
10.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
  realizada no dia 29 de maio de 2020, pelas 14,30 horas

ATA 

--- No dia vinte e nove de maio do ano de dois mil e vinte, pelas catorze horas e trinta
minutos, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, reuniu a Câmara Municipal de
Soure, convocada nos termos do Regimento para a sua décima 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/PP-PPM; Américo Ferreira Nogueira, eleito pelo PS; Dr. Gil António Contente Soares,
eleito pelo PS; Dra. Maria Manuela Lucas de Oliveira Santos, eleita pela CDU e Ana Patrícia
Alves Pereira, eleita pelo PS.---------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Presidente declarou aberta a reunião, com a seguinte Ordem de Trabalhos:-----------

ORDEM DE TRABALHOS

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

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

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

Ponto 4. Apreciação das Propostas de Ata
        4.1. - 15.11.2019
        4.2. - 25.11.2019
        4.3. - 09.12.2019
        4.4. - 23.12.2019

Ponto 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2020
                                . Apreciação de Propostas de Alteração - 7ª/7ª -

Ponto 6. Candidatura a Apoio Financeiro para Conservação de Fachada de Prédio Sito
no Largo das Amoreiras e na Rua dos Templários, Soure

             . Processo: 04/2019
             . Requerente: Teresa Beatriz Almada Marques Napoleão
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Ponto 7. Candidatura a Apoio Financeiro para Conservação de Fachada de Prédio Sito
na Rua do Outeiro n.º 31, e Rua Dr. Delfim Pinheiro, Soure

             . Processo: 01/2020
             . Requerente: Adelino Domingues Gaspar

Ponto 8. Medidas Excecionais para Ocupação do Espaço Público com Esplanadas
                  - Regras de Ocupação de Espaço Público
                  - Prazo de Vigência

        - Isenção de Taxas pela Ocupação do Espaço Público
Ponto 9. EDUCAÇÃO

            . EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

                   - Reabertura da Educação Pré-Escolar  

Ponto 10. EDUCAÇÃO
              . EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

              . Centro Escolar da Freguesia de Soure - Edifício
                   - Escolha do Procedimento Prévio - Para Conhecimento

Ponto 11. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - ENSINO BÁSICO
              . AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

              . EB1 da Vinha da Rainha
                   - Receção Provisória - Homologação de Auto

Ponto 12. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
              . EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

              . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE POLIDESPORTIVOS

              . Minipolidesportivos da Encosta do Sol e de Vila Nova de Anços   
                    - Receção Provisória - Homologação de Auto

Ponto 13. AÇÃO SOCIAL

              . AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL

              . Acordos com IPSS e Autarquias - Valências Diversas
               . Programa Operacional Apoio Pessoas Mais Carenciadas
                    - Aquisição de Equipamento Diverso

Ponto 14. AÇÃO SOCIAL
              . PROMOÇÃO DA IGUALDADE E COMBATE À VIOLÊNCIA

              . Prémio Viver em Igualdade
                    - 5.ª Edição/Biénio 2020 - 2021
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Ponto 15. SAÚDE

              . AÇÕES MO ÂMBITO DA SAÚDE

              . Unidades Móveis de Saúde na Região de Coimbra
                    - Alteração ao Protocolo de Colaboração

Ponto 16. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
              . CONSTRUÇÃO/ REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

              . Antigo Jardim de Infância - Granja do Ulmeiro
                   - Receção Provisória - Homologação de Auto

 Ponto 17. SANEAMENTO E SALUBRIDADE - RESÍDUOS

              . RECOLHA SELETIVA PORTA-A-PORTA NA VILA DE SOURE

              . Aquisição de Equipamento Diverso
                    - Compactador de Resíduos
                        . Não Adjudicação - Para Conhecimento

Ponto 18. SANEAMENTO E SALUBRIDADE - HIGIENE PÚBLICA
              . CONSTRUÇÃO/ REPARAÇÃO DE LAVADOUROS

              . Lavadouro dos Casalinhos
                    - Receção Provisória - Homologação de Auto

Ponto 19. ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
              . ÁGUA - CONSERVAÇÃO/ REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

             . Substituição de Conduta Adutora/Distribuidora entre as Degracias e a Elevatória
das Cotas

                    - Homologação do Auto de Receção Definitiva

Ponto 20. PROTEÇÃO CIVIL

              . PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS

              . Manutenção das Faixas de Gestão de Combustível
                   - Pedido de Prorrogação do Prazo

Ponto 21. DEFESA DO MEIO AMBIENTE

              . JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÕES
                   - Avaliação Fitossanitária de uma Árvore no Jardim na Av. Conselheiro Matoso

Ponto 22. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE - OUTRAS
              . OUTRAS AÇÕES

              . Demolição de Edifício Situado no Terreno Adquirido à Cooperativa Agrícola de Soure
                   - Adjudicação
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Ponto 23. SERVIÇOS MUNICIPAIS

              . EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVO

              . Manutenção e Licenciamento de Software  
                   - Plataforma Integrada de Gestão da Operação e da Manutenção - NAVIA
                       . Procedimento Prévio - Para Conhecimento

Ponto 24. CÂMARA MUNICIPAL
                . Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
                . Publicidade das Deliberações dos Órgãos Autárquicos Municipais
                  - Adjudicação

Ponto 25. RECURSOS HUMANOS
                -  Balanço Social 2019 - Para Conhecimento

Ponto 26. RECURSOS HUMANOS
               . Cessação de Funções - Aposentação
                   - António Manuel Rosa Carvalho
                   - José Jorge Ribeiro da Silva

Ponto 27. CANDIDATURA: SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA DE BIORRESÍDUOS
              . POSEUR-03-1911-FC-000281
                - Notificação da Decisão de Aprovação  

Ponto 28. Pedido de Parecer de Localização à Instalação de Parque Solar Fotovoltaico
no âmbito do DL 172/2006, com as Alterações do DL 76/2019

            . Requerente: Enerland 2007 Fotovoltaica S.L.
            . Local de Instalação: Rolhão

               
Ponto,  29. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO INVENTÁRIO DOS BENS,  DIREITOS E

OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS//2019

Ponto  30. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS//2019

Ponto  31. AÇÃO SOCIAL// HABITAÇÃO SOCIAL
               . APOIO AO ARRENDAMENTO - PRORROGAÇÃO DO APOIO

                  - N.º Processo 22/2017 – APA
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 Ponto 32. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

                 . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS

                  - Construção do Muro de Suporte em Porto Coelheiro
                     . Revisão de Preços

 Ponto 33. Parecer para a Constituição de Compropriedade
                . Processo nº 18/2020/09 - Maria de Lourdes Costa dos Santos Foja e outro
                   - Emissão de Certidão Favorável à Constituição de Compropriedade de 1/2 de

Prédio Rústico através de Permuta - artigo 54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a
atual redação

 Ponto 34. PROTEÇÃO CIVIL

              . PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS

              . Manutenção das Faixas de Gestão de Combustível
                   - Procedimento Prévio
 
 Ponto 35. 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

                   - Adjudicação
 
 Ponto 36. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
               . APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA

               . Centro Inovação Social
         36.1. - Não adjudicação
         36.2. - Revogação da Decisão de Contratar
         36.3. - Abertura de Novo Procedimento
   
Ponto 37. PROTEÇÃO CIVIL

              . PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS

                   - Programação para 2020

Ponto 38. MEDIDAS EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS DA SITUAÇÃO COVID - 19
        38.1. Plano Municipal de Transportes Escolares
                  - Transporte dos Alunos do 11.º e 12.º Anos
        38.2. Mercado Municipal
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 Ponto 39. DESPORTO E TEMPOS LIVRES

                . EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS – CONSTRUÇÃO DE CAMPOS RELVADOS

               . Campo de Futebol de Soure
                  - Homologação do Auto de Receção Provisória

 Ponto 40. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO

                .  PARU - PLANO AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

                  . REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA - RUA ALEXANDRE HERCULANO

                    - Homologação do Auto de Receção Provisória
 
Ponto 41. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
               . INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO

              . CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

                 - Edifício do Antiga Cadeia
                      . Adjudicação

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

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “há aqui um elemento que é
um  formalismo,  que  costuma  estar  junto  de  informações  que  vão  para  a  Assembleia
Municipal,  mas  como  ela  não  existiu  havia  a  sua  dispensa,  que  é  uma  informação  da
subunidade  orgânica  de  apoio  jurídico,  contencioso  e  auditoria,  que  é  a  listagem  dos
processos judiciais em curso. Veio para PAOD mas virá, para ficar devidamente informado
em ata, numa próxima reunião de Câmara, como ponto da ordem de trabalhos.”----------------

O Senhor Vereador Dr. Gil  Soares,  referiu que: “em termos do programa de emergência
social do COVID-19, dizer que continuamos com a realização dos testes; despistámos todos
os funcionários da Autarquia, os últimos elementos dos Bombeiros Voluntários de Soure,
pessoal  de  saúde  e  pessoal  afeto  à  educação  pré-escolar,  que  irá  retomar  a  atividade  na
segunda-feira. Antes disso, já tínhamos feito o mesmo para os profissionais do agrupamento
de escolas de Soure e do Instituto Pedro Hispano, na retoma das aulas de 11.º e 12.º anos de
escolaridade.
Como já foi anunciado pelo Senhor Presidente, disponibilizámos, junto das autoridades de
saúde locais, os testes para a realização dos mesmos nos utentes dos lares do Concelho de
Soure, portanto, o Município assume esse investimento sendo que terá que ser uma operação,
em termos operacionais, desencadeada pelas autoridades de saúde locais.
Em termos de medidas que tomámos, um ponto de situação… em termos de tablets cedidas
a alunos, neste momento, são 80; processos sinalizados pelos nossos serviços de ação social
relacionados diretamente com o COVID, 77 casos, que envolvem cerca de 200 pessoas.
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Relativamente à retoma de algumas atividades, no que diz respeito às creches, retomaram-se
as atividades no dia 18 de maio, naturalmente que a expetativa não era de muita adesão em
termos  de  frequência,  situou-se  em,  sensivelmente,  15%  das  crianças  inscritas  antes  da
pandemia, sendo que a nossa expetativa e a expetativa, naturalmente, das IPSS que têm esta
resposta  social  é  que  a  partir  de  segunda-feira  este  número  suba  significativamente;  em
termos da retoma das aulas do 11.º e 12.º anos decorreram com normalidade, com a adesão
total dos alunos.
Quanto à reabertura do pré-escolar, na próxima segunda-feira, há um ponto autónomo sobre
as medidas que o Município e o Agrupamento de Escolas tomaram para que as atividades se
reiniciem com normalidade. A nossa expetativa é que entre 50 a 60% dos alunos inscritos
retomem as atividades na próxima segunda-feira.
Uma outra nossa preocupação, já aqui falada em outras reuniões de Câmara, em termos de
Cultura, reunimos, a semana passada, com as 5 Bandas Filarmónicas do Concelho de Soure,
sobre a atividade cultural e retoma das escolas de música; convidámos o Senhor Delegado de
Saúde a estar presente, que abordou, com os dirigentes e com os maestros, as medidas de
segurança que têm que ser observadas em termos de retoma das aulas de escola de música,
também da atividade normal da cultura. O Senhor Presidente de Câmara teve oportunidade
de lhes transmitir que o Município, naturalmente, irá estar atento aos prejuízos que as Bandas
Filarmónicas tiveram; há atividades da agenda municipal que estavam suspensas que, de outra
forma, as iremos retomar, designadamente a conclusão do programa Filarmonias, a realização
do Encontro de Bandas do Concelho de Soure, o próprio Pangeia, outras ações abordadas
nessa reunião e, portanto, estas reuniões irão agora ser alargadas para outras áreas da cultura,
designadamente o teatro, a dança e o folclore.
Em termos de desporto,  iniciámos reuniões com as coletividades do Concelho de Soure,
assim aconteceu com a Associação da Vinha da Rainha, com a Associação da Granja do
Ulmeiro, com o Grupo Desportivo Sourense, já está marcada com o Norte e Soure, assinalar,
de facto, que passado um ano de alguma turbulência, em termos desportivos, desta mudança
de paradigma que o Município de Soure tentou empreender, hoje, depois destas reuniões,
temos coletividades que têm uma perspetiva de futuro, que as questões que nos colocaram e
os problemas que nos levantaram são problemas de crescimento e não são outro tipo de
problemas,  portanto,  congratular-me,  em  nome  do  Município,  pela  vitalidade  que  estas
coletividades desportivas estão a revelar perante um enquadramento e um cenário desportivo
e conjuntural  muito difícil  e  que vai  levantar  muitas  questões  em termos de reinício das
competições mas que, de facto, há gente disponível, há gente com projetos e quer continuar a
trabalhar em prol do desporto o Concelho de Soure.
Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis… está em elaboração o Atlas da Saúde, por uma
equipa da Universidade de Coimbra. Neste momento está a circular um questionário, pelos
Municípios que fazem parte da rede, para responder a algumas questões sobre o estado de
saúde nesses mesmos Municípios. Nós estamos a fazer alguma publicidade, reencaminhamos
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para os parceiros da Rede Social este questionário; o Município tem um objetivo em face da
sua população de 78 respostas ao questionário, há dois dias atrás íamos com 61 respostas ao
questionário,  portanto,  no  dia  de  hoje,  possivelmente  já  atingimos  o  objetivo,  mas  aqui,
quanto mais pessoas responderem mais a imagem de perceção que os munícipes do Concelho
de Soure têm, mais essa perceção se torna clara.
Por fim, decorreu mais uma reunião da Modalidade Alargada da Comissão da CPCJ, uma
reunião bastante participada, com muitas intervenções, em que abordámos a atuação da CPCJ
neste período de pandemia e em termos de constituição da restrita, coopetou-se a psicóloga
Sandra Rolo, que colabora com o Município de Soure e que passou a integrar a Comissão e
também a sua modalidade restrita.”------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “queria trazer dois assuntos para
analisarmos e o primeiro tem a ver com questões ambientais. No fim de semana passado,
quem passou em família como decerto todos passámos, vinha um cheiro nauseabundo e eu
queria perguntar ao Senhor Presidente se sabe o que é que aconteceu e se já tomou as devidas
providências, nomeadamente a comunicação às autoridades ambientais.
O outro assunto é relativamente ao uso que tem sido feito dos depósitos de entulhos em
áreas do Concelho, pinhais, etc. Já falámos sobre isso, já foi comunicado, temos que tentar
evitar estas situações.
O terceiro ponto tem a ver com, e penso que todos estão ao corrente, no dia 15 de maio
enviei para o Senhor Presidente e para os Vereadores, sete propostas no âmbito do apoio à
atividade  económica  no  Concelho.  Penso  que  todos  receberam  e,  portanto,  gostaria  de
colocar algumas perguntas. Primeiro, se receberam; segundo, se tiveram a oportunidade de
analisar as propostas e eu pedia para serem incluídas nesta ordem de trabalhos, para serem
analisadas. Queria perguntar se pensam ignorá-las, se pensam agendá-las ou o que pensam
fazer, porque as propostas foram estudadas, são executáveis e as pessoas precisam de ajuda é
agora, não é daqui a um ano, quando o Senhor Presidente e os Senhores Vereadores andarem
em campanha a pedir votos. Nesta altura é que as pessoas precisam de apoio, portanto, queria
perguntar o que é que pensam sobre isso.”---------------------------------------------------------------

