco dias por semana porque tem conforto para isso mas nós não sabemos se
temos conforto para fazer transportes escolares só da parte da manhã porque há aqui um
conjunto de situações a resolver e, portanto, a tarefa para a equipa do Senhor VicePresidente e do Senhor Vereador, obviamente comigo próprio, não vai ser fácil durante os
próximos dias.
Dar a informação que em termos de números, se mantém há vários dias, estável, com vários
recuperados a anunciar, são dados que estão na posse do Delegado de Saúde, só ele é que
os pode divulgar em concreto, mas penso que os casos infetados no Concelho de Soure,
com sintomatologia relevante, não são nenhum, duas pessoas hospitalizadas por outras
razões que não o COVID mas foram infetadas, que nunca tiveram ou não estão com
sintomas e que têm alta hospitalar para regressar ao seu meio, um problema que tem que ser
resolvido entre as famílias e os decisores sobre como é que se recebem de novo estas
pessoas no seu meio.”-------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira, referiu que: “concordar com a opinião de que
na questão do mercado municipal, até porque estamos na época alta dos produtos
hortícolas, dar a oportunidade aos nossos agricultores poderem vender fora do espaço do
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mercado. Penso que não se pode considerar uma feira, uma vez que é o mercado e é a área
adjacente ao mercado mas devemos ter algum cuidado, alguma organização em colocá-los,
criar alguma distância entre eles porque se dentro conseguimos controlar com o nosso
pessoal, no exterior é sempre mais difícil. Vamos criar um perímetro de segurança entre eles,
se concordarem todos, e abrirmos a possibilidade de os nossos agricultores poderem
abastecer.
Na questão dos ecocentros, sou dos que defende, é uma opinião que vale o que vale,
entendo que deviam abrir por várias razões mas de forma organizada, ou seja, com horário,
há muitas pessoas que estão em casa e aproveitam para fazer muitas limpezas e por muito
bem que as pessoas queiram fazer há sempre a tendência de ir levar ao pinhal ou a outro
lado é uma tendência natural das pessoas e se tivéssemos os ecocentros abertos, num
período da manhã e tarde, não seria difícil, pois todas as Juntas de Freguesia têm pessoal, é
só chegar lá e abrir e depois ir fechar, fazerem uma divulgação nas freguesias que permitiria
às pessoas terem um sítio onde colocar o seu lixo porque senão vamos continuar com as
lixeiras, como já aconteceu e o Senhor Presidente frisou e muito bem, a céu aberto. É uma
situação que temos que resolver juntamente com as Juntas de Freguesia.
Na questão dos transportes escolares, dizer que estamos a planear o regresso dos alunos,
falta informação do Vereador Gil Soares, uma vez que estamos a coordenar quais são os
alunos e as suas localidades mas, não tendo uma certeza absoluta, entendo que conseguimos
planear de forma a não ter que recorrer ao transporte das operadoras. As operadoras não
vêm só fazer o serviço por causa de um passe ou dois ou três. Está a ser preparada a
próxima reunião, talvez eu e o Dr. Gil já estejamos em condições de informar os colegas
vereadores da possibilidade de não recorrermos ao transporte das operadoras uma vez que
também estamos em contacto com a CIM, entidade que regulamenta, no sentido de
organizarmos e darmos uma resposta sobre o que é que iremos fazer no Concelho.”---------32.1. 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, informamos o estado atual da implementação de
algumas medidas nas áreas sociais e saúde, neste período de tempo.
I – EDUCAÇÃO
1. Apoio ao Ensino à Distância
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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.
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.
Os dados, ao dia 28 de abril, relativamente à implementação desta medida são os seguintes:
PEDIDOS