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes,  referiu  que:  “questões  ambientais,
cheiros… é uma situação recorrente nesta altura do ano, uma faculdade que os agricultores
têm é de incorporar  matéria  orgânica  na  sua  atividade agrícola;  está  prevista  na  lei;  tem
trazido, todos os anos, grandes constrangimentos ao Município; todos os anos comunicamos
ao Ministério do Ambiente, através da Agência Portuguesa do Ambiente, e à GNR para vir
fiscalizar.  E  todos  os  anos,  a  resposta  é  a  mesma,  aliás,  esperava  que  num dia  de  hoje
estivéssemos já infestados de moscas, que é a resposta que vem, passados uns dias, a este
problema. Este ano não sei, nos outros anos chegaram a ser identificadas, por mim, porque se
as autoridades não conseguiram identificar, eu levei as autoridades aos locais onde até restos
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de carcaças de aves se encontravam por enterrar nessas propriedades agrícolas e perante essa
evidência,  obviamente  que  as  autoridades  já  não  puderam dizer  que  não  encontraram o
material. E portanto, não sei, como não é da competência da Câmara a instauração desse
processo de contra-ordenação, nessa altura foi-me dado nota que foram levantados processos
de contra-ordenação porque,  de facto,  o material  não estava conforme a lei,  devidamente
incorporado no solo. Há um período de 24 horas, no caso do estrume, para incorporar nos
terrenos, se não for incorporado é lavrado… quem conhece o sistema agrícola, é passar com
uma grade de discos , espalhar aquilo e misturar com o feno, que me parece que não é isso
que os dois ou três empresários agrícolas que, na região, utilizam esse método de fertilização,
que é esse o objetiva. Já indiquei às autoridades que suspeito que seja mais do que isso, seja
uma atividade de recolha de resíduos onerada, mas está comunicado às autoridades.
Relativamente aos resíduos, de facto, neste período do confinamento fomos surpreendidos
por  um recurso  selvagem à  deposição  de  resíduos  não  previstos  nos  equipamentos  que
compete  ao  Município  tratar,  portanto,  não  é  preciso  dar  nenhuma  lição  aos  Senhores
Vereadores, que sabem perfeitamente isso, assistiram a várias questões sobre aquilo que é a
nossa competência no Município e também sabem, nomeadamente o Senhor Eng. Agostinho
que  se  dedica  ao  estudo  urbanístico  e  elaboração  de  projetos  de  vária  ordem,  que  os
operadores não domésticos, a partir de uma determinada quantidade, têm que encaminhar os
seus resíduos para empresas certificadas para o efeito. Também é certo que nós temos um
sistema de monos precisamente para apoiar a atividade doméstica e também, não estando
assim definido, de tolerância a pequenas questões de conservação da habitação implica algum
despejo. Como se sabe, são atividades não sujeitas a licenciamento, como tal não são sujeitas a
existência de um alvará de obra para fazer essas demolições e essas melhorias e nós temos
encaminhado e aceite esse encaminhamento, inclusive está divulgado os telefones da Câmara,
está divulgada essa informação e até fazemos, em alguns casos, recolha no domicílio dessas
questões. Admito que tenhamos que voltar a fazer uma grande campanha de sensibilização e
de alerta para estas questões mas aquilo que se passou foi uma quantidade razoável espalhada
em matas, de amianto, telhas de lusalite, denunciadas à autoridades, uma quantidade enorme
de pneus, pelo menos, com três descargas, uma já no Concelho de Pombal mas no limite
entre Soure e Pombal, outra na mesma zona mas no Concelho de Soure e uma outra na
própria zona do ecocentro do antigo bairro pré-fabricado. Ora, toda a gente sabe que os
pneus é uma matéria perigosa, não é de encaminhamento sequer municipal, nem da ERSUC,
que os operadores das oficinas e outros têm que encaminhar essa matéria, por isso, quando
compramos pneus novos pagamos logo uma taxa precisamente para esse encaminhamento e
é de encaminhamento obrigatório e aquilo que se passou foi que algum ex operador tinha
aquilo acumulado ou alguém que atua de forma ilegal nesta atividade, resolveu aproveitar esta
época  de  confinamento,  talvez  por  menor  vigilância  dos  serviços,  menor  vigilância  das
autoridades  em operações  stop  e  vir  fazer  isto  no  Concelho  de  Soure;  participámos  às
autoridades; recebemos as comunicações no dia 26, há 3 dias, com resposta das autoridades
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de que tendo feito as suas diligencias contra desconhecidos, não conseguiram identificar os
prevaricadores,  portanto,  o  Município  que  cumprisse  agora  a  sua  função  de  zelar  pelo
ambiente municipal e fosse encaminhar para as entidades… não esquecendo de fazer prova
documental  em  como  encaminhou,  através  das  guias,  e  que  pagou  as  devidas  taxas  de
encaminhamento desses valores. Segundo sabemos, há um dos sítios que tem proprietário,
que a GNR também notificou sabendo que, porventura, o proprietário está inocente, mas é o
responsável  pela  propriedade,  ou  seja,  aqui  também o  Município  colabora  e  já  não  é  a
primeira vez que, em termos de amianto, tem feito, a bem do ambiente, tem retirado das
bermas de caminho, mas as bermas de caminho, como sabemos, até são propriedade privada,
o caminho pode ser público mas os taludes já têm propriedade e o Município tem ajudado
porque, por absurdo, se os mesmos meliantes que foram colocar esses resíduos num espaço
confinante com a via pública fosse numa qualquer nossa propriedade privada,  somos co-
responsáveis criminalmente por ter dado guarida a esses produtos. A situação está resolvida, a
expensas  do Município,  como tem sido hábito,  e  irão ser intensificadas novas formas de
sensibilização e como as coimas não existem e a identificação dos prevaricadores também não
existe,  também há aqui  um problema que está  a  ser  selecionado,  que tem a  ver  com as
câmaras de videovigilância dos ecocentros, do espaço das ilhas ecológicas, que não estão a
funcionar devidamente por questão de uma autorização e tem que haver um tratamento, na
altura  quem elaborou  o  projeto  e  a  candidatura  não  previu,  quando  me  apresentaram a
proposta, ela existe, o equipamento está comprado, não está a funcionar da forma, como
quem programou, que devia, tinha um custo de 42.000,00 euros quando o equipamento existe
e que está em vias de resolução caso a caso, ou seja, se é para gravar a gravação tem que ter
uma duração de 30 dias, há questões que têm que ir para a comissão de proteção de dados,
que autoriza a filmagem, etc. no caso do bairro pré-fabricado, a solução, que espero estar
resolvida dentro de dias, à minha responsabilidade, porque aquilo é uma propriedade privativa
do Município de Soure, não é um espaço público, portanto, serão devidamente informadas as
pessoas que se servem daquele espaço, estamos na presença de uma propriedade privativa do
Município, sujeito a sistema de videovigilância e daí podermos, neste caso, utilizar. Nos casos
em que seja na via pública, já é mais difícil. Iremos aperfeiçoar o equipamento que existe, que
está na nossa posse, foi pago e iremos, aos poucos, pô-lo a funcionar.
Terceira questão, de facto, recebi um expediente do Senhor Vereador, com 7 propostas, a dar
conhecimento  aos  membros  do  Executivo  para  analisarmos.  Não  tenho  aqui  presente  o
expediente e, por isso, pedirei desculpa se não interpretei bem, mas nós demos início a um
procedimento…  eu  pensava  que  as  suas  propostas  eram  um  contributo  para  um
procedimento que foi aberto, de acordo com o Código do Procedimento Administrativo, para
a elaboração de um regulamento, esse procedimento foi publicitado, decorreram 30 dias que
acabaram no dia 23 de maio, deram contributos vários cidadãos e, portanto, tomei a devida
nota do contributo do Eng. Agostinho Gonçalves, Vereador deste Executivo, como sendo um
contributo dessa forma. Não me apercebi que era uma proposta e porque sendo proposta,
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teria que propor a sua recusa porque ela enferma de algumas deficiências desse ponto de
vista, nomeadamente aponta um custo, que pode ser cerca de 300 a 500.000,00 euros mas não
diz  como é que  esse  custo  era  suportado e  de  que forma é  que  financiava  esses  300 a
500.000,00 euros ou, em alternativa, quais seriam as rubricas de plano, áreas de investimento
mais relevantes ou de orçamento, que deviam ser preteridas em detrimento desses custos. Sete
propostas,  umas  serão  de  inclusão  no  regulamento  que  há-de  vir  para  ser  discutido  em
reunião de Câmara para depois ser presente à Assembleia Municipal, portanto, o regulamento
há-de ser fundamentado e eu fiquei na mesma dúvida perante a sua questão, se são propostas
para o regulamento ou se são propostas autónomas para serem aqui apresentadas na reunião
de Câmara, mas se outra coisa o Senhor Vereador não me disser, fica já comprometido que a
próxima reunião de  Câmara,  de  dia  8,  será  então para  analisar  as  suas  sete  propostas  e,
portanto, não preparei, de modo algum, qualquer questão para ser analisado hoje. Se o Senhor
Vereador entender que as suas propostas podem ter cabimento no regulamento que esteve
em recolha de contributos e depois versar a inclusão dessas propostas no regulamento, até
porque algumas já foram aqui dadas como exemplo na reunião de Câmara, que a utilidade
desse regulamento seria para acolher essas propostas, apoios a estabelecimentos que estiveram
fechados por força da lei, pelo menos os dois meses do período de emergência, apoios a
estabelecimentos  ou  atividades  em nome individual,  embora  não  fechados,  tivessem sido
fortemente atingidos por este período de emergência… é preciso definir de que forma é que
se avalia esse prejuízo, se é pelo histórico, se não tem histórico qual é a expetativa do prejuízo
e isso foi feito já por alguns contabilistas que, conhecendo a matéria dos seus clientes, deram
esses contributos e que agora precisam de ser enquadrados, fundamentados, tentar perceber
se o Município tem competência e até onde é que vai a sua competência para, nos termos da
lei, apoiar atividade económica. Estou convencido, tendo em conta as circunstâncias graves e
excecionais do acontecimento e para situações de diminuta importância  tendo em conta a
expressão económica da concorrência a nível nacional ou a nível europeu porque existem
normas comunitárias a nível da concorrência a nível europeu, dado às empresas -. Entretanto,
o próprio Estado, neste tempo em que decorreu o período do CPA, para os contributos do
Município, foi introduzindo medidas e, portanto, é preciso conjugar todas essas medidas e
trazer  à  Assembleia  Municipal  para  serem  aprovadas.  Parece-me  que,  conhecendo  nós,
também já hoje, aquilo que é a faturação dos meses correspondentes a este período - março e
abril  -,  temos  condições  para  avaliar  esse  impacto  em  termos  de  energia  elétrica,  água,
saneamento, tarifas fixas, resíduos… podendo ir então, se tivermos que ir para os 300 ou
500.000,00 euros, saber depois como é que financiamos porque qualquer regulamento para
estar conforme a lei, tem que ser dado conhecimento ao Tribunal de Contas, tem que ter a
sua  avaliação  do  impacto  económico.  Portanto,  é  o  que  tenho  para  lhe  dizer  sobre  esta
matéria.  Ficarei,  então,  a aguardar,  se for um projeto autónomo, que virá para a próxima
reunião de Câmara; se for um conjunto de propostas para harmonizar o regulamento em
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construção,  então  fico  a  aguardar  que  me  diga  que  não  é  um projeto  autónomo e  será
trabalhado para vir à Assembleia Municipal.”------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “o Senhor Presidente disse que
não tinha entendido bem e eu quero explicitar qual era a minha intenção para que não haja
dúvidas e vou ler aquilo que escrevi no email… “nesse sentido e conhecedor profundo das dificuldades
que muitas pessoas e agentes económicos estão a passar nesta crise pandémica, agravada pela, já de si, fraca
dinâmica  económica  do  Concelho,  mesmo no período  pré-COVID, o  PSD, através  do  seu  Vereador  no
Executivo da Câmara Municipal de Soure, apresenta as seguintes propostas, para que sejam analisadas,
discutidas e votadas na próxima reunião Ordinária da Câmara Municipal, com vista à sua inclusão no
referido regulamento e postas em prática como medidas, o mais rapidamente possível”, isto é, e penso que
fui  claro,  as  propostas  são  para  trazer  aqui,  discutidas,  votadas  para  serem incluídas  no
regulamento. Essa foi a intenção, a parte do estudo económico eu fi-lo, responsabilizo-me por
ele e se o Senhor Presidente quiser que eu lhe indique quais são as rubricas, em concreto, que
deve cortar para atingir isso, terei todo o gosto.”--------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “o Senhor conseguiu dizer
as duas coisas: pediu para ser incluído na próxima reunião de Câmara para serem votadas e
depois, segundo entendi, incluídas no regulamento. Isso não tem sentido. O regulamento é
aprovado, acolhendo as propostas de quem contribui, nomeadamente as suas, terá que ser
visto  de  uma  forma  global,  porque  toda  a  avaliação  do  regulamento  tem  que  ter  uma
construção coerente para acolher todas as propostas e ter a análise dos impactos que tiver que
ter, portanto, não faz sentido rejeitar ou aprovar propostas, rejeitar porque elas podem ser
boas  de  forma  individual  ou  aprovar,  ficar-se  vinculado  a  introduzir  qualquer  dessas
propostas de forma desagregada, de forma desgarrada, num regulamento que tem que ter um
conjunto.  Portanto,  o regulamento não tem em vista  ser  um regulamento,  por  lei  tem o
contributo dos cidadãos, por lei tem o contributo de todos aqueles que queiram participar,
responsabilidade  acrescida  aos  Senhores  Vereadores,  o  Senhor  cumpriu  a  sua  parte  da
responsabilidade, as suas propostas serão tidas em conta para apreciação e enquadramento no
regulamento. Se pretender que as suas propostas sejam analisadas à parte, então trago as suas
propostas, não teria que o fazer porque a inclusão dos pontos na ordem de trabalhos é da
minha responsabilidade, obedecendo a critérios legais, mas fica já determinado que as trarei
na próxima ordem de trabalhos.”---------------------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “é um assunto que já tinha falado
aqui. A CDU solicitou uma reunião, usando a abertura que o Senhor Presidente nos deu na
altura,  para conhecer o trabalho no âmbito da Revisão do PDM; nós solicitámos, por email,
no dia 7 de fevereiro, esta reunião para colocarmos algumas questões concretas sobre o PDM
e sobre a sua revisão. Ontem recuperei o email, e aguardamos, se possível, o agendamento de
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uma reunião porque havia questões que levantámos já em reunião própria, até nesta sala, à
equipa que lidera este trabalho mas aguardaríamos uma reunião sobre o tema.
Segunda questão, eu recebi as propostas do Senhor Vereador. Sou da opinião que, certamente,
faz sentido que sinalize o documento proposta de regulamento na sua globalidade contendo
todas as propostas a ser incluídas nesse mesmo regulamento, portanto, que seja analisado
como um todo sabendo nós que aqueles aspetos pontuais, aquelas propostas concretas que o
Senhor Vereador nos deu a conhecer, estão incluídas nesses regulamento. 
Sobre a Represa não sei como está hoje mas no início da semana encontrava-se aberta. Isto
vai acontecendo de vez em quando, e eu não sei se se diminuísse a altura da retenção da água
se não era suficiente para que alguma água passasse para os terrenos e para os proprietários
de terrenos que estão abaixo da zona da represa, sinceramente, não estou a ver o Mondego a
abrir as suas comportas constantemente. Portanto, coloco aqui a questão, não sei se existe
algum motivo e alguma justificação técnica.”-------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “a represa está aberta desde
o dia 15 ou 16 de dezembro e tem estado assim até hoje, aliás, hoje até devia estar mais vazia
ainda, portanto, era para tirar as últimas tábuas para a vazar completamente e dar-se início ao
processo de limpeza em toda a área urbana, que é a nossa área de tutela, ou seja, os taludes, a
parte que tem pedras, cimento, tudo limpo nos próximos dias, inclusive alguma regularização
dos montes de areia trazida pelas cheias, retirar algum material lenhoso, limpeza completa e
repor o espelho de água no seu máximo, como esteve o ano passado. O porquê de uma coisa
que podia ter demorado dois meses ou uma semana, este tempo todo?! A decisão é minha, a
responsabilidade é minha, foi feito antes com anúncio do período da intempérie Elsa e do
David  e,  portanto,  passámos  o  impacto  da  cheia  com  o  espelho  de  água  sobejamente
generoso por todos os campo do Vale do Arunca e do Anços e do Mondego e, entretanto,
entrámos em fevereiro, ainda com bastantes chuvadas, e basta ver que o próprio mês de maio,
está assim com este verão arrasador mas ainda há 15 dias choveu torrencialmente. Por outro
lado, também a informação que temos pelo estudo do comportamento hidrográfico do nosso
Vale, se é bonito e atrativo o espelho de água no seu máximo esplendor, adequado às práticas
das provas aquáticas que tínhamos preparado, e por esta altura do ano já tinham decorrido,
pelo menos, uma prova de duatlo e outra de triatlo, com a represa cheia. Em fevereiro, como
todos se recordam, embora o estado de emergência fosse só a 14 de março, mas as férias do
carnaval foram a 20 de fevereiro e, nessa altura, aquilo que se falava do processo pandémico a
que estamos sujeitos,  que já  trazia  algumas condicionantes.  Por outro  lado,  nos tais  dois
meses, de 26 de dezembro, quando foi a primeira cheia, até ao dia 26 de fevereiro, o tempo de
enxugo dos terrenos, quanto mais baixas estiverem as cotas freáticas no leito do rio mais fácil
é aos terrenos enxugarem, eles precisam de enxugar para não “apodrecer” a terra, portanto,
para a terra não ficar podre,  para não ficar lodo no meio dos campos;  esse processo de
enxuga é importante, aliás, uma técnica agrícola usada no cultivo do arroz, o arroz precisa de
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água mas um ano em que eles conseguem enxugar o campo para o poder lavrar, a produção
acaba por ser um feito muito mais rico do que se o terreno for lavrado só com as rodas em
água,  só  a  terra  remexida  e,  portanto,  foi  esse  o  objetivo.  Entretanto,  veio  o  estado  de
emergência  e  não  fazia  sentido,  e  falámos  nisso  em  reunião  de  Câmara,  que  a  nossa
preocupação, durante o estado de emergência, era serviços mínimos municipais na área da
proteção civil, na área da saúde, na área dos resíduos, na área da água e saneamento. Todas as
outras áreas ligadas à atividade normal das pessoas ficariam reduzidas ou sem trabalho, dado
até que o plano de contingência municipal,  os nossos trabalhadores tiveram uma redução
significativa  do  horário  de  trabalho,  outros,  mais  da  área  administrativa,  estiveram  em
teletrabalho,  outros  com filhos  menores  em casa,  portanto,  uma  redução  significativa  da
atividade municipal sem descurar aquelas questões do dia a dia, urgentes… um buraco grande
que se abre na estrada, uma rotura de águas, umas bombas de saneamento, etc e, como tal, foi
entendido por mim que não era prioritário,  até porque as semanas tinham tido sempre a
presença de chuva, não era prioritário criarmos o nosso espelho de água, até porque a água
que corre no rio, sem qualquer retenção, tem sido suficiente, mesmo a jusante, para as outras
represas que existem… a represa de Mocate, a represa da Ponte de Ferro e o próprio Açude
de Vila Nova de Anços e o Açude da Senhora dos Remédios, que estão a funcionar e têm
água  e,  portanto,  passado  este  período,  entrando  em  desconfinamento,  retomando,  aos
poucos, a vida quase normal, obviamente que vamos encher a represa, está feito o programa
mas primeiro vamos fazer a sua limpeza de ervas que a circundam.
Relativamente à  questão  do PDM… como sabe,  inclusive,  tivemos aqui  uma questão  do
adiamento da prorrogação de prazo para mais 36 meses e foi explicado, na altura, porque é
que era 36 meses e não era só 3, porque só pode haver uma prorrogação e, sendo assim,
prorrogava-se,  supostamente,  por  excesso.  Porque  é  que  prorrogámos  o  prazo?!  Porque
faltam  um  conjunto  de  informações  das  entidades  oficiais,  das  próprias  empresas  que
trabalham  para  outras  empresas  e  para  o  setor  público  também,  portanto,  os  nossos
fornecedores de serviços, não é só os nossos funcionários que tiveram reduções, para bem de
todos,  de horários de trabalho,  as empresas também colocaram os seus trabalhadores em
teletrabalho, em redução de horário, em dificuldade de mobilidade, períodos houve em que
nem estava  autorizada  a  mobilidade  das  pessoas  para  poder  exercer  atividade  liberal,  só
devidamente fundamentada e, portanto, não houve, de facto, uma preocupação grande em
dar  seguimento  a  esse  pedido.  Espero  que  a  Senhora  Vereadora  compreenda  que  a
contingência em que vivemos não era de modo a pressionar os prestadores de serviço a virem
cá promover uma reunião. Irei contactar, e o Senhor Vice-Presidente está com esta área e
tomou a devida nota, a Senhora Chefe de Divisão, que ela própria tem estado em teletrabalho,
agora aos poucos este serviço será retomado e, portanto, a Senhora Chefe de Divisão vai
contactar a empresa do Professor João Rua, que são os consultores que estão a trabalhar no
PDM, entretanto também já chegou o parecer do ICNF, que vos dei conhecimento… penso
que a própria APA também já mandou algumas últimas questões, que as coisas até nem estão
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tão paradas como isso e sim, faz sentido que aquilo que era para fazer em fevereiro, quando
os senhores pediram para uma possível apreciação, em junho, do PDM, se faça quanto antes
para que se sintam mais esclarecidos quando formos para uma apreciação final.
Tivemos um problema, no passado, e quando falo de baixar o nível da água para diversas
razões fitossanitárias, uma delas, é verdade, tem a ver com a desratização da Levada, baixar o
nível da água para que as ratazanas não andassem muito cá me cima…”---------------------------

O Senhor  Vice-Presidente  Américo  Nogueira,  referiu  que:  “na  questão da  represa  está  a
decorrer na baixa de Soure, como é habitual anualmente, um processo de desratização.
Em resposta à Dr.ª Manuela Santos, todo o trabalho que nós desenvolvemos, na questão de
subir ou descer comportas,  é coordenado com os agricultores da região. São eles que se
preocupam e que nos alertam sempre que há ou não necessidade. Acrescentar, também, que
tem havido uma contribuição muito grande por parte dos próprios agricultores.
Sobre as propostas do Eng.º Agostinho, concordo com aquilo que foi dito pela Dra. Manuela
e  pelo  Senhor  Presidente,  que  elas  devem  ser  feitas  de  uma  forma  global  e  não
individualizada.
Devido ao tempo que atravessamos suspendemos, até domingo, as queimas e as queimadas.
Com o aquecer do tempo, chegam as famosas vespas asiáticas, que “no período de janeiro a maio
recebemos 47 participações de ninhos, foram todos vistoriados e concluiu-se que só 26 eram efetivamente da
vespa asiática; esses 26 estão distribuídos pelas freguesias de Soure, Figueiró do Campo, Tapeus, Vila Nova
de Anços, Pombalinho e Granja do Ulmeiro”. O Serviço Municipal de Proteção Civil, os próprios
Bombeiros e o Gabinete Técnico Florestal coordenam toda esta atividade, estão a fazer o
combate e esperamos que os efeitos negativos desta praga não se façam sentir junto dos
nossos agricultores.
Transportes escolares… o Senhor Vereador Dr. Gil Soares já falou, há um ponto autónomo
onde posso dar esclarecimentos a algumas questões.”--------------------------------------------------