DEFERIDOS
A

1.º CEB

2.º CEB

3.º CEB

Secundário

B

A

39

28

1.º

6

5

2.º

9

1

3.º

0

4.º

67

B

31

18

1.º

6

4

2.º

9

1

6

3.º

0

5

5

2

4.º

3

2

5.º

7

6

5.º

6

2

6.º

4

0

6.º

3

0

7.º

2

2

7.º

1

2

8.º

4

1

8.º

3

1

9.º

0

4

9.º

0

1

10.º

1

0

10.º

0

0

11.º

0

1

11.º

0

0

12.º

1

0

12.º

0

0

39

28

31

18

34

17

13

3

1.º CEB

2.º CEB

3.º CEB

Secundário

67

49

30

11

8

0

4

COVID-19 s RESUMO TABLETS

1.º CEB

490

N.º DE
PEDIDO
S
34

2.º CEB

281

17

TOTAL ALUNOS

%
7%
6%
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3.º CEB

431

13

3%

SECUNDÁRIO

330

3

1%

1532

67

4%

Em termos operacionais, e em concertação com o Agrupamento de Escolas, foi decidido que os pedidos de alunos
que frequentam o ensino secundário, no que diz respeito a computadores, serão avaliados e concedidos pelo próprio
Agrupamento, no limite de 30 equipamentos.
COVID-19 s RESUMO TABLETS

Resumo da Entrega de Tablets por Ciclos
40
35
30

34
30

25
20

17

15

11

13
8

10

3

5
0

1.º CEB

2.º CEB

PEDIDOS

3.º CEB

Secundári
0o

DEFERIDOS

2- A operacionalização de um serviço de entrega de trabalhos escolares a alunos
Nesta fase, mantemos todas as escolas do 1.º CEB abertas, em dias específicos, para servir de apoio aos alunos e
pais na entrega de livros e trabalhos reencaminhados pelos professores.
No que diz respeito aos alunos dos 2.º Ciclo até ao Secundário, os trabalhos que forem impressos tanto no
Agrupamento de Escolas como no IPH, para alunos que não tenham possibilidade de deslocação para os ir recolher,
o Município está a assegurar esse serviço, do estabelecimento de origem até ao estabelecimento escolar de
referência da residência,
3- Equipa Multidisciplinar
Os técnicos que integram esta Equipa continuam a efetuar o acompanhamento às crianças já sinalizados.
4- Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)
Em reunião realizada entre o Município, Agrupamento de Escolas e Associação Tempos Brilhantes, foi decidido
manter a oferta das AEC a partir de maio e até final do período, adaptada a novos horários e conteúdos.
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Entretanto, por comunicação da DGESTE, está assegurado o financiamento a estas atividades por parte do
Ministério da Educação no terceiro período.
5. Ação Social Escolar
Foram entregues, pela segunda vez, 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, e efetuada uma entrega aos alunos do escalão B dos mesmos níveis de ensino.
Destinatários
N-º Alunos
N.º cabazes distribuídos
(Escalão A)
Alunos pré-escolar e 1.º Ciclo integrados
Escalão A
Alunos pré-escolar e 1.º Ciclo integrados

87

150

Escalão B

85

76

1.

II – REDE SOCIAL // AÇÃO SOCIAL
PROGRAMA DE EMERGÊNCIA SOCIAL
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)

Apoio à Aquisição de Produtos de Higienização
Instituição
Centro Paroquial Granja do Ulmeiro

Centro Social Alfarelos

Associação de Samuel

Santa Casa Misericórdia Soure

Associação da Vinha da Rainha
Casa do Povo Vila Nova Anços

Fornecedor
Higimarto
Higimarto

Valor
207,86
559,70

Higimarto

431,80

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

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

Eixiorientador

385,11

Centroquimica
Goodplastic

1 000,00
73,80

HigiCastanheira

229,99

Higicastanheira
Higicasyanheira

171,68
58,31

HigiCastanheira

999,69

Centroquimica

783,87

HigiCastanheira

446,07

Goodplastic
Farmácia Madeir

465,41
123,00

Total
1 199,36

1 230,00

1 303,79

1 229,68

1 229,94
1 202,48
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Fundação Maria luisa Ruas

Centro Social Figueiró do Campo

Centro Social Malhadas
ADESTA

APPACDM

HigioCastanheira

540,27

Goodplastic

73,80

HigiCastanheira
Centroquimiva

128,44
230,35

Centroquimica

353,54

HigiCastanheira
Goodplastic

295,70
850,59

Higicastanheira

112,42

HigiCastanheira

511,32

Higicastanheira

348,83

HigiCastanheira
Centroquimica
HigiCastanheia

303,98
260,63
513,35

Centroquimica

162,02

HigiCastanheira

104,12

HigiCastanheira

1 121,46

TOTAL

712,33

1 258,71

860,15
1 239,98

1 225,58

12 692,00

2- SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE
Intervenções / Acompanhamentos Sociais
Verificou-se no período entre 14 de abril e 22 de abril um aumento de 14 processos abertos e de 39 pessoas a
serem acompanhadas.
N-º Processos Abertos
77

Total Pessoas
194

GÉNERO
M

21

F

56
77

FREGUESIA
Alfarelos

3
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Gesteira e Brunhós

11

Degracias e Pombalinho

2

Figueiró do Campo

2

Granja do Ulmeiro

17

Samuel

1

Soure

33

Tapeus

0

Vila Nova de Anços

6

Vinha da Rainha

2

TOTAL

77

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.
Data de Entrega
06 de abril 2020
16 de abril 2020
27 de abril 2020
TOTAL