Foram dadas várias Informações e prestados diversos esclarecimentos, tendo disso
dado  esclarecimentos  sobre  a  Listagem  de  Processos  Judiciais  em  curso  e
determinado remeter a mesma para conhecimento da Assembleia Municipal.------

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 09-05-2020  a  27- 05-2020
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28-05-2020

Class.: 18
Ano: 2020
Número: 7994
Dt. Entrada Reqt.: 26-05-2020
Processo: 18/2020/9/0
Requerente: Maria Lourdes Costa Foja
Tp. Pedido: Parecer
Tp. Construção: Não aplicável
Tp. Utilização: Não aplicável
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 26-05-2020
Local Obra: Samuel
Informação: À Reunião de Câmara 
Freguesia: Samuel

Class.: 01
Ano: 2020
Número: 6850
Dt. Entrada Reqt.: 05-05-2020
Processo: 01/2019/40/0
Requerente: João Alexandre Santos Ramos Pereira
Tp. Pedido: Projetos de especialidade 
Tp. Construção: Alteração
Tp. Utilização: Comércio e Serviços
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 26-05-2020
Local Obra: Rua Morais Pinto
Informação: Deferido 
Freguesia: Soure

Class.: 01
Ano: 2020
Número: 7789
Dt. Entrada Reqt.: 21-05-2020
Processo: 01/2019/58/0
Requerente: Alexandra Isabel Coelho Moreira
Tp. Pedido: Emissão Alvará 
Tp. Construção: Alteração/Ampliação
Tp. Utilização: Habitação 
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 26-05-2020
Local Obra: Rua do Alecrim, 2
Informação: Deferido nos termos da informação
Freguesia: Soure

Total: 3

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

O  Senhor  Vereador  Eng.  Agostinho  Gonçalves,  referiu  que:  “só  queria  perceber  no
empréstimo que temos com o BPI, não tem taxa de juro. É mesmo assim?! Nos outros todos
tem taxa de juro e neste não aparece, não há conhecimento? Não é negociada? Não há taxa
de juro? Certamente haverá alguma coisa que desconheço.”-------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “obviamente que haverá
uma taxa de juro, nem que seja negativa mas vou indagar o porquê de não estar aqui o valor
da taxa de juro neste empréstimo, que substituiu o PAEL.”-------------------------------------------

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

         4.1. - 15.11.2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.-----------------
        
4.2. - 25.11.2019
        

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

4.3. - 09.12.2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.-----------------
A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos e o Senhor Vereador Dr. Gil Soares
não  participaram  na  votação,  em  virtude  de  não  terem  estado  presentes  na
reunião de 09.12.2019.-------------------------------------------------------------------

4.4. - 23.12.2019       

O Senhor Presidente informou que retira este ponto da Ordem de Trabalhos.-------
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Ponto 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2020
                                . Apreciação de Propostas de Alteração - 7ª/7ª -

O Senhor Presidente informou os Senhores Vereadores que retira da Ordem de
Trabalhos o ponto e que, nos termos do n.º 1 do artº 34.º da lei n.º 75/2013, de 12
de Setembro e de acordo com a Delegação de Competências que lhe foi atribuída
pela deliberação de 20 de outubro de 2017, conjugado com a alínea a) do n.º 2 do
artigo 6.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro, virá à próxima reunião de
Câmara para conhecimento, a alteração em curso.------------------------------------

Ponto 6.  Candidatura a  Apoio Financeiro para Conservação de Fachada de Prédio
Sito no Largo das Amoreiras e na Rua dos Templários, Soure

              . Processo: 04/2019
              . Requerente: Teresa Beatriz Almada Marques Napoleão

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: Candidatura a apoio financeiro para conservação de fachada de prédio sito no Largo   das Amoreiras e na
Rua dos Templários, Soure

                  Processo: 04/2019
   Requerente: Teresa Beatriz Almada Marques Napoleão

A requerente em epígrafe, na qualidade de proprietária, solicita apoio financeiro no âmbito do Regulamento de
Incentivos à Conservação de Fachadas na Zona Histórica de Soure, RICFZHS, para realização de obras no edifício sito
no Largo das Amoreiras, em Soure, imóvel situado na Zona Histórica de Soure.

O orçamento apresentado inclui picar, lavar e aplicar massas finas nas paredes, reparação e limpeza das pedras,
cantarias e soleiras, pintura das paredes do edifício, e tem o valor de 19.350,00 € acrescido de iva.

Verifica-se que o edifício necessita de intervenção ao nível da fachada.

Os trabalhos descritos são ações elegíveis constantes no artigo 4º do RICFZHS.

A  comparticipação  total  dependerá  dos  trabalhos  a  efetuar,  devidamente  avaliados  pela  autarquia  e  não
ultrapassará o valor máximo de 1.250,00€ por edifício, e 50% do valor da obra.

No acompanhamento da obra será efetuada a medição dos trabalhos e apurado o valor mediante auto de medição.

As obras devem ser iniciadas no prazo máximo de 30 dias a contar da data da aprovação da candidatura e serem
concluídas no prazo máximo de 3 meses a contar da mesma data.

Os pedidos de pagamento são entregues na Câmara Municipal, formalizados mediante requerimento acompanhado
da documentação identificativa das despesas efetuadas e pagas.

O  pagamento  do  incentivo  atribuído  será  feito  no  final  da  realização  do  investimento  proposto,  podendo ser
reduzido se não for realizado na sua totalidade.
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As candidaturas admitidas estão isentas de taxas previstas no Regulamento de Taxas do Município de Soure em
vigor.

Face ao exposto, sugere-se que a Câmara aprove o pedido de apoio financeiro para a conservação da fachada do
imóvel sito no Largo das Amoreiras, no valor máximo de 1.250,00€.

O valor está cabimentado nas grandes opções do plano e orçamento para 2020 nas classificações 08 004  2020/198
e 0301 080802 respetivamente.

Maria José O. Carvalhão – Engª
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
18 de maio de 2020

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  o  pedido  de  apoio  financeiro  para  a
conservação da Fachada do imóvel sito no largo das Amoreiras, no valor máximo
de 1.250,00 euros, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------

Ponto 7.  Candidatura a Apoio Financeiro para Conservação de Fachada de Prédio
Sito na Rua do Outeiro n.º 31, e Rua Dr. Delfim Pinheiro, Soure

             . Processo: 01/2020
             . Requerente: Adelino Domingues Gaspar

Foi presente a seguinte informação:
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Assunto : Candidatura a apoio financeiro para conservação de fachada de prédio sito na Rua do Outeiro nº 31, e Rua 
Dr. Delfim Pinheiro, Soure

                 Processo: 01/2020
   Requerente: Adelino Domingues Gaspar

O requerente em epígrafe, na qualidade de proprietário, solicita apoio financeiro no âmbito do Regulamento de
Incentivos à Conservação de Fachadas na Zona Histórica de Soure, RICFZHS, para realização de obras no edifício sito
na Rua do Outeiro nº 31 e na Rua Dr. Delfim Pinheiro, em Soure, imóvel situado na Zona Histórica de Soure.

O orçamento apresentado inclui  picar,  encher,  compactar e regularizar com argamassa as paredes, reparação e
limpeza das pedras, cantarias e soleiras, pintura das paredes do edifício, e reparação dos gradeamentos, e tem o
valor de 9.296,00 € acrescido de iva.

Verifica-se que o edifício necessita de intervenção ao nível da fachada.

Os trabalhos descritos são ações elegíveis constantes no artigo 4º do RICFZHS.

A  comparticipação  total  dependerá  dos  trabalhos  a  efetuar,  devidamente  avaliados  pela  autarquia  e  não
ultrapassará o valor máximo de 1.250,00€ por edifício, e 50% do valor da obra.

No acompanhamento da obra será efetuada a medição dos trabalhos e apurado o valor mediante auto de medição.
As obras devem ser iniciadas no prazo máximo de 30 dias a contar da data da aprovação da candidatura e
serem concluídas no prazo máximo de 3 meses a contar da mesma data.

Os pedidos de pagamento são entregues na Câmara Municipal,  formalizados mediante requerimento
acompanhado da documentação identificativa das despesas efetuadas e pagas.
O pagamento do incentivo atribuído será feito no final da realização do investimento proposto, podendo ser reduzido se não for
realizado na sua totalidade.

As candidaturas admitidas estão isentas de taxas previstas no Regulamento de Taxas do Município de Soure em vigor.

Face ao exposto, sugere-se que a Câmara aprove o pedido de apoio financeiro para a conservação da fachada do imóvel sito na
Rua do Outeiro, nº 31 e Rua Dr Delfim Pinheiro, no valor máximo de 1.250,00€.

O valor está cabimentado nas grandes opções do plano e orçamento para 2020 nas classificações 08 004 2020/198 e 0301
080802 respetivamente.

Maria José O. Carvalhão – Engª
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
18 de maio de 2020
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Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  o  pedido  de  apoio  financeiro  para  a
conservação da Fachada do imóvel  sito  na Rua do Outeiro,  n.º  31  e  Rua Dr.
Delfim  Pinheiro,  no  valor  máximo  de  1.250,00  euros,  conforme  decorre  da
informação técnica dos serviços.----------------------------------------------------------

Ponto 8. Medidas Excecionais para Ocupação do Espaço Público com Esplanadas
                  - Regras de Ocupação de Espaço Público
                  - Prazo de Vigência

       - Isenção de Taxas pela Ocupação do Espaço Público

Foi presente a seguinte a informação:

Assunto : Medidas excecionais para ocupação do espaço público com esplanadas
    - Regras de ocupação de espaço público
    - Prazo de vigência
    - Isenção de taxas pela ocupação do espaço público

No dia 18 de maio de 2020, os estabelecimentos de restauração e bebidas, puderam retomar a sua atividade, de acordo com o
plano  de  desconfinamento  anunciado  pelo  Governo,  mas  com  restrições  no  seu  funcionamento  devido  às  medidas  de
contingência para a COVID-19.

Cumprindo as regras de distanciamento social aconselhadas pelas autoridades de saúde, estão obrigados a garantir uma distância
de, pelo menos, dois metros entre as pessoas, o que reduz na ordem dos 50% a capacidade dos espaços de restauração, cafés e
pastelarias.

Perante  os  impactos negativos da pandemia,  os  estabelecimentos do concelho de Soure,  estão a  solicitar  autorização para
ocupação do espaço público com esplanadas, para ajudar a mitigar as perdas devido às restrições no seu funcionamento.

A ocupação do espaço público com esplanadas obedece aos critérios do artigo 6º do anexo IV do DL 48/2011, de 1 de abril:

“Artigo 6.º 

Condições de instalação e manutenção de uma esplanada aberta 

1 - Na instalação de uma esplanada aberta devem respeitar-se as seguintes condições: 
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a) Ser contígua à fachada do respetivo estabelecimento; 

b) A ocupação transversal não pode exceder a largura da fachada do respetivo estabelecimento; 

c) Deixar um espaço igual ou superior a 0,90 m em toda a largura do vão de porta, para garantir o acesso livre e  direto à entrada 
do estabelecimento;

d) Não alterar a superfície do passeio onde é instalada, sem prejuízo do disposto no artigo 8.º;

e) Não ocupar mais de 50 % da largura do passeio onde é instalada; 

f) Garantir um corredor para peões de largura igual ou superior a 2 m contados: 

i) A partir do limite externo do passeio, em passeio sem caldeiras;

ii) A partir do limite interior ou balanço do respetivo elemento mais próximo da fachada do estabelecimento, em passeios com 
caldeiras ou outros elementos ou tipos de equipamento urbano.

2 - Os proprietários, os concessionários ou os exploradores de estabelecimentos são responsáveis pelo estado de limpeza dos 
passeios e das esplanadas abertas na parte ocupada e na faixa contígua de 3 m.”

Sugere-se que a câmara aprove uma alteração às regras de ocupação do espaço público, criando medidas excecionais de não
cumprimento do artigo 6º,  de  forma a permitir  mais  e maiores  esplanadas em todo o concelho,  dando a  possibilidade de
aumentar o distanciamento entre mesas da esplanada, aumentando a capacidade dos espaços, sem pôr em causa as regras do
distanciamento social.

Esta medida tem de obedecer a regras, designadamente no sentido de manter a relação de “boa vizinhança” e garantir condições
de segurança da circulação de pessoas e viaturas de emergência.

Os interessados devem apresentar pedido instruído com:
- requerimento;

- planta de localização do local a ocupar;

- desenho ou planta com as medidas da esplanada e distanciamento entre mesas;

- comprovativo da qualidade de proprietário, possuidor, locatário, mandatário ou outro título que confira a legitimidade de
apresentação do pedido;

-  nos  casos  em que  a  instalação pretendida  ultrapasse os  limites  de  largura  da  fachada  do estabelecimento,  é  necessária
autorização do(s) confinante(s) para a ocupação do respetivo espaço.

Face ao exposto, sugere-se que a Câmara delibere aprovar as medidas excecionais de ocupação do espaço público, definir o prazo
em que as mesmas vão vigorar e eventual isenção das taxas.

À Consideração Superior
Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
25 de maio de 2020

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes, referiu que: “há necessidade
de aligeirar e simplificar procedimentos e tem a ver com as regras de ocupação do espaço
público,  isenção  de  taxas  e  licenças  para  ocupação  do  mesmo,  portanto,  aquilo  que  foi
determinado aos serviços é que, neste plano de contingência de mitigação para sair da crise
económica provocado pelo fecho de determinado tipo de estabelecimentos, nomeadamente
os  cafés,  bares,  restaurantes,  que  pretendem  fazer  esplanadas  ou  até  outro  tipo  de
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estabelecimentos que pretendem usar o espaço público para venda comercial, de que existe
um  mecanismo  previsto  na  lei  que  é  através  do  Balcão  do  Empreendedor,  a  chamada
comunicação  prévia  dá  a  possibilidade,  assumindo  responsabilidades  de  quem  assim  o
entender,  de  avançar para o exercício de uma atividade,  sendo que a responsabilidade de
controle  dessa  atividade  pertence  às  diversas  entidades  de  tutela,  sejam elas  a  ASAE,  o
Município  ou  outras.  No  caso  da  ocupação  do  espaço  público,  é  uma  competência  do
Município que até, nalguns casos, está delegada nas Juntas de Freguesia, ou seja, há aqui um
procedimento  que  temos  que  articular  muito  bem  porque  também  delegámos  esta
competência, nalguns casos e em determinado tipo de circunstâncias, nas Juntas de Freguesia.
Portanto, é preciso, enquanto a legislação, seja ela de âmbito da administração central, sejam
regulamentos municipais, não forem editados, assumir aqui uma conduta em que bastando,
para já, aos promotores darem início ao processo no Balcão do Empreendedor, o Município
iria, a partir daqui, iniciar o processo de verificação das condições. Foi isso que a Chefe de
Divisão fez; têm que ser conjugadas uma série de questões, que é as normas da Direção Geral
de Saúde, sendo que, do senso comum, as normas pedem, acima de tudo, os afastamentos e a
utilização do máximo de espaço possível para que a densidade de ocupação seja menor, daí
que as instruções que estão a ser dadas aos serviços no acolhimento ou nos esclarecimentos
sobre esta possibilidade, é que devem os interessados inscrever-se ou diretamente no Balcão
Municipal ou no Balcão do Empreendedor, dar início ao procedimento com o requerimento
fazendo o respetivo croqui e aguardar pelas instruções e acompanhamento municipal. Aquilo
que  tenho  vindo  a  discutir  com o  Senhor  Vice-Presidente  e  que  nós  iremos,  não  serão
centenas de casos, são uma dezena no máximo, a maior parte aqui na Vila de Soure e outro
tanto na Granja do Ulmeiro e mais um ou outro local no Concelho, onde esta situação, aquilo
que pretendemos transmitir é que também aqui o Município, tendo que cumprir o que está
neste artigo 6.º do Decreto-Lei 48/2011, de 1 de abril, que não está revogado, não podendo e
não tendo o Município, por proposta avulsa municipal, capacidade para o alterar, pode haver
é um regulamento que enquadre determinado tipo de condições especiais. Por outro lado,
também temos que articular isto com as Juntas de Freguesia e depois temos que encontrar um
processo de chapéu para dar lastro legal através da Assembleia Municipal, que é quem tem a
autoridade, porque é o órgão deliberativo embora num conjunto de mais 200 normas que
saíram durante este processo do COVID-19, todos os dias saem dezenas de aperfeiçoamentos
e alterações a diversas normas, é do bom senso e do senso comum que se deve usar e abusar
do espaço público para que haja retoma da atividade económica, para que haja retoma da
prestação do serviço aos cidadãos e, portanto, estamos até num ponto em que as orientações
que estão a  ser  dadas  é  de  inclusive  criar  condições de  segurança  perante  outro tipo de
utilizadores, nomeadamente os veículos, introduzindo algumas passadeiras em locais onde,
em condições normais, não fazem sentido, incluindo até alguns mecanismos de retenção de
velocidade para os veículos, nomeadamente para os veículos ligeiros e a colocação de alguns
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pinos ou de alguns obstáculos sinalizadores para alargar a área de proteção aos passeios onde
se encontram essas esplanadas ou onde se pretendam acrescentar essas esplanadas.
Para  já,  a  decisão  é  de  que  a  informação  da  Eng.ª  Maria  José  é  para  nos  enquadrar
juridicamente sobre a situação, ela chama a atenção a um Decreto-Lei, que é o documento
orientador ao qual o Município, de forma avulsa, não se pode sobrepor mas, ainda assim, ela
acha, e eu concordo, que os requerimentos a entrar nesta fase, porque as pessoas querem
esplanada ou querem ampliar as suas esplanadas ou querem fazer uma alteração àquelas que
estão legalizadas, o ser feita de modo específico para este ambiente excecional do COVID-19.
Daí que se torne necessário aprovar medidas excecionais de ocupação do espaço público,
definir o prazo para o qual essas medidas, porque tudo o que é exceção tem que ter um prazo,
tem que ter um limite e eventual isenção das taxas.”----------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar uma alteração às regras de ocupação do
espaço público, criando medidas excecionais de não cumprimento do artigo 6º, de
forma  a  permitir  mais  e  maiores  esplanadas  em  todo  o  concelho,  dando  a
possibilidade  de  aumentar  o  distanciamento  entre  mesas  da  esplanada,
aumentando  a  capacidade  dos  espaços,  sem  pôr  em  causa  as  regras  do
distanciamento social.
Esta medida tem de obedecer a regras, designadamente no sentido de manter a
relação de “boa vizinhança” e garantir condições de segurança da circulação de
pessoas e viaturas de emergência.
Os interessados devem apresentar pedido instruído com:
 - requerimento;
- planta de localização do local a ocupar;
- desenho ou planta com as medidas da esplanada e distanciamento entre mesas;
- comprovativo da qualidade de proprietário, possuidor, locatário, mandatário ou
outro título que confira a legitimidade de apresentação do pedido;
- nos casos em que a instalação pretendida ultrapasse os limites de largura da
fachada do estabelecimento,  é  necessária autorização do(s)  confinante(s)  para a
ocupação do respetivo espaço. 
O Senhor Presidente da Câmara informou que apresentará em próxima Reunião
da Câmara Municipal, a definição das medidas excecionais de ocupação do espaço
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público, definindo o prazo em que as mesmas vão vigorar e a isenção das taxas e
licenças.-------------------------------------------------------------------------------------
Ponto 9. EDUCAÇÃO
             . EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

               - Reabertura da Educação Pré-Escolar

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: EDUCAÇÃO/ ENSINO PRÉ ESCOLAR

                  - RETOMA ATIVIDADES PRESENCIAIS DO PRÉ-ESCOLAR

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:

A situação atual imposta pela Pandemia do COVID 19, determinou o encerramento dos estabelecimentos escolares a 16 de março
de 2020.