Quantidade
850
1.375
850
3.075

Soure, 29 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 tomado conhecimento das Medidas nas Áreas dos Resíduos, Higiene Pública e
Juventude, apresentadas pela Senhora Vereadora Ana Patrícia Pereira.---------32.2. Medidas Operacionais e de Proteção Civil
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Foi tomado conhecimento das Medidas Operacionais e de Proteção Civil,
apresentadas pelo Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira.----------------------O Senhor Presidente Mário Jorge Nunes fez um balanço de algumas medidas a
serem implementadas, entre elas os testes serológicos destinados a Grupos de
Riscos - Bombeiros, IPSS, Profissionais de Saúde e Proteção Civil -.---------------Ponto 33. PROPOSTA DE APOIO NA REDUÇÃO DA FATURA DA ÁGUA, SANEAMENTO,
RSU, TRH, NOS CONSUMOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020
Foi presente a seguinte Proposta:
PROPOSTA
Proposta de apoio e redução na fatura da água nos consumos de meses de março e abril de 2020
Considerando que,
Foi aprovado o Plano de Contingência para o Município de Soure;
Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) provocada pelo vírus SARS-CoV-2, a 30 de janeiro de 2020 e à classificação, pela OMS , da doença CVID19 como pandemia, a 11 de março de 2020, é necessário adotar os procedimentos que, de forma responsável e
proporcional à evolução das fases de propagação desta pandemia, salvaguardem a manutenção da saúde pública ,
na defesa dos riscos potenciais e comprovados, segundo elevados critérios científicos e sociais, e no respeito pelos
direitos fundamentais dos cidadãos;
A situação excecional que se vive no momento atual e a proliferação de casos registados de COVID-19 exige a
aplicação de medidas extraordinárias e de caráter urgente;
É fundamental conter as possíveis linhas de contágio para controlar a situação epidemiológica em Portugal,
evitando, por todos meios, o contacto social;
A declaração da situação de alerta em todo o território nacional, nos termos do Despacho nº 3298-B/2020, de 13 de
março, e, bem assim, a necessidade de medidas adicionais com vista ao cumprimento dos objetivos que
justificaram a referida declaração;
O Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 13 de março, que veio estabelecer medidas excecionais e temporárias para mitigar
a propagação do surto epidemiológico do novo Coronavírus (COVID-19);
O Decreto do Presidente da República nº 14-A/2020, de 18 de março, que declara o Estado de Emergência, com
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública;
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Que a Lei nº 1-A/2020, de 19 de março, procede à ratificação dos efeitos do Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 13 de
março;
Que o sucesso das medidas preventivas depende essencialmente da colaboração dos cidadãos e das instituições e
de um elevado espírito cívico destes, mesmo assumindo consideráveis prejuízos pessoais, de natureza económica
e outros;
Foi e é importante incentivar a permanência de todos nas suas habitações, na medida em que os contactos
próximos podem contribuir para aumentar a propagação da infeção, e importa quebrar cadeias de transmissão,
contribuindo decisivamente para a proteção da comunidade, o que muitas vezes foi feito à custa do rendimento
mensal dos munícipes, das instituições e das empresas;
O município reconhece o impacto destas medidas, nomeadamente o dia a dia das populações residentes neste
concelho, quer a nível pessoal quer a nível económico, e agradece, antecipadamente a colaboração e o elevado
espírito cívico de todos os cidadãos, que é fundamental no controlo deste surto, bem como o esforço de todos os
munícipes do Concelho de Soure e do seu tecido económico social;
Os últimos desenvolvimentos no âmbito da pandemia que assolou o nosso Concelho de Soure, o país e o mundo,
originou a toda a população, empresas, instituições do setor social, associações e juntas de freguesia do concelho,
avultados constrangimentos, privações, sofrimento e prejuízos económicos, enquanto Presidente da Câmara
Municipal, não posso ficar alheio a esta situação, pelo que, se justifica apresentar à reunião da Câmara Municipal
de Soure, uma proposta de apoio solidário;
De todas as formas de apoio social que o Município de Soure já vem prestando e irá intensificar nos próximos dias
e meses e/ou enquanto esta crise epidemiológica permanecer ativa, nenhuma é tão abrangente para a
comunidade, como o apoio ao pagamento da fatura da água, saneamento, RSU e TRH aos consumidores
domésticos deste concelho, que integra a ABMG, Águas do Baixo Mondego e Gândaras, IM, SA.
A constituição da Empresa Intermunicipal e o Contrato de Gestão Delegada, celebrado com a ABMG, Águas do
Baixo Mondego e Gândaras, EIM, SA, determina que o contrato de gestão deste setor está delegado na referida
empresa desde 15 de janeiro de 2020 e todas as medidas de apoio terão de ser acordadas com a mesma, para que
possam ser posteriormente formalizadas pelo Executivo Municipal, devidamente convocado para o efeito;
Tendo sido solicitado parecer jurídico sobre as questões da subsidiação do tarifário e sobre a tramitação a adotar e
que o mesmo foi do conhecimento e aprovado por unanimidade, pela Câmara Municipal na reunião ordinária do dia
17 de abril de 2020, assim como a Minuta de Memorando/protocolo entre os Municípios de Montemor-o-Velho,
Soure e Mira e a ABMG- Águas do Baixo Mondego e Gândaras, EIM, SA;
Proponho ao Executivo Municipal:
1. A redução no pagamento da fatura da água, saneamento, RSU e TRH, em 50%, para todos os consumidores
domésticos, referentes aos meses de março e abril do corrente ano (com repercussão efetiva na fatura de abril e
maio, respetivamente);
2. Que o pagamento à ABMG, Águas do Baixo Mondego e Gândaras, EIM, SA, do diferencial que resulta desta
proposta de apoio aos munícipes/ consumidores de Soure, sob a forma de apoio ou redução de pagamento da
fatura da água, saneamento, RSU e TRH, seja feito no prazo de pagamento das respetivas faturas, devendo
constar nas mesmas a deliberação do Município e o montante de apoio, conforme acordado com esta entidade
previamente, em reunião do Conselho de Administração de 22/04/2020.
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Soure, 27/04/2020
O Presidente da Câmara Municipal
Mário Jorge Nunes

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “uma proposta que já se
viu aqui aprovada de uma forma genérica na primeira reunião extraordinária, quando surgiu
este problema. Mantêm-se os pressupostos mas agora é preciso concretizar a proposta de
forma clara para articular com a empresa que está a fazer a exploração. Portanto, a proposta
tem os considerandos que todos sabem e depois resume-se que há redução do pagamento
da fatura da água, saneamento, RSU e TRH em 50% para todos os consumidores
domésticos, referente aos meses de março e abril do corrente ano, com repercussão efetiva
na fatura de abril e maio respetivamente. A tendência é que o mês de maio tenha o mesmo
tratamento porque como foi aqui já referido, afinal o confinamento continua, pelo menos,
até 18 de maio, portanto, este alargamento não é nada de novo. Já não alterei a proposta
porque numa próxima reunião podemos voltar a definir um novo período, seja ele de meio
mês, seja ele de mês porque é preciso ter em conta que o princípio aqui não é da
subsidiação. Na última reunião de Câmara aprovámos um documento de conforto jurídico
para uma possível subsidiação, onde esta situação se encaixa mas quando aprovámos esta
medida em reunião de Câmara anterior, o princípio é o contributo, um apoio a um
contributo social da comunidade, ou seja, se pedimos às pessoas para aumentarem o
consumo doméstico, porque estão em casa e todos nós somos cidadãos do Concelho de
Soure, sabemos o que isto significa, estar em casa as vezes que usamos o recurso hídrico é
superior do que aquele que utilizaríamos no local de trabalho, no local de lazer, no
restaurante, no balneário do clube de futebol… noutras estruturas de local de trabalho ou
ambiente social além de que se fazem tarefas no meio social, o facto de estar uma família em
confinamento, a água sabemos que é e, portanto, se lhe tirássemos também esta
possibilidade, eu diria que isto é o mínimo que quando pedimos às pessoas que fiquem em
casa, podem gastar água, que nós ajudamos a suportar esse consumo. Já há uma resposta da
ERSAR, é público que muitos Municípios do País, aqueles que tinham capacidade para
intervir no sistema e outros já estão a encontrar essa capacidade porque assumem a fatura tal
como nós vamos assumir aqui, já há um entendimento da ERSAR, chegou ontem depois da
comunicação desta reunião de Câmara, a frisar bem que não pode estar em causa o
equilíbrio do sistema, portanto é um entidade reguladora a falar, com as suas regras de
procurar a sustentabilidade, a aceitar tacitamente estas questões, no entanto a achar que não
se pode confundir isto como um incentivo ao desperdício. Portanto, que o preço da água,
aquilo que se paga, também deve servir de medida de controle pelo custo justo e que não
haja aqui um retrocesso onde se entende que a água, que é um bem comum, de acesso livre,
universal e de borla, isso não pode ser gerido assim e esse é o entendimento da ERSAR.
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De qualquer das maneiras, de acordo com aquilo que aprovámos na primeira reunião
extraordinária sobre isto, penso que foi isto que aqui está para os consumidores domésticos,
referente aos meses de março e abril podendo aplicar-se a maio. Para já, como vai entrar em
processamento a fatura de março, tínhamos que decidir isto e o entendimento com a
entidade gestora foi acertado no passado dia 22 de abril, ou seja, vai aparecer na fatura a
conta total do consumidor e é acrescentada uma linha a dizer “comparticipação de 50% do
Município de Soure - X, a pagar X-Y=Z”. Isto é só para os consumidores domésticos
porque os outros consumidores serão objeto de apoio no tal regulamento que está em
construção e o apoio será um apoio municipal às despesas que vierem a ser consideradas
elegíveis pelas razões anunciadas nesse regulamento e aí aplica-se o mesmo tratamento à
agua, à energia elétrica, de acordo com a atividade das empresas. Também há muitas dúvidas
sobre a legitimidade dos Municípios em poderem dar apoio às empresas, se for o caso, irei
pedir conforto jurídico suficiente para trazer aqui a proposta porque se não encontrar
conforto jurídico suficiente para a proposta que aqui vier não será nada daquilo que eu tinha
pensado. Alguns Municípios estão a tomar medidas aparentemente generosas mas que, na
prática, não são. Isentar taxas e licenças explanadas, toldos e publicidade não é por aí. Temo