Através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril, o Governo aprovou uma estratégia gradual de
levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19, nos termos da qual definiu o
dia 1 de junho como data de reabertura dos estabelecimentos de educação pré-escolar. 

Atentos  à  necessidade  de  garantir,  atempadamente,  as  melhores  condições  de  segurança das  crianças,  dos/as  Senhores/as
Educadores/as de Infância e dos/as Assistentes Operacionais afetos a este setor de atividade, o Município de Soure, em estreita
articulação com o Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure delineou a seguinte  estratégia, cujos procedimentos se
encontram em fase de implementação (de acordo com a Informação da DGEstE com a orientação da Direção-Geral da Saúde).):

1 - Planeamento dos Recursos Humanos afetos à dinamização de atividades, com reforço de pessoal atendendo à redução de
horários estabelecida para os funcionários do Município de Soure (6h diárias em horário contínuo) e ao cumprimento das regras de
segurança recomendadas pela Direção-Geral de Saúde em articulação com a DGESstE;

2 – Elaboração de um Manual de Procedimentos COVID 19 – Jardins de Infância, de acordo com as orientações da Direção-
Geral de Saúde em articulação com a DGESstE, com a descrição de todos os procedimentos a ter e equipamentos a utilizar
relativamente  ao  serviço  de  limpezas  e  de  refeições.  Este  manual  será  distribuído  a  todos/as  funcionários/as  que  irão  estar
envolvidos na reabertura do pré-escolar;

3 –  Dinamização de duas sessões de formação,  no dia 27 de maio de 2020, na Biblioteca Municipal de Soure, a todos/as
funcionários/as  do  Município  de  Soure  que  irão  estar  envolvidos  na  dinamização  das  atividades  do  pré-escolar,  tendo  sido
convidados a participar desta formação os recursos humanos pertencentes a IPSS e Agrupamento de Escolas Martinho Árias de
Soure.  Esta formação irá  incidir  sobre os  procedimentos que se encontram no Manual  elaborado,  nomeadamente serviço de
limpezas e de refeições, acolhimento das crianças e correta utilização do EPI (Equipamento de Proteção Individual);

4 - Aquisição de material e equipamento diverso, nomeadamente ao nível de material de limpeza e desinfeção dos espaços;

5 – Aquisição e distribuição do EPI (Equipamento de Proteção Individual);

6 – Preparação e equipamento do novo refeitório adjacente à EB1 de Vinha da Rainha (mobiliário, louça, máquina de lavar
loiça, frigorífico,  contentores térmicos,  entre outros) e que vai servir desde já as crianças do pré-escolar, de forma a reduzir
deslocações (valor investimento 4.000€);

7 –  Mudança de instalações de dinamização das atividades letivas e não letivas das crianças que frequentam o  Jardim de
Infância de Soure para a Escola Básica de Soure, de forma a garantir melhores condições de distanciamento social e a evitar
deslocações em transportes. Assim, após seleção do material necessário, o mesmo foi transportado pelos serviços municipais, para
a Escola Básica de Soure, onde será colocado e organizado de acordo com as orientações do Agrupamento de Escolas de Soure;

 26



10.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
  realizada no dia 29 de maio de 2020, pelas 14,30 horas

8 – No Jardim de Infância de Vila Nova de Anços, as AAAF – Prolongamento de Horário eram habitualmente dinamizadas nas
instalações da Casa do Povo de Vila Nova de Anços (mediante protocolo), passando a ser dinamizadas nas instalações do próprio
Jardim de Infância para evitar deslocações;

9 – Disponibilização, por parte do Município de Soure, da realização de testes sorológicos, no dia 26 de maio de 2020, a todos
os profissionais envolvidos na reabertura das atividades do pré-escolar, pertencentes ao Município de Soure, Agrupamento de
Escolas e IPSS;

10 – Assegurar o regular funcionamento dos Serviços de Transporte Escolares e Refeições.

Toda a estratégia do Município de Soure, em articulação com os seus parceiros, visa contribuir para o bem-estar e qualidade de
vida quer das crianças/famílias, quer de todos os profissionais envolvidos na área da Educação, acautelando as melhores condições
de segurança possíveis dentro do contexto que se vive atualmente.

À consideração superior,
Chefe Divisão Assuntos Sociais e Educação em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
26/05/2020

Foi tomado conhecimento sobre a reabertura dos estabelecimentos de Educação
Pré-Escolar e retoma das Atividades Presenciais, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.-----------------------------------------------------------------------

Ponto 10. EDUCAÇÃO
              . EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

              . Centro Escolar da Freguesia de Soure - Edifício
                 - Escolha do Procedimento Prévio - Para Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: EDUCAÇÃO
                   EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

                   - CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE SOURE - EDIFÍCIO

                          - ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
      

Em cumprimento do Despacho do Vice-presidente da Câmara Municipal de 20.04.2020, e com vista à prestação do
serviço em epígrafe, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de  consulta prévia, uma vez que  o preço base é de 18.000,00 euros, inferior ao limite
máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso a este procedimento, cf. alínea c) do n.º 1 do artigo 20º do Código dos
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto.

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

O presente encargo está previsto no Orçamento de 2020 e seguintes pela rubrica 02.03.07.01.03.05 e trata-se de ação inscrita nas
Grandes Opções do Plano com a classificação 01.001.2009/14-1.

 2. VERIFICAÇÃO DO ARTIGO 68.º DA LEI N.º 2/2020, DE 31 DE MARÇO (LOE 2020)
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N.º 5 – O presente serviço não se enquadra na elaboração de estudos, projetos, e serviços de consultoria.

N.º 6 – Impossibilidade de satisfação das necessidades por via dos recursos próprios da entidade

3. PROCESSO

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

4. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes entidades:

        - Factor F, Engenharia e Construção, Lda;

        - ECA projetos, Lda;

        - TUU – Building Design Management, Lda;

      - ITECONS – Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade.

5. JÚRI

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.)
20.05.2020

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
18.000,00 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
(Factor F, Engenharia e Construção, Lda; ECA Projetos, Lda; TUU - Building
Design  Management,  Lda;  ITECONS  -  Instituto  de  Investigação  e
Desenvolvimento  Tecnológico  para  a  Construção,  Energia,  Ambiente  e
Sustentabilidade) e o júri, conforme decorre da informação técnica dos serviços.---
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Ponto 11. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE - ENSINO BÁSICO

              . AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

              . EB1 da Vinha da Rainha
                 - Receção Provisória - Homologação de Auto

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – ENSINO BÁSICO

AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

EB1 DA VINHA DA RAINHA

RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 09.09.2019, à empresa Aresta Garrida,
Ldª, pelo valor de 52.985,74 €, 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
(Mário Monteiro, Eng.º)
15.05.2020

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  homologação  do  auto  de  receção
provisória à empresa Aresta Garrida, Lda, pelo valor de 52.985,74 , acrescido de€
IVA, conforme decorre da informação técnica dos serviços.---------------------------
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes e o Senhor Vereador Dr. Gil
Soares,  não  participaram  neste  ponto,  pelo  facto  de  estarem  a  decorrer
investigações judiciais, nas quais são visados os próprios e a empresa em questão,
pelo que se ausentaram da sala.--------------------------------------------------------

Ponto 12. DESPORTO E TEMPOS LIVRES

              . EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

              . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE POLIDESPORTIVOS

              . Minipolidesportivos da Encosta do Sol e de Vila Nova de Anços   
                 - Receção Provisória - Homologação de Auto

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: DESPORTO E TEMPOS LIVRES

EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE POLIDESPORTIVOS 
MINIPOLIDESPORTIVOS DA ENCOSTA DO SOL E DE VILA NOVA DE ANÇOS

RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
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A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 29.08.2019, à empresa Urbanludic, Ldª,
pelo valor de 35.220,00 €, acrescido de IVA.

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

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
21.05.2020

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  homologação  do  auto  de  receção
provisória à empresa  Urbanludic,  Lda, pelo valor de 35.220,00 , acrescido de€
IVA, conforme decorre da informação técnica dos serviços.---------------------------

Ponto 13. AÇÃO SOCIAL
               . AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL

               . Acordos com IPSS e Autarquias - Valências Diversas
               . Programa Operacional Apoio Pessoas Mais Carenciadas
                 - Aquisição de Equipamento Diverso

Foi presente a seguinte informação:

ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL// AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL

                ACORDOS COM IPSS E AUTARQUIAS – VALÊNCIAS DIVERSAS

                . Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas 
                     - Aquisição Equipamento Diverso

Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:

O objetivo  deste  Programa consiste em incrementar  operações que visem apoiar  a  distribuição de géneros alimentares às
pessoas mais carenciadas, por organizações parceiras, públicas ou privadas, bem como o desenvolvimento de medidas de
acompanhamento com vista à inclusão social dos destinatários.

Os destinatários finais são os indivíduos e/ou famílias que se encontrem em situação de carência económica sendo que, neste
âmbito,  o  conceito  de pessoa  mais  carenciada  aferido,  de acordo  com os critérios  de carência  em vigor,  pelo  técnico  de
acompanhamento e atendimento social  das famílias,  o qual pode pertencer a um organismo público ou a uma organização
habilitada para o efeito. 

O Município de  Soure integra o  Território de Intervenção conjuntamente com os Município de  Condeixa-a-Nova e  Penela,
Concelhos de localização dos Polos de Receção, com um número total de 242 Destinatários.
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Na questão concreta da distribuição de alimentos, as Instituições Particulares de Solidariedade Social necessitam de capacidade
de armazenamento para os produtos frios e congelados, que lhe são entregues pelo Polo Recetor até à distribuição pelos desti -
natários finais. 

Assim, o Município de Soure, numa primeira fase, adquiriu e cedeu, em regime de comodato, três arcas congeladoras com capa -
cidade de 400L e três frigoríficos combinados, possibilitando uma separação dos produtos destinados exclusivamente para este
Programa.

Conforme consta da informação apreciada na última Reunião da Câmara, o número de beneficiários deste Programa,
irão duplicar no Concelho de Soure, a partir de agosto, conforme quadro abaixo:

Entidade Mediadora
Destinatários

Iniciais
Aumento

50 %
Destinatários
Atuais + 50%

Destinatários a
Atingir +100%

Centro Social Alfarelos 32 16 48 64

Santa Casa da Misericórdia de Soure 41 20,5 61,5 82
Associação da Vinha Rainha 26 13 39 52

Total de destinatários 99 49,5 148,5 198

Foi realizada uma reunião com as Entidades Mediadoras de Soure para verificar quais os constrangimentos sentidos pelo au -
mento de 100% dos destinatários previstos para a Candidatura, às quais responderam não ter capacidade de armazenamento
(arcas) para garantir a qualidade e conservação dos produtos.

O Município de Soure efetuou uma consulta ao mercado local, de comercialização de eletrodomésticos, de acordo com as condi -
ções específicas de armazenagem e consoante as caraterísticas dos produtos, exigidas pelo referido Programa. A Empresa Mó-
veis Figueiredo apresentou um orçamento para três arcas congeladoras de 344/litros no valor de €1.106,70, com IVA Incluído.

O Município de Soure tem atribuições no âmbito da Ação Social e Saúde, designadamente competindo à Câmara Municipal
apoiar  atividades  de  natureza  social,  participar  na  prestação  de  serviços  e  prestar  apoio  a  pessoas  em  situações  de
vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da administração central e com IPSS, bem como deliberar sobre as
formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista á execução de obras com interesse
para o município – cfr. Alíneas o), u) e v) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.

Proposta:

Face ao atrás exposto, sugere-se:

1 – A aquisição de três arcas congeladoras de 344/Litros à Empresa Móveis Figueiredo, no valor de €1.106,70, com IVA incluído,
através de regime simplificado, nos termos da legislação aplicável.

2 – A cedência, em regime de comodato, destes equipamentos ao Centro Social de Alfarelos, à Santa Casa da Misericórdia de
Soure e à Associação Cultural Desportiva e de Solidariedade da Freguesia da Vinha da Rainha, para os fins exclusivos do Pro -
grama.

À consideração superior,
Dirigente Intermédio do Setor 
25.05.2020

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “no seguimento da informação que foi aqui
prestada na última reunião de Câmara, com a pandemia que estamos a atravessar, a segurança
social, no âmbito deste programa, irá duplicar, no Concelho de Soure, Penela e Condeixa, a
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oferta de beneficiários que podem usufruir deste programa. No início do programa, com as 3
IPSS, que são as entidades mediadoras e tendo em conta a capacidade de armazenagem que é
necessária para estes produtos, que têm que ser entregues no mesmo dia ou no dia seguinte,
nós  adquirimos  3  arcas  congeladoras  para  cedermos,  em regime de  comodato,  a  estas  3
instituições, para este efeito. Neste momento, como o âmbito duplicou, o equipamento que
nós tínhamos adquirido não é suficiente para estas 3 entidades mediadoras armazenarem os
produtos e, portanto, a nossa proposta é adquirir mais 3 arcas congeladoras, distribuir uma
por cada entidade e cedê-las em regime de comodato até vigorar este programa.”----------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “não tem a ver com a proposta, tem a
ver com a falta de documento da proposta. Ontem preparei a reunião de Câmara e a ordem
de trabalhos que abri  dizia-me,  e  pensava eu que tinha ontem visto a última,  que “ será
disponibilizada a informação assim que possível” e, portanto, eu não tenho essa informação.
Se foi enviada outra ordem de trabalhos já com a informação eu não tive tempo útil para
analisar. Era só isto que gostaria de justificar.”-----------------------------------------------------------

O  Senhor  Vereador  Dr.  Gil  Soares,  referiu  que:  “os  beneficiários  contemplados  neste
programa são de todo o Concelho de Soure. Quando fizemos a candidatura a este programa,
isto foi discutido em Rede Social e, portanto, foram estas 3 IPSS que se disponibilizaram a ser
entidades  beneficiárias  com  o  compromisso,  naturalmente,  de  assegurar  o  fornecimento
destes bens alimentares aos beneficiários, que não são determinados por eles mas sim pela
segurança social, mediante sinalização ou da segurança social ou dos serviços municipais ou
dos técnicos sociais de todas as IPSS do Concelho. Portanto, o Centro Social de Alfarelos está
a fornecer estes produtos a beneficiários da Granja do Ulmeiro, de Vila Nova de Anços, de
Figueiró do Campo e assim sucessivamente. Está assegurada toda a população do Concelho
que reúna os requisitos.”-------------------------------------------------------------------------------------

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes,  referiu  que:  “o  Senhor  Vereador
explicou o contexto formal da situação mas é preciso, ainda bem que há esta dúvida, de vez
em quando  as  coisas  passam,  há  Vereadores  que  têm áreas  específicas,  outros  não  têm
preocupação porque não estão no regime de permanência e é bom que as questões sejam
levantadas que é para não haver dúvidas.
Este programa vem substituir o antigo programa de ajuda alimentar, com aqueles produtos
CEE, que não podem ser vendidos, de há dois anos para cá, teve que ser feita candidatura e
por agrupamento de Concelhos, ou seja, Soure, Penela e Condeixa foram agrupados e uma
entidade  candidatava-se  a  ser  a  distribuidora  para  estes  3  Concelhos,  na  chamada  ajuda
alimentar.  Podia-se  candidatar  uma Autarquia Local  -  Junta  de Freguesia  ou Município -,
podem-se candidatar IPSS e até ONG. Tem uma compensação pecuniária por desenvolver
essa tarefa e se não fosse o Município de Soure, Condeixa e Penela, teríamos estabelecido um
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protocolo que aqui veio, ninguém destes 3 Concelhos se candidatava a esta tarefa porque ela é
tudo menos interessante do ponto de vista das tarefas e do compromisso que tem que ter
para  desenvolver  essa  atividade.  Estamos a  falar  de  uma compensação  de  cêntimos  pela
quantidade, pela responsabilidade de ir ao armazém buscar os produtos, de os guardar e de os
fazer distribuir pelos 3 Concelhos, pelas pessoas referenciadas pela segurança social, portanto,
porventura nem os CTT quereriam fazer esta tarefa.
É preciso recordar que para esta tarefa ter execução, os Municípios de Soure, de Penela e de
Condeixa entenderam criar um consórcio entre os 3 Municípios e uma entidade base por cada
um dos  3  Concelhos  e  depois  ainda  haver  umas  entidades  aderentes  colaboradoras  que
serviam de sub-distribuidoras. No Concelho de Soure, disponibilizaram-se, para este trabalho,
zero entidades porque não se sentiam com esta função e de Condeixa a mesma coisa, de
Penela penso que a Santa Casa da Misericórdia nunca se colocou muito de fora… acontece
que para isto ter seguimento, o Município de Condeixa alugou um armazém, com câmaras
frigoríficas, ao qual paga à volta de 2.000,00 euros/mês para podermos receber tudo o quanto
é produtos que precisam de frio e esse investimento tem apoio de zero do Estado Português
ou de Fundos Comunitários. Depois, foi necessário dotar estas IPSS de algum equipamento,
nomeadamente  as  arcas  frigoríficas,  já  tínhamos  adquirido  3  frigoríficos  para  alguma
dimensão porque entre chegar e distribuir, os produtos não podem estar sem frio e, portanto,
disponibilizaram-se,  na  altura,  a  Vinha  da  Rainha,  que  está  numa ponta  do Concelho,  o
Centro Social de Alfarelos, que está noutra e a Santa Casa da Misericórdia, que é maior, está
na  Vila  de  Soure,  está  no  centro  do  Concelho  e  também  tem  alguma  capacidade  e
disponibilidade para  ser  mais  generosa.  Obviamente  que as  outras  instituições,  estarem a
disponibilizar funcionários e carrinhas, para além das obrigações que têm que cumprir já com
grandes dificuldades nas tarefas, prescindiram de estar neste projeto e também é bom que
fique aqui  dito que se  não foram os Municípios  a  ir  buscar  o grosso,  com carrinhas do
Município, com funcionários do Município e quase a substituir-se, em grande parte, a estas
IPSS, então era pior. Então porque é que envolveram as IPSS?! Porque envolvendo as IPSS
ainda  vem algum  retorno  de  fundos  comunitários;  se  fosse  o  Município  ou  a  Junta  de
Freguesia, é considerada entidade pública e a componente nacional do programa tem que ser
assumida pela Autarquia. Isto acontece com ações de formação do fundo social europeu,
acontece com outras ações… se for uma IPSS ou entidade de foro privado, o Estado assume,
no regulamento,  a  componente  nacional,  sendo a  Autarquia,  a  Autarquia  é  que  tem que
assumir a componente nacional, por isso as Autarquias encontraram aqui uma maneira de ser
as IPSS a dar a cara para não se perder tudo. As coisas estão a funcionar bem. Neste período
de crise, veio ainda alargar a sua necessidade e, como tal, está aqui feito o inventário dos
beneficiários do Concelho de Soure, que são 99 famílias, no seu início, mas que hoje vai em
198, precisamente o dobro.
Também dizer que um programa anterior de ajuda alimentar, que, de certo modo, antecedeu
este,  tutelado  pelo  IFADAP,  foi  muito  mais  proveitoso  para  a  dinâmica  social  que  nós
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conhecíamos;  os  produtos  eram entregues  pela  segurança  social  e  pelo  IFADAP e  eram
geridos pelas próprias Autarquias, com a distribuição de acordo com o que estava estipulado
no  Conselho  Local  de  Ação  Social  e  havia  um  maior  aproveitamento,  porque  também
sabemos, ouvimos na comunicação social, que muita desta ajuda também se perde da forma
como ela é utilizada e pela forma como os seus destinatários encaram estes tipos de produtos
e  também  há  medidas  de  acompanhamento,  ou  seja,  os  próprios  beneficiários  são
convidados/obrigados  a  frequentar  ações  para  um melhor  aproveitamento  destas  ajudas:
como confecionar, como utilizar, como guardar, etc.”--------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a aquisição de três arcas congeladoras de
344/litros  à  Empresa  Móveis  Figueiredo,  no  valor  de  1.106,70,  com  IVA€
incluído,  através  de regime simplificado, nos termos da legislação aplicável;  a
cedência,  em  regime  de  comodato,  destes  equipamentos  ao  Centro  Social  de
Alfarelos,  à  Santa  Casa  da  Misericórdia  de  Soure  e  à  Associação  Cultural
Desportiva e de Solidariedade da Freguesia da Vinha da Rainha, para os fins
exclusivos do Programa, conforme decorre da informação técnica dos serviços.----