que o esforço que temos feito no Concelho de Soure, e na Vila de Soure em concreto, que
haja restaurantes que já não abram, cafés que já não abram, sapatarias, etc e, portanto,
quando gastamos milhares de euros numa política de regeneração urbana e depois, numa
altura destas, não sermos capazes de dar aqui umas vitaminas para repor a situação, mas é
óbvio que tem que haver enquadramento jurídico.
Relativamente às IPSS e Bombeiros, também é título de reembolso, ou seja, há-de ser um
regulamento de emergência municipal ou um outro mais simples, nós vamos reembolsar na
totalidade as IPSS e os Bombeiros do valor da água e saneamento, portanto, também não é
nesta medida. Esta medida é para os consumidores domésticos e tem cobertura legal,
independentemente do último parecer que cá trouxemos, no regulamento na parte do
tarifário social. Aqui, o que estamos a fazer, de certo modo, é, excecionalmente, pegamos no
tarifário social previsto no regulamento e estamos a dar 50% a toda a gente e se houver
alguém que tenha direito a mais de 50%, tem direito porque já o tinha.”-------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “sobre esta medida, já foi falada
na reunião anterior e, portanto, eu sugeria, eu percebi e penso que é o entendimento de
todos, a redução de 50% da fatura é uma medida no âmbito, ou no perímetro das despesas
ou do apoio que a Câmara vai dar à comunidade, ou seja, daqui a um ano ou dois, quando
alguém pedir contas sobre as despesas que a Autarquia teve com o COVID esta medida está
inserida. A Câmara vai pagar, vai substituir-se às famílias, estará inserido nesse valor… o que
eu sugeria era que fosse, como já tivemos a má experiência com o Leslie, em que sugeri um
centro de custos para o Leslie e, depois, essa ideia não foi seguida e tivemos problemas com
as seguradoras e com o dinheiro que nunca mais veio do Secretário de Estado, que
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prometeu e não veio. Não tínhamos uma conta credível em que tivéssemos tudo
devidamente registado, que é para chegar à altura em que gastámos X, está tudo
documentado… o que sugiro é que seja criada uma conta COVID, em que são inseridas lá
todas as despesas que a Câmara fez em face da contingência com o COVID porque são
coisas diferentes. Além destes 50% inseridos no perímetro COVID, há depois a subsidiação,
que foi objeto de parecer jurídico do Professor Doutor Licínio e, portanto, isso é uma
subsidiação ao diferencial do aumento da tarifa, no caso de Soure não podem porque a tarifa
tem que se manter. Mira e Montemor-o-Velho, tem lógica, aumentaram muito a tarifa, no
caso de Mira ainda mais, têm a necessidade de subsidiar essa diferença entre a taxa da água
mas no caso de Soure não há essa necessidade. Portanto, eu queria que isso ficasse, da minha
parte, claro, o pensamento e a interpretação que tenho sobre isto. Esta medida dos 50% é
inserida no perímetro COVID, na minha opinião deve ser criada uma contabilidade, é um
centro de custos onde devem ser inseridas todas as despesas que o Município teve com o
COVID para evitarmos aquilo que aconteceu com o Leslie, que não recebemos nada e nós
sabemos que no fim de passar este período, esperemos que seja o mais rápido possível, mas
cada um começa a puxar o dinheiro para o seu lado e não chega cá nenhum e nós temos que
ter dados concretos, devidamente registados para o Município ser devidamente ressarcido
das despesas que está a ter.”--------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar:
- A redução no pagamento da fatura da água, saneamento, RSU e TRH, em 50%,
para todos os consumidores domésticos, referentes aos meses de março e abril do
corrente ano (com repercussão efetiva na fatura de abril e maio, respetivamente);
- Que o pagamento à ABMG, Águas do Baixo Mondego e Gândaras, EIM, SA,
do diferencial que resulta desta proposta de apoio aos munícipes/consumidores de
Soure, sob a forma de apoio ou redução de pagamento da fatura da água,
saneamento, RSU e TRH, seja feito no prazo de pagamento das respetivas
faturas, devendo constar nas mesmas a deliberação do Município e o montante
de apoio, conforme acordado com esta entidade previamente, em reunião do
Conselho de Administração de 22/04/2020, conforme proposta do Senhor
Presidente de Câmara Mário Jorge Nunes.-------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes deu
por encerrados os trabalhos às treze horas e quarenta minutos.-----------------------------------------71