A  Senhora  Vereadora  Dra.  Manuela  Santos,  referiu  que:  “eu  votei  favoravelmente  pela
explicação que o Senhor Vereador e o Senhor Presidente de Câmara deram sobre este assunto
tendo em conta a área e a resposta que visa dar. Mas aquilo que eu solicitava aos Senhores,
compreendendo que por vezes não será fácil, mas também compreendam que quem não está
na Câmara com funções atribuídas tem que ter os documentos todos em tempo útil para
poder preparar uma reunião e saber o que é que vem deliberar.  Uma coisa é lermos um
documento, por isso é que eles nos devem ser enviados, outra coisa é chegar aqui e ouvir a
informação. Volto a dizer que aquilo que eu tinha quando abri o ponto é que “o ponto está em
preparação,  será disponibilizada a informação assim que  possível”.  Votei  favoravelmente por ser o
assunto que é mas solicitava que, em tempo útil, nos fizessem chegar os documentos porque
eu preparei a reunião ontem e não hoje.”-----------------------------------------------------------------

Ponto 14. AÇÃO SOCIAL
              . PROMOÇÃO DA IGUALDADE E COMBATE À VIOLÊNCIA

              . Prémio Viver em Igualdade
                 - 5.ª Edição/Biénio 2020 - 2021

Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: AÇÃO SOCIAL
  PROMOÇÃO DA IGUALDADE E COMBATE À VIOLÊNCIA

Prémio Viver em Igualdade – 5.ª Edição | Biénio 2020-2021 | CANDIDATURA

Relativamente ao assunto supra, informa-se que:

A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) promoveu mais uma iniciativa no âmbito da Estratégia
Nacional para a Igualdade e a Não Descriminação – Portugal + Igual (ENIND), nomeadamente nos seus 3 planos de
ação: Plano de ação para a igualdade entre mulheres e homens (PAIMH), Plano de ação para a prevenção e o
combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica (PAVMVD) e Plano de ação para o combate à
descriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais (PAOIEC):
Prémio Viver em Igualdade.

O prémio tem como objetivo distinguir e reconhecer Autarquias com boas práticas na integração da dimensão da
Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, a nível interno e no âmbito do território, enquanto agentes
de  desenvolvimento  e  entidades  privilegiadas  para  a  concretização  de  ações  e  medidas  que  permitam  a
territorialização, identificação e apropriação local dos objetivos da ENIND e dos Planos Nacionais de Ação: quer na
estrutura e no funcionamento da organização, quer no planeamento, implementação, monitorização e avaliação da
concretização de medidas e na realização de ações, tanto interna como no exteriormente.

O prémio consubstancializar-se-á na atribuição de um Certificado de Mérito, destinado a ser usado na comunicação
da Autarquia, durante o biénio relativo à edição, onde se confere que o Município é reconhecido como um dos
melhores locais para viver em igualdade.

Nesta disposição, o Município de Soure submeteu no prazo estabelecido (22 de maio de 2020) uma candidatura a
este prémio, que se encontra em anexo.

À consideração superior
A Técnica Superior
(Rosália Mendes)
26-05-2020

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “é uma candidatura promovida pela Comissão
para  a  Cidadania e Igualdade de Género.  As finalidades estão contidas nesta informação,
portanto,  aquilo  que  já  falei  aqui  na  última  reunião.  Todas  estas  iniciativas,  o  Município
participa. Mais do que receber prémios, neste caso é um Certificado de Mérito, é a partilha
com os outros Municípios de boas práticas para aprendermos todos uns com os outros.
O  projeto  em  concreto  foi  um  projeto  desenvolvido  nas  áreas  das  atividades  de
enriquecimento curricular - Ginástica para Todos -,  uma parceria com o agrupamento de
escolas  de  Soure  que,  pelo  seu  departamento  de  desporto,  designadamente  o  malogrado
professor Carlos Gonçalves, era entendido que as crianças, os alunos do 1.º Ciclo, quando
chegavam ao 2.º Ciclo em termos de ginástica, tinham/revelavam muitas fobias em termos de
trampolim e outros aparelhos porque,  de facto,  não tinham contacto com a ginástica em
alguns estabelecimentos do 1.º Ciclo porque só havia o pavilhão em Soure e, portanto, foi
uma medida em que alargámos a todos os alunos do 1.º  Ciclo,  em que assegurávamos o
transporte de todos estes alunos para o Pavilhão da Encosta do Sol e para o Pavilhão da
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Escola  Secundária  para  assim  haver  uma  verdadeira  igualdade,  neste  caso  na  ginástica.
Portanto, foi este o projeto que submetemos.”-----------------------------------------------------------

Foi  tomado  conhecimento  que  o  Município  de  Soure  submeteu,  no  prazo
estabelecido  (22  de  maio  de  2020),  uma  Candidatura  ao  Prémio  Viver  em
Igualdade  -  5.ª  Edição/Biénio  2020-2021,  conforme  decorre  da  informação
técnica dos serviços.----------------------------------------------------------------------

Ponto 15. SAÚDE

              . AÇÕES MO ÂMBITO DA SAÚDE

              . Unidades Móveis de Saúde na Região de Coimbra
                 - Alteração ao Protocolo de Colaboração

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: SAÚDE 
            Ações no âmbito da Saúde 
              Unidades Móveis de Saúde na Região de Coimbra 
                  - Protocolo // Alteração

A Câmara Municipal, na sua reunião de 11 de maio de 2020, aprovou a celebração de um Protocolo de Colaboração,
entre o Município de Soure,  a Comunidade Intermunicipal  da Região de Coimbra (CIM-RC) e a  Administração
Regional de Saúde (ARS) do Centro, para a implementação do projeto de Unidades Móveis de Saúde na Região de
Coimbra. 

Na reunião  do Conselho  Intermunicipal  da  CIM-RC, realizado no dia 14 de maio,  posteriormente à  reunião da
Câmara Municipal, foram acolhidas algumas alterações ao Protocolo e aprovada a sua versão final. 

As alterações aprovadas têm a ver essencialmente com a redação e terminologia utilizadas no Protocolo e não com
qualquer modificação substancial ao seu conteúdo, designadamente na reformulação do preâmbulo do Protocolo;
substituição  de  “projeto” por  “operação”,  retirando  o  ponto  7  da  cláusula  4.ª,  relativamente  à  obrigação  dos
municípios assegurarem “a instalação do carregador fixo elétrico  em local a definir pelo município, assim como da
responsabilidade do mesmo assegurar quaisquer custos que seja necessários suportar para garantir as condições de
instalação”; alteração do n.º2 da cláusula 5.º sobre o quadro financeiro. 

Face ao atrás exposto, proponho: 

- A alteração ao Protocolo de Colaboração, entre o Município de Soure, a Comunidade Intermunicipal da Região de
Coimbra (CIM-RC) e a Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro, nos termos da versão final aprovada pelo
Conselho Intermunicipal da CIM-RC – MINUTA EM ANEXO –.

Soure, 25 de maio de 2020 
O Vereador
(Gil Soares, Dr.) 
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O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes,  referiu  que:  “em  Conselho  de
Administração  da  CIM  foram  acertados  alguns  pormenores  no  protocolo  base,
nomeadamente  a  substituição  da  palavra  projeto  por  operação  e  quanto  ao  carregador
elétrico, se ele é da responsabilidade do Município quem é que paga a luz, também foi uma
pequena alteração. No fim, é tudo para pagar pelo Município e quando estamos em crise, dar-
vos uma nota em termos de saúde, já expliquei que não aceitei, na altura, não fiz candidatura a
estas  unidades  móveis  e  agora  acabo  por  aceitar  este  projeto  porque  temia  um
aproveitamento de um equipamento destes a pretexto de se fecharem extensões de saúde e os
Senhores Vereadores sabem que esse pretexto não é um fantasma, ele anda por aí. Todos os
pretextos servem para fechar as extensões de saúde. Dar nota que ainda esta semana, e estou
à espera que nas próximas horas, se é que já não está a acontecer e nós aqui, deve estar a ser
anunciado, pode vir a ser anunciado o fecho do Centro de Saúde de Soure porque na semana
passada fui confrontado com uma informação… os centros de saúde têm estado a funcionar
de forma confinada, foram adiadas as consultas, agora é preciso desconfinar, é preciso voltar
ao trabalho. Recebi um pedido, por escrito, do Senhor Administrador Judicial do Tribunal de
Soure, com o objetivo de conseguirmos reabrir o Tribunal de Soure temos sido generosos,
inclusive com protocolo que tem só um sentido, que é nós lá irmos preparar as coisas, agora o
pedido  era  para  que  os  Senhores  Juízes  venham  trabalhar  presencialmente  era  preciso
intensificar,  para  cumprir  as  normas  da  DGS,  a  limpeza  e  a  higiene  do  espaço  usado,
portanto,  para  o  Município  disponibilizar  assistentes  operacionais,  em  tempo  real,  para
proceder a essa constante higienização dos serviços para o Tribunal poder funcionar. Não
temos, temos um ou dois funcionários e temos aqueles contratos de emprego e inserção, as
pessoas que estão no subsídio de desemprego, temo-nos valido disso até como uma forma
social de integração. Também foi pedido pelo Senhor Administrador, num outro e-mail, a
cedência,  e  aí  vamos disponibilizar-nos,  de espaços com dimensão superior a  100 metros
quadrados para que possam ser realizadas audiências e nós temos o Pavilhão Polivalente para
o Tribunal se quiser proceder a alguma audiência mas funcionários não temos.
Soube  a  semana  passada  que  as  extensões  de  saúde  que  estão  fechadas,  para  reabrirem,
também era necessário que, estando a médica presente 27 horas por semana, que é o que está
atribuído em determinadas extensões de saúde,  também convém estar  a  enfermeira,  pelo
menos, as mesmas 27 horas, a assistente administrativa e a assistente operacional para fazer a
higienização do espaço, o que faz todo o sentido, portanto, aquilo que me foi dito é que uma
determinada extensão de saúde,  a  assistente  operacional  só tem 20 horas  e,  como tal,  as
outras 7 horas, a médica não as pode exercer… qual era a solução?! Aquilo que lhe parece que
disseram, se não temos solução vá para outra extensão, fecha-se essa e as pessoas que se
dirijam a outra… não está nada aprovado. Entretanto, sei que foi feito, por escrito, o pedido à
ARS para que a senhora tivesse mais 7 horas e na proposta foi dito que a unta de Freguesia
estaria disponível para suportar os custos dessas 7 horas em falta à operacional e a resposta,
por escrito, é que isso não era possível legalmente, uma entidade que não a ARS, portanto
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uma Junta de Freguesia, suportar esses custos adicionais. Entretanto, na sexta-feira, liga-me o
Dr. Carlos Ordens,  a solicitar apoio para que disponibilizássemos assistentes operacionais
para que o Centro de Saúde e os serviços de saúde pudessem funcionar, ao que eu disse que
isso não era possível, não tinha assistentes operacionais disponíveis para essas tarefas, tinha
que ser a ARS a encontrar essa solução, que, ainda assim, há Juntas de Freguesia disponíveis
para suportar esse encargo e o Dr. Carlos Ordens sabe, porque foi comigo às Degracias e
confrontado, há cerca de ano e meio, com o equipamento sem estar aos serviço, estando em
condições para tal,  tem lá computadores, mobiliário, processos clínicos, telecomunicações,
água, luz, tem tudo a ser pago… que na falta de assistente operacional, o Presidente da Junta
à  época,  o  Senhor  Agostinho,  prontificou-se  a  suportar  os  custos  com  a  assistente
operacional,  portanto,  o  Dr.  Carlos  Ordens  sabe  que  as  Juntas  de  Freguesia…  estou
convencido que se quiser abrir, voltar a por a funcionar a extensão de saúde de Figueiró do
Campo, tenho a certeza absoluta que se o Presidente da Junta não encontrar outra pessoa
disponível,  ele  próprio  e  o  restante  executivo vão para  lá  assumir  o  papel  de  assistentes
operacionais para reabrir a extensão de saúde e se chegar junto da Dra. Rosa Colaço, para o
mesmo efeito, ela própria fará, abdica da sua vida profissional e pessoal para fazer a parte
operacional… e o Dr. Carlos Ordens referiu que não era isso, que era para o Centro de Saúde
de Soure ao que eu respondi para ir ter com a Junta de Freguesia de Soure, que não vai querer
ficar atrás das outras, e não vai deixar fechar a extensão de saúde de Soure. Tenho a certeza
que as Juntas de Freguesia se empenharão para que as suas extensões não sejam encerradas.
De modo que, hoje, ligou-me a Dra. Aldora a pedir assistentes operacionais senão é obrigada
a  fechar  o Centro de Saúde,  ao que respondi  para  ir  ter  com o Presidente  da Junta  das
Degracias, colocar lá um médico e ele arranja um assistente operacional… portanto, estou à
espera do impacto deste tipo de resposta, que não será bom mas é o estado em que a coisa
está  e  nós  fornecemos  equipamentos  de  proteção  individual  às  extensões  de  saúde,  aos
centros  de  saúde,  máquinas  de  lavar,  máquinas  de  secar,  venha  a  carrinha  para  fazer
domiciliário… e só tem um sentido. Isto para ficarem cientes de uma coisa, nós também nos
arrependemos de certas atitudes e eu hoje estou arrependido, certo modo, não ter aceite a
transferência  de  competências  para  o  Município,  mas  é  hoje,  nada  fazia  prever  estes
acontecimentos e que a situação tivesse agora uma tendência para não melhorar, antes pelo
contrário.
Fica  a  vontade  e  se  houver  uma  oportunidade  legal  para  requerer  a  transferência  de
competências rapidamente, irei propor isso aos órgãos municipais, assumindo, o Município,
de  uma  forma  clara,  porque  é  a  tal  história,  os  operacionais,  se  tivéssemos  aceite  as
transferências,  era  uma  competência  que  já  estava  do  lado  de  cá  e  tínhamos  que  nos
desenrascar e tínhamos um lastro legal para podermos dar esta ajuda, assim nem ficámos com
as transferências  e  ficamos sempre com o encargo porque quem fica prejudicado são os
utentes e o cidadão.”------------------------------------------------------------------------------------------
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Deliberado,  por  maioria,  com 6 (seis)  votos  a  favor  do  Senhor  Presidente  da
Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e PPD/PSD - CDS/PP- PPM,  e
uma (1) abstenção da Senhora Vereadora eleita da CDU - Dra. Manuela Santos
-, aprovar a alteração ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Soure, a
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) e a Administração
Regional de Saúde (ARS) do Centro, nos termos da versão final aprovada pelo
Conselho  Intermunicipal  da  CIM-RC,   para  a  Implementação  do  Projeto  de
Unidades Móveis de Saúde na Região de Coimbra, conforme proposta do Senhor
Vereador Dr. Gil Soares.------------------------------------------------------------------

Ponto 16. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO

              . CONSTRUÇÃO/ REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

              . Antigo Jardim de Infância - Granja do Ulmeiro
                   - Receção Provisória - Homologação de Auto

                                

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO

CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 
ANTIGO JARDIM DE INFÂNCIA – GRANJA DO ULMEIRO

RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 25.09.2019, à empresa Aresta Garrida,
Ldª, pelo valor de 38.390,00 €, acrescido de IVA, tendo, devido a trabalhos complementares, atingido o valor final de
44.990,00 € + 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)
15.05.2020

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  homologação  do  auto  de  receção
provisória à empresa Aresta Garrida, Lda, pelo valor de 38.390,00 , acrescido€
de  IVA,  tendo,  devido  a  trabalhos  complementares,  atingido  o  valor  final  de
44.990,00 +IVA, conforme decorre da informação técnica dos serviços.---------€
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes e o Senhor Vereador Dr. Gil
Soares,  não  participaram  neste  ponto,  pelo  facto  de  estarem  a  decorrer
investigações judiciais, nas quais são visados os próprios e a empresa em questão,
pelo que se ausentaram da sala.--------------------------------------------------------

Ponto 17. SANEAMENTO E SALUBRIDADE - RESÍDUOS
              . RECOLHA SELETIVA PORTA-A-PORTA NA VILA DE SOURE

              . Aquisição de Equipamento Diverso
                    - Compactador de Resíduos
                        . Não Adjudicação - 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

                        - Compactador de Resíduo
            * NÃO ADJUDICAÇÃO

Por  Despacho  do  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  22/04/2020,  foi  decidido  recorrer  à  figura  de  consulta  prévia,  como
procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.

Conforme Relatório Final elaborado pelo Júri do procedimento, em anexo, é sugerida a não adjudicação.

Desta forma, nos termos da alínea d) 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 Dirigente Intermédio em R/S
(Fernando Cavacas, Dr.)
22-05-2020

Foi tomado conhecimento da decisão do Senhor Presidente da Câmara de aprovar
a não adjudicação e proceder à abertura de novo procedimento, nos termos do
C.C.P., conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------

Ponto 18. SANEAMENTO E SALUBRIDADE - HIGIENE PÚBLICA

              . CONSTRUÇÃO/ REPARAÇÃO DE LAVADOUROS

              . Lavadouro dos Casalinhos
                    - Receção Provisória - Homologação de Auto
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Foi presente a seguinte informação:

Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – HIGIENE PÚBLICA

CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO DE LAVADOUROS

LAVADOURO DOS CASALINHOS

RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 23.12.2019, à empresa Aresta Garrida,
Ldª, pelo valor de 7.497,50 €, 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)
15.05.2020

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  homologação  do  auto  de  receção
provisória à empresa Aresta Garrida, Lda, pelo valor de 7.497,50 , acrescido de€
IVA, conforme decorre da informação técnica dos serviços.---------------------------
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes e o Senhor Vereador Dr. Gil
Soares,  não  participaram  neste  ponto,  pelo  facto  de  estarem  a  decorrer
investigações judiciais, nas quais são visados os próprios e a empresa em questão,
pelo que se ausentaram da sala.---------------------------------------------------------

Ponto 19. ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
              . ÁGUA - CONSERVAÇÃO/ REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

       .  Substituição  de  Conduta  Adutora/Distribuidora  entre  as  Degracias  e  a
Elevatória das Cotas

                  - Homologação do Auto de Receção Definitiva

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

ÁGUA – CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTA ADUTORA/DISTRIBUIDORA ENTRE AS DEGRACIAS E A ELEVATÓRIA DAS COTAS

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA

Por  deliberação de 28.07.2014 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 empreiteiro,
das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito (cf.  Artigos.  295.º  e 398.º  do CCP,
aprovado pelo D.L. 18/2008, de 29 de janeiro).
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À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º.)
11.05.2020

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 20. PROTEÇÃO CIVIL

              . PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS

              . Manutenção das Faixas de Gestão de Combustível
                - Pedido de Prorrogação do Prazo

Foi presente a seguinte informação:

Na sequência do assunto em epigrafe  a empresa Ecorede – Engenharia e Serviços S.A. adjudicatária da prestação do serviço,
vem solicitar a V. Exas, em documento anexo com o número E-6082 de 28/04/2020, a prorrogação do prazo de execução fixado,
no processo de contratação pública SO53/2019, por um período de tempo, de 18 de maio de 2020 a 15 de julho de 2020. 

A empresa justifica que durante o período definido no contrato para execução do mesmo, foi declarado pela  Organização
Mundial de Saúde, no passado dia 11 de março de 2020, a situação de  emergência de saúde pública ocasionada pela doença
COVID-19 como uma pandemia internacional, constituindo uma calamidade pública.

Refere ainda, a declaração da Presidência da República do estado de emergência, emitida no passado dia 18 de março de 2020,
com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.

Neste  seguimento,  e  tendo  em  conta  a  necessidade  de  proteção  de  pessoas  perante  a  situação  atual,  verificou-se uma
diminuição, drasticamente, nos seus índices de produção  referente aos trabalhos relacionados com o processo de limpeza
denominado “PROTEÇÃO CIVIL / PLANO MUNICIPAL DA DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS – PMDFCI /
CONSTRUÇÃO E  MANUTENÇÃO  DA  REDE DE  INFRAESTRUTURAS  /  MANUTENÇÃO  DAS  FAIXAS  DE GESTÃO DE
COMBUSTÍVEL”.

O pedido da empresa vem no sentido de ser aceite como pedido gracioso tendo em conta a justificação apresentada  como
argumentos nas medidas impostas pela situação do estado de emergência  e que motivou o atraso dos trabalhos. 

Face ao exposto, tendo em conta a razoabilidade do pedido e das condicionantes descritas no documento justificativo sugere-se
que seja aprovada a prorrogação ao prazo de execução do serviço por um período de tempo, de 18 de maio de 2020  a
15 de julho de 2020, a título gracioso.

À consideração superior,
A Técnica Superior,     
(Cremilde Pimentel)             
05.05.2020
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a prorrogação ao prazo de execução do
serviço, pela empresa Ecorede - Engenharia e Serviços S.A., por um período de
tempo, de 18 de maio de 2020 a 15 de julho de 2020, a título gracioso, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.---------------------------------------------

Ponto 21. DEFESA DO MEIO AMBIENTE

              . JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÕES
                - Avaliação Fitossanitária de uma Árvore no Jardim na Av. Conselheiro Matoso

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: DEFESA DO MEIO AMBIENTE
      JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÕES

                AVALIAÇÃO FITOSSANITÁRIA DE UMA ÁRVORE NO JARDIM NA AV. CONSELHEIRO MATOSO 

Relativamente ao assunto em epígrafe, e de acordo com o solicitado superiormente, vimos informar V. Exª,
o seguinte:

No seguimento de uma exposição efetuada pelo Sr. Manuel Mendes, sobre a queda de ramos, que se tem
verificado junto das viaturas que se encontram na praça de táxis,  no dia 13 de maio de 2020, foi efetuada
pelos  serviços  técnicos,  da  área da floresta  e  ambiente,  uma monotorização e  avaliação  da árvore
(cedro), no jardim situado na Av. Conselheiro Matoso.(Fotos em anexo)

Neste seguimento, verificou-se que esta apresenta sintomas de declínio vegetativo, concretamente com
vários ramos secos, na parte virada para sul e no topo da mesma. 

Face ao exposto e considerando que neste local é bastante frequentado, por razões de segurança, de
forma a salvaguardar a integridade de pessoas e bens, sugerimos o abate da árvore e colocação de
outra. 

À consideração superior,
As Técnicas  Superiores 
(Cremilde Pimentel, Eng.ª)  
(Cristina Madeira, Eng.ª )                                                                  

Anexo
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “uma árvore no jardim onde
estão os taxistas, que está seca. A proposta da Eng.ª Cremilde e da Eng.ª Cristina Madeira é
que, tendo lá ido verificar a árvore, ela pode constituir perigo no sítio onde está, que se abata
e se plante outra no sítio da mesma.
A minha proposta  é  que é  de subscrever  esta  possibilidade e  proceder  à  substituição da
mesma.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng.  Agostinho Gonçalves,  referiu que:  “os taxistas é  que fizeram a
“queixa” de que pode cair a qualquer momento, a Eng.ª Cremilde foi ver e verificou que
constitui perigo… se assim tiver que ser...”---------------------------------------------------------------

A  Senhora  Vereadora  Dra.  Manuela  Santos,  referiu  que:  “irei  votar  favoravelmente  esta
proposta dos serviços técnicos, deve ficar é a preocupação de substituir por outra e que já
deveríamos ter feito isso aqui no Jardim Municipal… as árvores que foram cortadas já deviam
ter sido substituídas por outras. Devemos ter esse cuidado, uma árvore que abatemos por
questões de segurança, devemos ter o cuidado de pedir pareceres, aprovação de projetos, o
que for necessário, mas colocar novas árvores.”---------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “dar aqui uma nota que, no
dia 13 de maio veio um vendaval e uma árvore na Avenida do Bairro da Saudade, que tinha
sido sinalizada pelos podadores como tendo um ramo podre, não foi podada. A Câmara foi
alertada e foi dada ordem de corte de metade da árvore; o trabalho não foi executado de
imediato,  tinha ficado suspenso e,  nesse  vendaval,  caiu em cima de carro estacionado;  já
apareceu o orçamento e o pedido de indemnização, cerca de 2.500,00 euros; vamos averiguar
se temos a responsabilidade, fazer as diligências necessárias junto da proteção civil se saiu
aviso ou não,  o certo é que nós não tínhamos podado a árvore,  ou seja,  já  estávamos a
denunciar um problema e, como tal, parece que o Município falhou e vai ter que pagar os
danos no veículo.”---------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o abate, seguido da plantação de uma
outra árvore no seu lugar, em virtude da atual apresentar sintomas de declínio
vegetativo e por razões de segurança e salvaguarda da integridade de pessoas e
bens, conforme decorre da informação técnica dos serviços.---------------------------
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Ponto 22. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE - OUTRAS

              . OUTRAS AÇÕES

             . Demolição de Edifício Situado no Terreno Adquirido à Cooperativa Agrícola de
Soure

                   - Adjudicação

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

ADJUDICAÇÃO

Por deliberação de Câmara de 30.04.2020, foi decidido recorrer à figura de consulta prévia, nos termos da alínea c) do artigo
19º,  Código  dos  Contratos  Públicos,  aprovado  pelo  D.L.  n.º  111-B/2017,  de  31  de  agosto ,  como  procedimento  prévio  à
adjudicação da empreitada acima mencionada.

Foi apresentada a proposta seguinte:

EMPRESA VALOR PRAZO

CONSTRUÇÕES SÉRGIO FERNANDES, UNIPESSOAL, LDª 9.811,32 € 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 -.

Tendo em conta que a decisão é favorável ao único interessado, sugere-se a dispensa da audiência prévia, nos termos da alínea
b) do nº 2 do artigo 103º do CPA.

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

Conclusão:

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

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

2. Dispensa da audiência prévia nos termos da alínea b) do nº 2 do artigo 103º do CPA;

3. A adjudicação da presente empreitada à empresa Construções Sérgio Fernandes, Unipessoal, Ldª;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 9.811,32 euros, acrescido de IVA.

À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais,
(Mário Monteiro, Eng.º)
19.05.2020
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Deliberado, por unanimidade, aprovar: a designação como gestor de contrato o
Senhor Eng.º Mauro António Pereira Alegre; a dispensa da audiência prévia nos
termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 103º do CPA; a adjudicação da presente
empreitada  à  empresa  Construções Sérgio  Fernandes,  Unipessoal,  Lda e  a
autorização para a realização da despesa no valor de 9.811,32 euros, acrescido de
IVA, conforme decorre da informação técnica dos serviços.---------------------------

Ponto 23. SERVIÇOS MUNICIPAIS

              . EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVO

              . Manutenção e Licenciamento de Software  
                  - Plataforma Integrada de Gestão da Operação e da Manutenção - NAVIA
                       . Procedimento Prévio - Para Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: SERVIÇOS MUNICIPAIS
   EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVO

   MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 
    - PLATAFORMA INTEGRADA DE GESTÃO DA OPERAÇÃO E DA MANUTENÇÃO - NAVIA     

                        • PROCEDIMENTO PRÉVIO

Com vista à prestação do serviço em epígrafe, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 15.250,00 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 01.02.02.02.19 e trata-se de Acão inscrita nas
Grandes Opções do Plano com a classificação 16.003 2020/359.

2. VERIFICAÇÃO  DO ARTIGO 68.º DA LEI N.º 2/2020, DE 31 DE MARÇO (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. PROCESSO

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

4. CONSULTAR A SEGUINTE ENTIDADE
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Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do artº 114º do CCP, à seguinte entidade:

 - A2O, Lda.

5. JÚRI

Uma vez que será convidada apenas uma entidade a apresentar proposta, está dispensada a criação de Júri nos termos do n.º 1 do
art.º 67.º do CCP.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio em R/S,
(Fernando Cavacas, Dr.)
20.05.2020

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
15.250,00 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
(A2O, Lda)  e  a  dispensa de  criação de  júri,  conforme decorre  da informação
técnica dos serviços.-----------------------------------------------------------------------

Ponto 24. CÂMARA MUNICIPAL

                . Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
                . Publicidade das Deliberações dos Órgãos Autárquicos Municipais
                 - Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: CÂMARA MUNICIPAL
                    GABINETE DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS

                   - PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS MUNICIPAIS

                   - ADJUDICAÇÃO

   
Por Deliberação da Câmara Municipal de 11.05.2020, 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

Publiline – Desenho e Publicidade, Lda. 4.700,00 €

Conforme Análise de Proposta, tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta está de acordo com o
preço base definido, sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma.

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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É dispensada a redução do contrato a escrito, conforme a alínea a) do n.º 1 do artigo 95º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

Nos termos 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 Mário João Gomes Dr.

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A dispensa de audiência prévia;

2. A adjudicação do presente fornecimento à entidade “Publiline – Desenho e Publicidade, Lda”;

3. Autorização para a realização da despesa no valor de 4.700,00 euros ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor;

4. Sugere-se, para gestor do contrato, Mário João Gomes, Dr.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio em R/S
(Fernando Cavacas, Dr.)
27.05.2020

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar:  a  dispensa  de  audiência  prévia;  a
adjudicação  do  presente  fornecimento  à  entidade  "Publiline  -  Desenho  e
Publicidade,  Lda”;  a  autorização  para  a  realização  da  despesa  no  valor  de
4.700,00 euros, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor e a designação como
gestor  do  contrato,  Mário  João  Gomes,  Dr.,  conforme  decorre  da  informação
técnica dos serviços.----------------------------------------------------------------------

Ponto 25. RECURSOS HUMANOS

                  -  Balanço Social 2019 - Para Conhecimento

Foi tomado conhecimento do Balanço Social do Município de Soure, o qual foi
enviado para a DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais, de acordo com o
previsto no Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 de outubro, e ainda irá ser submetido à
Assembleia Municipal, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----

Ponto 26. RECURSOS HUMANOS

                . Cessação de Funções - Aposentação
                   - António Manuel Rosa Carvalho
                   - José Jorge Ribeiro da Silva

Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: ► RECURSOS HUMANOS
                   - Cessação de Funções – Aposentação
                      * António Manuel Rosa Carvalho
                      * José Jorge Ribeiro da Silva

Relativamente ao assunto em epígrafe informamos que os trabalhadores, António Manuel Rosa Carvalho, nº 216 e José
Jorge Ribeiro da Silva, nº 89, Assistentes Operacionais, passaram à situação de aposentados, com efeitos a 01-05-2020,
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, 18 de maio de 2020
A Técnica Superior,
(Carla Madeira, Drª)

Foi  tomado  conhecimento  da  Cessação  de  Funções  -  Aposentação  dos
trabalhadores António Manuel Rosa Carvalho e José Jorge Ribeiro da Silva, com
efeitos a 01-05-2020, conforme decorre da informação técnica dos serviços.--------

Ponto 27. CANDIDATURA: SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA DE BIORRESÍDUOS
              . POSEUR-03-1911-FC-000281
                - Notificação da Decisão de Aprovação  

Foi presente a seguinte informação:

Assunto:  Candidatura: Sistema Municipal de Recolha de Biorresíduos
                  POSEUR – 03 – 1911 - FC- 000281
                  Notificação da Decisão de Aprovação

    
Relativamente ao assunto em epígrafe, e dando cumprimento ao solicitado pelo Sr. Presidente de Câmara, informa-se:

No âmbito da candidatura identificada em epígrafe, submetida em 28-02-2020 ao abrigo do Aviso de Concurso nº POSEUR-11-
2019-29,  o  Município  foi  notificado  da  decisão  de  aprovação  da  mesma  pela  Comissão  Diretiva  do  Programa Operacional
Sustentabilidade  e  Eficiência  no  Uso  de  Recursos  em  21-05-2020  com  um  investimento  elegível  de  518.617,94  e  taxa
cofinanciamento de 85% a que corresponde uma comparticipação FEDER de 440.825,25.   

O Resumo Financeiro da operação é o seguinte:

Custo Total do Investimento 669.845,70
Investimento Não Elegível 0,00
Investimento Elegível Não Comparticipado 151.227,76
Investimento Elegível 518.617,94
Taxa de Cofinanciamento 85%
Montante Comparticipação Aprovado 440.825,25
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À consideração superior
A Dirigente da Unidade r/s
(Susana Gaspar, Dra)                                       
 25/05/2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Notificação da Decisão de Aprovação da
Candidatura:  Sistema  Municipal  de  Recolha  de  Biorresíduos,  cujo  Resumo
Financeiro da Operação reprogramada é o seguinte:
Custo Total do Investimento 669.845,70
Investimento Não Elegível 0,00
Investimento Elegível Não 

Comparticipado
151.227,76

Investimento Elegível 518.617,94
Taxa de Cofinanciamento 85%
Montante Comparticipação Aprovado 440.825,25

O Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes,  referiu  que:  “fomos notificados  da
decisão de aprovação da candidatura; temos agora alguns dias de audiência prévia para nos
pronunciarmos;  aprovar  o  respetivo  termo  de  aceitação  e  aceitar  a  mesma  se  assim  o
entendermos. A minha proposta é que ela seja aceite, está de acordo com os nossos objetivos
propostos; é mais uma candidatura; no espaço de 3 anos que visam uma melhoria do sistema
de  recolha  de  resíduos,  principalmente  ao  nível  das  famílias  e  dos  operadores  não
empresariais  comerciais,  portanto,  situações  domésticas  e  esta  dedica-se  não  só  para  o
aproveitamento dos sobrantes dos jardins e de alguma atividade conexa por parte das pessoas
e também de outros materiais biológicos, como sendo sobrantes das cozinhas, daquilo que é
produzido  nos  restaurantes  para  fins  alimentares  não  confecionados,  não  maturados  e,
portanto, tem um sistema de recolha porta a porta.”----------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Ana Patrícia Pereira, referiu que: “esta candidatura inclui contentores
para o porta a porta, para juntar à candidatura anterior do porta a porta na Vila de Soure;
inclui contentores para se espalhar pelo Concelho. Tenho aqui os cadernos de encargos que
vieram anteriormente para  aprovação,  são 40 contentores,  inclui  um camião para recolha
desses contentores espalhados pelo Concelho e um elétrico para fazer a recolha aqui na Vila
de Soure, o porta a porta.”-----------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “o objetivo é tentar resolver
os problemas que, às vezes pensamos que estão resolvidos e voltam à estaca zero, a questão
das lixeiras e das pessoas colocarem dentro dos contentores domésticos os sobrantes dos seus
jardins,  a relva,  as palmeiras e nós,  neste momento,  já temos,  aqui  na Vila de Soure,  um
contentor metálico de grandes dimensões, onde os nossos serviços depositam esse material;
também temos um terreno onde vínhamos a depositar algum material mas que não é para
continuar a fazer porque o objetivo é, com esta recolha, entregá-lo para valorização, ou seja,
este  material  recolhido  vai  ser  entregue  para  valorização…  diminuir  a  quantidade  de
indiferenciado  que  colocamos,  se  o  contentor  estiver  cheio  de  relva  e  de  terra…  esta
candidatura é para termos mais meios e convém perceber que isto terá uma otimização de
escala, ou seja, o camião que vai carregar este contentor também pode ajudar a carregar os
monos e, portanto, haverá aqui uma atividade complementar, os funcionários são os mesmos
e tem essa virtude e este apoio ao investimento para incluir mais este mecanismo.”--------------

Conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------

Ponto 28. Pedido de Parecer de Localização à Instalação de Parque Solar Fotovoltaico
no âmbito do DL 172/2006, com as Alterações do DL 76/2019

             . Requerente: Enerland 2007 Fotovoltaica S.L.
             . Local de Instalação: Rolhão

    
Foi presente a seguinte informação:
    
Assunto : Pedido de parecer de localização à instalação de parque solar fotovoltaico no âmbito do DL 172/2006,
                  com as alterações do DL 76/2019
                  Requerente : Enerland 2007 Fotovoltaica S.L.
                  Local da instalação : Rolhão

A firma, Enerland 2007 Fotovoltaica S.L., solicita que a câmara emita parecer de localização à instalação de parque
solar fotovoltaico no âmbito do DL 76/2019.

Apresenta memória descritiva, título de reserva de capacidade de injeção na RESP, contrato de arrendamento e
planta de localização do prédio arrendado.

Pretende instalar um parque no Rolhão, freguesia de Soure, ocupando uma área aproximada de 17.152  hectares e
com uma potência de ligação à rede de 15 MVA, à subestação de Soure.

No extrato do google enviado, assinalou uma área delimitada com uma linha grossa vermelha, e dentro dessa área
tem marcado o prédio arrendado, também a vermelho, mas com linha mais estreita.

A  análise  e  informação  é  apenas para  a  área do prédio  arrendado,  uma vez  que  a  área  maior  colide  com as
pretensões da Câmara Municipal para instalar uma zona de atividades económicas na revisão do PDM.

A área assinalada, de acordo com as plantas de ordenamento e de servidões do Plano Diretor Municipal, PDM,
encontra-se em espaço florestal, uma pequena parte em RAN e parcialmente em REN.
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Analisado o regulamento do PDM, concretamente os artigos relativos aos espaços florestais, nºs 51º, 52º, 53º e 54º,
verifica-se que não consta das interdições a instalação de parques de energia solar fotovoltaica.

Poderá enquadrar-se no nº 4 do artigo  54º, se for considerado um equipamento que pela sua função não se adequa
às zonas urbanas.

O pedido de atribuição de licença de produção deve ser instruído com os elementos constantes no anexo I do DL
76/019, de 3/6, incluindo o parecer favorável sobre a localização do centro electroprodutor emitido pela Câmara
Municipal.

Face  ao  exposto,  considerando  que  o  PDM  não  obsta  à  pretensão,  não  se  vê  do  ponto  de  vista  urbanístico
inconveniente na sua implementação, desde que previamente sejam realizados os procedimentos e recolhidos os
pareceres obrigatórios das entidades que tiverem de se pronunciar.

Devem também ser tomadas as medidas de defesa da floresta contra incêndios, de acordo com o PMDFCI de Soure.

À Consideração Superior
Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
18 de maio de 2020

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “vou explicar este ponto e
dizer já que vou votar contra porque também só estudei este assunto quando foi distribuído e
não falei com o Senhor Vice-Presidente para o retirarmos da ordem de trabalhos para não ter
aqui este incómodo, mas já falámos disto aqui várias vezes, em termos de PDM e já falámos
nos  limiares  de  utilização  de  solo  e,  portanto,  o  que  se  passa,  já  demos  aqui  tantas
autorizações e tive uma abordagem presencial por um proprietário da zona do Casconho que
veio aqui, acompanhado de um senhor espanhol, que vinham falar que queriam instalar uma
eólica no Casconho e o terreno tinha dois hectares… é um projeto fotovoltaico e toda a gente
está à procura de terrenos para se ligar à subestação de Soure… quando isto chegou pensei
que era desse senhor e quando estou para vir para a reunião vejo que é de uma senhora, e já
tem contrato de arrendamento, Maria da Luz Rodrigues, que reside em São Roque, Ponta
Delgada. Liguei ao senhor do Casconho e questionei-o, ao que ele me disse que não era nada
a ver com o assunto dele e eu começo a olhar para o polígono e é de uma grande dimensão,
acompanha o gasoduto, passa o perímetro de duas áreas com duas passagens superiores da
autoestrada, apanha a estrada que vai da autoestrada à gesseira do Pinheiro até ao Rolhão…
começo a ler e a certidão das finanças tem uma área total de 17,152 hectares e perante isto,
quase 20 hectares, já com contrato de arrendamento e tudo, ou seja, não estamos na presença
de um simples parecer para concorrer a uma hipotética autorização. Há aqui, de facto, uma
propriedade com 17 hectares, que tem uma dimensão grande, que alguém já tem na posse
para  dar  passos  seguintes,  o  parecer  do  Município  não  é  vinculativo,  ou  seja,  não  é
determinante, mas eu irei colocar à votação a proposta da Eng.ª Maria José, que é idêntica às
outras, porque cumpre, de facto, a lei; enquanto dirigente técnica compete-lhe a ela interpretar
a  lei… noutras  circunstâncias,  já  votei  favoravelmente,  até  coisas  de  maior  dimensão.  A
certidão de teor deste prédio, a sua dimensão, levou-me a ter… diz que é terra com 125
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oliveiras, pinhal e mato; a própria Eng.ª Maria José diz que “pela área assinalada, de acordo com as
plantas de ordenamento e de servidões do PDM, encontra-se em espaço florestal com uma pequena parte em
RAN e parcialmente em REN”, portanto, aquela encosta, sabemos que está em REN por causa
do risco de erosão…
Vou colocar à votação e ficam a saber que tenho o direito… sabem que o direito legal de ser
o último a votar e poder “esconder” a minha votação, declaro já a minha intenção de votar
contra este parecer pelas razões que subscrevo e que me preocupam. Há uns tempos tivemos,
na  zona  do  Barroco  -  Monte  Vale  Grande,  um  pedido,  zona  de  eucaliptal,  de  grande
densidade florestal; um pedido para a Quinta da Santa Cruz, freguesia de Samuel; da Lusiaves,
para  a Quinta da Cruz;  para as propriedades da família  Freitas… achei  que o Município
também devia contribuir com território para esta energia alternativa, que não tem qualquer
rendimento para o Município. Mesmo em termos de IMI, não paga; se se tratasse de uma
compra e venda, ainda podíamos usufruir do IMT; é um contrato de arrendamento, do qual o
Município de Soure nem o imposto de selo cobra; não cria postos de trabalho a não ser na
sua  construção,  portanto,  não  vejo  interesse  em  dar  parecer  favorável  a  algo  desta
dimensão.”------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “sobre este ponto, em pedidos de
parecer sobre ocupações deste género, consideramos que o próximo PDM deve prever taxas
máximas de ocupação destas e de outras atividades sob pena de estarmos a aprovar parecer
positivo, uma a uma e quando damos conta existe uma utilização intensiva do território do
Concelho de Soure,  ou seja,  quando analisamos globalmente deparamo-nos com imagens
impactantes com estas utilizações.
Esta é a posição que eu tenho sobre este assunto, não sei o que prevê a revisão do PDM, se
,as áreas de REN e RAN se mantêm, não faço ideia. Por esta razão não irei aprovar este
parecer, ou melhor, o parecer favorável.”-----------------------------------------------------------------

O Senhor  Vereador  Eng.  Agostinho  Gonçalves,  referiu  que:  “vou  manter  a  posição  que
costumo manter, vou-me abster e vou explicar porquê. Estas empresas, umas são espanholas,
outras são chinesas, sei lá, não tenho nada contra mas aproveitam aqui uma oportunidade e
tentam  este  negócio.  Não  concordo  que  a  Câmara  tenha  que  dar  um parecer  e  depois
desaparece do processo, eles fazem o que querem, só precisam do nosso parecer e depois não
mais é chamada, não concordo com essa situação. Se tivéssemos aprovado tudo já tínhamos
alguns  500  hectares…  se  tudo  fosse  feito  ficávamos  com  um  Concelho  espelhado,  o
problema é o impacto, não são só painéis fotovoltaicos, é preciso destruir o painel vegetal
todo, a biomassa perde-se… ainda hoje gostava de ver um estudo entre perder biomassa e
ganhar  energia,  acho  que  ficávamos  a  perder  e,  portanto,  é  uma  situação  que  devia  ser
alterada, a forma como fazemos tudo e o Município acompanhar essas situações. Além disso,
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também o facto de estar em terreno de espaço florestal, o que é que nós temos para servir de
análise?! Temos o PDM e o que nos diz sobre a utilização desses espaços?! Por loteamentos,
urbanizações, painéis publicitários, lixeiras, depósitos e também diz que é proibido proceder a
técnicas de florestação que, pela sua inadequação, ponham em risco o seu coberto florestal e
provoquem mais efeitos de erosão e eu pergunto, para mim, o que é que provoca mais efeitos
de erosão e destruição do coberto florestal que uma razia, portanto, para mim, é mais do que
evidente  que  nós  não  podemos,  não  devemos,  por  outro  lado,  temos  a  pressão  de,  se
votarmos contra, são contra as energias renováveis, mas nós temos que ter um equilíbrio e
certamente  numa  revisão  do  PDM  podemos  definir  zonas.  Até  me  admira  que  a  nível
nacional temos terrenos que não têm nada, não produzem nada, não sei porque é que têm
que destruir aqui pinhais, área florestal, portanto, vou manter a minha posição, que é abster-
me, sabendo que toda esta utilização devia ser revista.”------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia,  referiu que:  “considerando os esclarecimentos
adicionais dados hoje nesta reunião de Câmara,  pelo Senhor Presidente,  o meu voto será
contra.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira, referiu que: “relativamente a esta questão, este
processo deu entrada na Câmara Municipal no dia 23 de março deste ano; reuni com  Eng.ª
Maria José e as informações que referi foram para proceder como fez sempre em situações
semelhantes: propor a Reunião de Câmara para decisão.”----------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “só não dialoguei com o
Senhor Vice-Presidente porque não tinha percebido a dimensão… o problema aqui é que este
prédio… imaginem que estes 17 hectares eram de 100 pessoas… se fosse 17.000 metros, para
quem  já  aprovou  400…  eles  têm  aqui  um  contrato  de  arrendamento,  nem  estão  nada
preocupados connosco, onde a primeira renda é de 21.000,00 euros, 1.200 por hectare/ano…
estamos perante um facto que não sei quanto é que eles vão ter mas o certo é que a empresa
que se dedica a isto, está na posse dela explorar um prédio que é este todo de 17 hectares, foi
só isso que me chamou a atenção e eu parece-me que aquela encosta toda… não vou dar
parecer favorável.”--------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado,  por  maioria,  com  6  (seis)  votos  contra  do  Senhor  Presidente  da
Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e CDU, e 1 (uma) abstenção do
Senhor  Vereador  eleito  pelo  PPD/PSD  -  CDS/PP-  PPM  -  Eng.º  Agostinho
Gonçalves -, reprovar a Emissão do Parecer Favorável de localização à Instalação
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de Parque Solar Fotovoltaico no âmbito do DL 172/2006, com as Alterações do
DL 76/2019, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------

Ponto  29. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO INVENTÁRIO DOS BENS,  DIREITOS E

OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS//2019

Foi presente a seguinte informação:

Inventário e Cadastro dos Bens Móveis e Imóveis Municipais

Critérios Valorimétricos Utilizados e sua Fundamentação

Para efeitos de avaliação e atualização dos bens autárquicos do Imobilizado Corpóreo, quer do Domínio Privado,
quer do Domínio Público, e em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 e nas alíneas h) e i) do n.º 2, do artigo
68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e tendo em conta a entrada em vigor do Plano Oficial de Contabilidade das
Autarquias  Locais,  aprovado  pelo  Decreto-Lei  n.º  162/99,  de  14  de  Setembro  e  conjugado  com a  Portaria  n.º
671/2000, de 17 de Abril, foram utilizados os seguintes critérios valorimétricos:

Bens adquiridos até 31/12/2001 (sujeitos a inventariação)

I.      Para os bens móveis foi utilizado o critério do custo histórico (custo de aquisição);

II. Para as viaturas, máquinas e ferramentas seguiu-se o mesmo critério;

III. Na valorimetria dos imóveis e outras construções seguiram-se os critérios contidos nos n.os 1 e 2 do

artigo 31.º da Portaria n.º 671/2000, que são:

a. Custo de construção;

b. Custo de grande reparação/conservação;

c. Valor estimado provisório, até avaliação definitiva atribuída pela comissão legalmente prevista.

IV. As partes de capital (investimentos financeiros) foram avaliadas ao custo de aquisição;

V. As  dívidas  de  e  a  terceiros  correspondem às  importâncias  constantes  dos  documentos  que  as

titulam.

Bens adquiridos após a vigência do POCAL (A partir de 01/01/2002)

I- Após a implementação do POCAL, a valorimetria dos bens autárquicos dos domínios público e privado
segue a orientação preconizada pelo n.º 1 do artigo 31.º da Portaria n.º 671/2000 nas suas alíneas:

a) O custo de aquisição;

b) O custo de produção.

Acrescido das despesas adicionais de instalação, funcionamento ou utilização, conforme o disposto
no n.º 3 do mesmo artigo da mencionada Portaria.
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II- Para os bens (móveis e imóveis) ainda em processo de valorização e inserção patrimonial mantêm-se os
critérios constantes nos pontos I, II e III referidos para o período até 31/12/2001.

III- Na valorimetria dos investimentos financeiros (partes de capital) e nas dívidas de e a terceiros mantêm-
se os procedimentos dos pontos IV e V antes indicados.

Soure, 19 de maio de 2020  
A Técnica Superior,
(Carla Antunes, Dr.ª)

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves,  referiu que:  “este ponto foi retirado mas
estou com uma dúvida. A avaliação que aparece aqui, foi feita pelos serviços e reporta a 31 de
dezembro de 2019… esta avaliação feita pelos serviços tem esse valor?! Não é suficiente para
o ROC?! Este documento não é suficiente para retirar as dúvidas?! O que me parece é que
esta avaliação é referente aos bens móveis e imóveis do Município e, portanto, se calhar o
ROC não tinha conhecimento deste documento, não sei…”------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “como o prazo é o mesmo,
retiro agora e analisamos depois.”--------------------------------------------------------------------------

A  Senhora  Vereadora  Dra.  Nádia  Gouveia,  referiu  que:  “ouvi  a  intervenção  do  Eng.
Agostinho, mas não consegui ouvir o que foi entretanto dito pelo Senhor Presidente, que
deve ter o micro desligado… Foi-nos distribuído apenas o que consta nos respetivos pontos
29 e 30, não sei se nos irá facultar e juntar também essas informações técnicas que referiu e
dispõe…   Ainda assim, como sabemos, a legislação em vigor determina a possibilidade de
apreciação e respetiva votação das contas de 2019 até 30 de junho e, pelo calendário, parece
ainda faltar um mês para o fim desse prazo legal… portanto, certamente que o ROC e a sua
equipa, que são contratados pela Câmara Municipal, terão o tempo necessário, e devem fazê-
lo, para auditar tudo e emitir o respetivo relatório de certificação das contas porque é essa a
sua função… até apresentado melhorias, recomendações, reservas, é assim que tem sido e,
quero acreditar que assim seja para podermos votar, até 30 de junho, estes documentos de
prestação de contas.
Referir ainda que a contabilidade não nos “presta contas”, a contabilidade limita-se a espelhar
as opções tomadas, naturalmente associadas às diferentes competências que cada um tem
neste órgão, em documentos técnicos.”-------------------------------------------------------------------

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes,  referiu  que:  “este  documento  do
Património, era minha intenção trazê-lo para discussão mas, depois, quando vi aquela frase do
revisor sobre a questão do inventário, achei melhor salvaguardar. Obviamente que o facto de
a lei ter passado de 30 de abril para 30 de junho tem a ver com os contingentes laborais, que
também já referi, quer da parte da equipa dos ROC, quer da parte do plano de contingência
municipal.”------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente informou os Senhores Vereadores que retira da Ordem de
Trabalhos  o  ponto,  em virtude  de  não  estarem concluídos  os  documentos,  de
acordo com o informado pelo  revisor  Oficial  de  Contas  Marques  de  Almeida,
tendo-se juntado informação do Dr. Ivo Costa e da Dra. Carla Antunes.-----------

Ponto  30. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE

CONTAS//2019

O Senhor Presidente informou os Senhores Vereadores que retira da Ordem de
Trabalhos  o  ponto,  em virtude  de  não  estarem concluídos  os  documentos,  de
acordo com o informado pelo  revisor  Oficial  de  Contas  Marques  de  Almeida,
tendo-se juntado informação do Dr. Ivo Costa e da Dra. Carla Antunes.----------

Ponto  31. AÇÃO SOCIAL// HABITAÇÃO SOCIAL

                . APOIO AO ARRENDAMENTO - PRORROGAÇÃO DO APOIO

                  - N.º Processo 22/2017 – APA

Foi presente a seguinte informação:

ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL // HABITAÇÃO SOCIAL

  - APOIO AO ARRENDAMENTO - PRORROGAÇÃO DO APOIO

                      - Nº PROCESSO 22/2017 - APA

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

O valor  do apoio que tem sido concedido a estas situações excecionais tem tido por base a relação entre o valor da renda e o valor  do
Rendimento Mensal Bruto do Agregado Familiar, deduzido das despesas, sendo que o valor médio a apoiar pelo Município se tem cifrado em
sensivelmente 50% do valor da renda.

Pela deliberação da Câmara Municipal constante no quadro abaixo descriminada foi aprovada a concessão de um apoio  ao arrendamento,
pelo prazo de 12 meses.

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

22/2017-APA 16.05.2019 16.05.2020 €100,00

Após uma nova caraterização socio-económica ao Agregado Familiar em causa, conclui-se que o mesmo continua numa situação de grave
carência económica, mantendo-se, por isso, os pressupostos de emergência social que justificaram o apoio atribuído no ano passado, e que, no
nosso entendimento, deverá ser prorrogado, com caráter de excecionalidade, por mais 12 meses.

Os Municípios dispõem de atribuições nos domínios da saúde, ação social e habitação, conforme o previsto nas alíneas g), h) e i) do nº 2 do
artigo 23º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro.
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Em concretização dessas atribuições, compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, incluindo aquelas que contribuam para
a promoção da saúde e prevenção de doenças, bem como participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de
vulnerabilidade, nos termos das alíneas u) e v) do nº 1 do artigo 33º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

Face ao atrás exposto, sugere-se:

- A prorrogação do Apoio Mensal ao Arrendamento, pelo prazo de 12 meses com efeitos a 01.06.2020, no valor de €100,00 correspondente
a 50% do valor da renda, ao Agregado Familiar com o número de processo 27/2017 – APA.

À consideração superior,
Dirigente Intermédio de 4º Grau
Cristina Isabel da Costa Marta Lapo
2020/05/14

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  prorrogação  do  Apoio  Mensal  ao
Arrendamento, pelo prazo de 12 meses, com efeitos a 01.06.2020, no valor de

100,00 correspondente a 50% do valor da renda, ao Agregado Familiar com o€
número de processo 22/2017 - APA, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.-----------------------------------------------------------------------------------
 
Ponto 32. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

                 . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS

                    - Construção do Muro de Suporte em Porto Coelheiro
                       . Revisão de Preços

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: Comunicações e Transportes – Rede Viária e Sinalização
                - Conservação/Reparação da Rede Existente – Em Zonas Urbanas
                 - Construção de Muro de Suporte em Porto Coelheiro
                    . Revisão de preços

Relativamente  à  empreitada  em  assunto,  cumprindo  o  despacho  do  Sr.  Presidente  da  Câmara  datado  do  dia
22/05/2020 (registo em Mydoc), informamos:

1. A revisão de preços da presente empreitada está prevista na cláusula 29ª do respetivo Caderno de Encargos, nos
termos seguintes: “A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos custos de mão-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no
Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de fórmula”;

2. A fórmula adotada, publicada no Anexo ao Despacho n.º 22 637/2004 (2ª série), de 12 de Outubro, e ao Despacho
n.º 1592/2004 (2ª série), de 8 de Janeiro, tendo em consideração a Rectificação n.º 383/2004 (2ª série), de 25 de
Fevereiro, foi a correspondente a Estruturas de Betão Armado – F18;
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3. Em anexo juntamos todos os elementos justificativos dos cálculos  efetuados,  com os correspondentes  valores
obtidos, retirados do software utilizado pelo município e fornecido pela AIRC, designado por SCE – Sistema de
Controlo de Empreitadas, a saber:

i. Mapa resumo;

ii. Trabalhos revistos;

iii. Cálculo do valor a rever;

iv. Fórmula utilizada;

v. Índices considerados.

É quanto nos cumpre informar,

 2020.05.26 
(Eng.º Mário Monteiro)

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  revisão  de  preços  contratuais,  como
consequência  de  alteração  dos  custos  de  mão-de-obra,  de  materiais  ou  de
equipamentos de apoio durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos
do  disposto  no  Decreto-Lei  n.º  6/2004,  de  6  de  janeiro,  na  modalidade  de
fórmula", conforme decorre da informação técnica dos serviços.---------------------

Ponto 33. Parecer para a Constituição de Compropriedade
                . Processo nº 18/2020/09 - Maria de Lourdes Costa dos Santos Foja e outro
                   - Emissão de Certidão Favorável à Constituição de Compropriedade de

1/2 de Prédio Rústico através de Permuta - artigo 54.º da Lei 91/95, de
2/9 com a atual redação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto : Processo nº 18/2020/09
  Requerente: Maria de Lourdes Costa dos Santos Foja e outro

Emissão de certidão favorável à constituição de compropriedade de 1/2 de prédio  rústico através de
permuta - artigo 54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação

Face ao teor da informação jurídica, considerando que o ato a praticar é uma permuta, sugere-se que seja deferido
o pedido de emissão de certidão com parecer favorável  para a constituição de compropriedade de metade do
prédio rústico, sito em Azenha, registado com o artigo matricial nº 6665 da freguesia de Samuel.

De acordo com a classificação do PDM, situa-se em zona agrícola, inserido em RAN e parcialmente inserido em REN.

O assunto deverá ser presente à reunião de Câmara para deliberação.
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Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
26 de maio de 2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de emissão de Certidão com Parecer
Favorável para a constituição de compropriedade de metade do prédio rústico, através
de permuta, sito em Azenha, registado com o artigo matricial nº 6665 da Freguesia
de Samuel, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------

Ponto 34. PROTEÇÃO CIVIL
               . PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS

               . Manutenção das Faixas de Gestão de Combustível
                  - Procedimento Prévio

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: PROTEÇÃO CIVIL
  PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS

   • MANUTENÇÃO DAS FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL 
      • PROCEDIMENTO PRÉVIO

Com vista á prestação do serviço em epígrafe, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de  consulta prévia, uma vez que o  preço base é de 14.850,00 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 03.01.07.03.03.13 e trata-se de
ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 13.004.2020/297-4.

2. VERIFICAÇÃO DO ARTIGO 68.º DA LEI N.º 2/2020, DE 31 DE MARÇO (LOE 2020)

N.º 5 – O presente serviço não se enquadra na elaboração de estudos, projetos, e serviços de consultoria.

N.º 6 – Impossibilidade de satisfação das necessidades por via dos recursos próprios da entidade

3. PROCESSO

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

4. CONSULTAR A(S) SEGUINTE(S) ENTIDADE(S)
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Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, à(s) seguinte(s) entidade(s):

- Pires & Martins, Lda.;

- José Nunes Cação Ribeiro;

- Florestas Intocadas, Lda.

5. 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:

- Cremilde Pimentel, Engª; (Presidente do Júri); 

- Mário Monteiro, Engº;

- Fernando cavacas, Dr;

- Ivo Costa, Dr. (Suplente);

- Joaquim Oliveira, Eng. (Suplente)

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio em R/S,
(Fernando Cavacas, Dr.)
26.05.2020

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes,  referiu  que:  “é  um  procedimento
adicional que decorre, segundo li da informação da Eng.ª Cremilde Pimentel, Coordenadora
do Gabinete  Técnico Florestal,  que,  de acordo com o relatório  da  GNR,  que apura  um
conjunto de situações que necessitam de intervenção em termos de limpeza de faixas de
gestão  de  combustível,  foi  elaborado  um  caderno  de  encargos  para  pouco  mais  de  11
hectares, ser feito este trabalho adicional. Temos que o realizar, estão sinalizadas as parcelas
pela  GNR e  nós,  a  juntar  ao  procedimento  que  ainda  há  pouco  aprovámos,  temos que
contratar e mandar limpar.
Tenho uma dúvida e o Senhor Vice-Presidente tiver noção responde,  ou não. É tudo da
responsabilidade  do  Município  ou  algumas  destas  parcelas  vamos  depois  agir  contra  os
proprietários?!”------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira, referiu que: “tínhamos previsto, para além do
que estamos a fazer, cumprir o PMDFCI. Não tínhamos previsto mais nenhuma intervenção
e só vamos fazer esta, porque foram orientações da própria GNR. Para evitarmos estar em
incumprimento teremos que, rapidamente, efetuar esta limpeza.”------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a adoção da modalidade de consulta prévia
pelo preço base de 14.850,00 euros; a verificação do artigo 68.º da Lei n.º 2/2020, de
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31 de março (LOE 2020); o convite e o caderno de encargos; a consulta às entidades
(Pires & Martins,Lda; José Nunes Cação Ribeiro; Florestas Intocadas, Lda) e o júri,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.------------------------------------

 Ponto 35. 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

                  - Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES
                   REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO - PROJETOS

                   - PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REABILITAÇÃO DOS ACESSOS À PASSAGEM SUPERIOR SOBRE A LINHA DO NORTE E DA VARIANTE NORTE À
VILA DE SOURE

                       - ADJUDICAÇÃO
      

Por  Deliberação da Câmara Municipal,  de  30.04.2020,  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

Navega Arquitetura, Lda. 46.500,00 €

Conforme Análise de Proposta, tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta está
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.

Nos termos do artigo 290.º-A do CCP a Câmara Municipal deve designar um gestor do contrato com a função de
acompanhar permanentemente a execução deste. Desta forma, sugere-se que seja designado o Chefe de Divisão
Mário Monteiro, Eng.º.

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;
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3. A adjudicação do presente serviço à entidade “Navega Arquitetura, Lda;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 46.500,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal;

5. Designação do Chefe de Divisão, Mário Monteiro, Gestor do Contrato.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio R/S,
(Fernando Cavacas, Dr.)
26.05.2020

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar:  a  minuta  do contrato;  a  dispensa  de
audiência prévia a favor do interessado; a adjudicação do presente fornecimento à
entidade "Navega Arquitetura, Lda"; a autorização para a realização da despesa
no valor de 46.500,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal, e a designação como
gestor do contrato o Chefe de Divisão Mário Monteiro, Eng.º, conforme decorre
da informação técnica dos serviços.-----------------------------------------------------

 Ponto 36. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

               . APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA

               . Centro Inovação Social

Foi presente a seguinte informação:

Assunto:  DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA

CENTRO INOVAÇÃO SOCIAL

- NÃO ADJUDICAÇÃO

- REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE CONTRATAR

Relativamente ao tema em assunto, somos a informar:

 Na  sequência  de  Deliberação  de  Câmara  de  09/03/2020,  foi  iniciado  o  procedimento  público  para  execução  da
empreitada em causa;

 Terminado o prazo para entrega de propostas em 18/05/2020 17:00:00, após abertura das mesmas na plataforma
Vortal, em 19/05/2020, verificámos que dos 13 fornecedores interessados, apenas 5 responderam à oferta, no entanto,
as comunicações que apresentam não se consubstanciam em propostas, uma vez que todos referem que o valor obtido
para as suas propostas é superior ao valor base estabelecido para o procedimento (848.590,00 €).

 Podemos afirmar, em consequência, que não foi  apresentada nenhuma proposta para o procedimento colocado a
concurso.

 De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 79º do CCP, não há lugar a adjudicação, extinguindo -se o procedimento,
quando nenhum candidato se haja apresentado ou nenhum concorrente haja apresentado proposta;

 Sendo que a decisão de não adjudicação, prevista no artigo anteriormente referido, determina a revogação da decisão
de contratar, conforme estabelece o artigo 80º do mesmo diploma legal.
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Nestas circunstâncias propomos:

1. A não adjudicação do procedimento em assunto;

2. A revogação da decisão de contrata, proferida em RC de 09/03/2020.

Deixamos, igualmente, à consideração superior,  a abertura de novo procedimento para concretização do investimento, após
retificação do preço base estabelecido no projeto de execução.

É quanto nos cumpre informar.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
20/05/2020

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes,  referiu  que:  “houve  pedido  de
esclarecimentos,  aliás,  aprovámos aqui os esclarecimentos e as correções aos cadernos de
encargos; houve 5 ou 6 empresas a pedir esclarecimentos e depois não apresentaram proposta
e, como tal, o concurso ficou deserto. É necessário tomar duas decisões, como tal, sobre este
assunto há três sub-pontos. Mediante uma nova avaliação por parte, quer dos projetistas, quer
do chefe de divisão, propõe-se, conforme deliberado, dar início a novo procedimento mas
com o preço base corrigido, que agora é de 984.388,32 euros com base numa fundamentação
feito em articulação com a entidade projetista, que atualizou a estimativa orçamental. Nós, de
acordo com o que tínhamos estipulado em termos de plano de atividades, esta verba será
distribuída  pelo  ano  de  2020  e  pelo  de  2021.  Portanto,  havendo  esta  cabimentação  é
aprovarmos  este  novo  preço  base,  ou  seja,  aprovar  a  estimativa  orçamental  e  como  a
competência para uma obra desta envergadura é do Executivo, colocar à votação a abertura
do procedimento por concurso público.”-----------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “houve concorrentes mas não
apresentaram propostas porque o preço base era baixo. Isso decorre do CCP e será extinto o
procedimento e, portanto, deduzo, embora não esteja aqui explícito, que foi apurado novo
preço base e vai ser lançado novo concurso público, é o que devemos aprovar...”

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “o que nós vamos aprovar é
o novo preço base obtido para o procedimento de 984.388,32 euros, com a repartição da
despesa pelos anos de 2020 e 2021 - 337.358,00 euros/2020 e 606.990,32 euros/2021 -, após
retificação pela entidade projetista e orçamental do projeto de execução, conforme decorre da
informação dos serviços e a consequência será lançamento de novo concurso.”------------------
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36.1. - Não adjudicação

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  não  adjudicação  do  procedimento
público para a execução da empreitada do Centro de Inovação Social, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.---------------------------------------------
A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos ausentou-se da sala neste ponto, não
participando  na  discussão  e  votação  do  mesmo,  considerando  que  o  presente
investimento visa um projeto de arquitetura realizado por uma empresa de um
familiar seu.-------------------------------------------------------------------------------

36.2. - Revogação da Decisão de Contratar
      

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  revogação  da  decisão  de  contratar,
proferida  em  reunião  de  Câmara  de  09/03/2020,  conforme  decorre  da
informação técnica dos serviços.--------------------------------------------------------
A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos ausentou-se da sala neste ponto, não
participando  na  discussão  e  votação  do  mesmo,  considerando  que  o  presente
investimento visa um projeto de arquitetura realizado por uma empresa de um
familiar seu.-------------------------------------------------------------------------------

36.3. - Abertura de Novo Procedimento

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  o  novo  valor  base  obtido  para  o
procedimento de 984.348,32 euros, a distribuir a repartição da despesa pelos anos
de: 2020 - 377.358,00 euros e 2021 - 606.990,32 euros, após retificação pela
entidade  projetista  da  estimativa  orçamental  do  projeto  de  execução  -  Centro
Inovação Social, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-----------
A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos ausentou-se da sala neste ponto, não
participando  na  discussão  e  votação  do  mesmo,  considerando  que  o  presente
investimento visa um projeto de arquitetura realizado por uma empresa de um
familiar seu.------------------------------------------------------------------------------
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Ponto 37. PROTEÇÃO CIVIL

               . PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS

                  - Programação para 2020

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: PROTEÇÃO CIVIL
. PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS

                  . PROGRAMAÇÃO PARA 2020

Os objetivos e metas definidos no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) devem ser estabelecidos com o
intuito de cumprir o preconizado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2006, de 26 de Maio, que enuncia a estratégia nacional
para a defesa da floresta contra incêndios.

 Salienta-se que aos Municípios é dada a responsabilidade a execução de um conjunto de ações no âmbito da defesa da floresta contra
incêndios, nomeadamente na Manutenção, beneficiação e construção de infraestruturas de apoio ao combate de incêndios florestais.

O PMDFCI de Soure prevê as ações necessárias à defesa da floresta contra incêndios e, para além das ações de prevenção, contem a
previsão e programação integrada das intervenções das diferentes entidades envolvidas perante a eventual ocorrência de incêndios, para
um período de 5 anos, que decorrerá de 2016 a 2020.

Face ao exposto, informamos que o Município de Soure tem previsto, para 2020 as seguintes ações:

1. Manutenção de Faixas de Gestão de Combustíveis:

A função  das faixas de gestão de combustível (FGC) consiste na diminuição da superfície da área percorrida por incêndios, permitindo e
facilitando uma intervenção direta no combate ao fogo, reduzir os efeitos da passagem do fogo, protegendo as vias de comunicação, as
infraestruturas e equipamentos socias, zonas edificadas e povoamentos e diminuindo possíveis focos iniciais de incêndios.
              
                   - Estão previstos a execução de 71 hectares:
                     - 20 Hectares concluídos;
                     - 40 Hectares a concluir;

                            - 21 Hectares por executar, 11 hectares no âmbito do relatório da GNR, sobre situações de maior perigosidade e 10 hectares
a executar pela equipa dos Sapadores Florestais da CIM.  

No entanto, considerando que é da responsabilidade da Câmara Municipal substituir-se aos proprietários que não procedam à execução da
limpeza  dos  terrenos,  aos  quais  estão  obrigados,  ou  surgir  outras  situações  neste  âmbito,  pode  esta  previsão  ser  alterada  e  existir  a
necessidade de se proceder a mais realização de trabalhos.

2. Beneficiação/ Conservação de Rede Viária Florestal:

A beneficiação/ manutenção da rede viária florestal (caminhos florestais), são ações com carácter executivo e de programação local,
fazendo parte deste conjunto de intenções em que o seu objetivo visa aumentar e melhorar a sua operacionalidade, atualmente
encontram-se a decorrer  um conjunto de intervenções,  concretamente a abertura de valetas e a regularização da plataforma da
superfície dos caminhos em 184 km de extensão.

3. Beneficiação/ Conservação de Pontos de água:

Os pontos de água são equipamentos integrados em redes locais, municipais e regionais e a definição de normas técnicas e funcionais
relativas à sua classificação, cadastro, construção, manutenção e sinalização constitui um aspeto fundamental para a sua utilização
eficiente e para a segurança dos agentes da defesa da floresta contra incêndios (DFCI).

Salienta-se que está prevista a execução de limpeza da faixa de gestão de combustíveis (corte de árvore e matos), num raio que permita
o abastecimento dos meios aéreos e terrestres, nos  13 pontos de água artificiais e 4 naturais, existentes no Concelho. 
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  À Consideração Superior,                                                          
  A Técnica superior  
 (Cremilde Pimentel, Eng.ª)    
  26.05.2020

Foi tomado conhecimento das ações previstas para 2020, no âmbito do Plano
Municipal  de  Defesa  da  Floresta  Contra  Incêndios,  conforme  decorre  da
informação técnica dos serviços.--------------------------------------------------------

Ponto 38. MEDIDAS EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS DA SITUAÇÃO COVID – 19
        38.1. Plano Municipal de Transportes Escolares
                  - Transporte dos Alunos do 11.º e 12.º Anos

Foi presente a seguinte informação:

Informação

ASSUNTO:

- Medidas Excecionais e Temporárias da Situação COVID -19
 Plano Municipal de Transportes Escolares
  TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 11.º E 12.º ANOS

De acordo com o Decreto-Lei n.º 20-H/2020, de 14 de maio, as atividades letivas em regime presencial foram retomas
no passado dia 18 de maio, para os alunos do 11.º e 12.º anos de escolaridade e dos 2.º e 3.º anos dos cursos de
dupla certificação do ensino secundário.

O Município de Soure, dando cumprimento ao Plano Municipal de Transportes Escolares, está a realizar em meios
próprios o transporte dos alunos.

Inicialmente, os transportes foram planeados e realizados respeitando horários elaborados pelas escolas, de acordo
com as suas necessidades. Entretanto, esses horários sofreram alguns ajustes e, neste momento, todos os alunos
estão a ser transportados, sem que haja registo de qualquer situação anómala.

Informa-se, ainda, que de acordo com o Decreto-Lei 20/2020, de 1 de maio, foram implementadas todas as medidas
excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do COVID-19, nomeadamente: 

o lotação máxima de 2/3 por viatura;

o limpeza e desinfeção diária dos autocarros;

o obrigatoriedade de utilização de máscaras ou viseiras pelos alunos, motoristas e vigilantes.

Note-se, igualmente, que todos os funcionários afetos ao Serviço de Transportes realizaram previamente o Teste
Serológico.

O Vice-Presidente
(Américo Ferreira Nogueira)
25/05/2020
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Foi tomado conhecimento das Medidas Excecionais e Temporárias da Situação
COVID  -  19,  relativamente  ao  Transporte  dos  Alunos  do  11.º  e  12.º  Anos,
conforme informação do Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira.---------------
38.2. Mercado Municipal

Foi presente a seguinte informação:
Informação

  ASSUNTO:

- Medidas Excecionais e Temporárias da Situação COVID -19
 MERCADO MUNICIPAL

Atualmente, o Mercado Municipal tem estado a funcionar mediante a aplicação e controlo de medidas sanitárias, no
âmbito do COVID-19. 

Tais  medidas tiveram como base um estudo realizado pela Subunidade Orgânica de Saúde Pública e Proteção
Animal, coordenado pelo Médico Veterinário, Dr. Joaquim Soares. Esse estudo centrou-se numa recolha de dados
relativa ao afluxo de visitantes ao Mercado Municipal, entre os dias 25 de março e 25 de abril do corrente ano. Tais
dados estão a servir de apoio para atualizar e adaptar as medidas em aplicação relativas ao COVID-19, bem como
medidas específicas no funcionamento do Mercado atual.

No período de referência, o Mercado Municipal foi visitado por 1427 potenciais clientes, divididos pelas mais diversas
opções: frutas e hortícolas, pescado e pão/queijo.

Tendo em conta a conjuntura atual, verificou-se um aumento significativo e gradual da afluência de visitantes ao
Mercado.

Face ao exposto, foram tomadas medidas específicas e escalonados funcionários para seu controlo, nomeadamente:

 Controlo da entrada/saída do Mercado;

 Aplicação obrigatória de gel desinfetante;

 Uso obrigatório de máscara;

 Cada vendedor autorizado deverá permanecer no seu posto, usando máscara e luvas;

 Manutenção de uma distância mínima de 2 metros entre pessoas;

 Os clientes deverão visitar o Mercado individualmente;

 Existência de proteção em vidro nas bancas de pescado;

 Realização de limpeza regular do vidro com desinfetante;

 Desinfeção das instalações no final dos trabalhos.

Assim, entendemos que estas medidas que foram tomadas serão para continuar se necessário, até se manter o
COVID-19. Encontramo-nos em fase de avaliação, com vista a melhorar ainda mais as condições de acesso e de
controlo sanitário no Mercado Municipal.

As mesmas medidas foram implementadas na reabertura da Feira Semanal, no dia 25 de maio.
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O Vice-Presidente
(Américo Ferreira Nogueira)
25/05/2020

O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira, referiu que: “informar que os transportes estão a
decorrer muito bem. Todo o serviço é assegurado pelas nossas viaturas, motoristas e vigilantes.
No próximo dia  1,  estamos  preparados  para  assegurar  com os  nossos  meios,  recorrendo
provavelmente a horas extraordinárias, uma vez que os horários de saída do pré-escolar serão
depois das 17.30 horas.”----------------------------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento das Medidas Excecionais e Temporárias da Situação
COVID -  19,  relativamente  ao  Mercado  Municipal,  conforme  informação  do
Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira.--------------------------------------------

Ponto 39. DESPORTO E TEMPOS LIVRES

          . EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS – CONSTRUÇÃO DE CAMPOS

RELVADOS

               . Campo de Futebol de Soure
                  - Homologação do Auto de Receção Provisória
 
Foi presente a seguinte informação:

Assunto: DESPORTO E TEMPOS LIVRES

EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS RELVADOS

CAMPO DE FUTEBOL DE SOURE

RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 10.08.2018, à empresa
Zcampo, Ldª, pelo valor de 65.020,00€, acrescido de IVA.

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

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
27.05.2020

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  homologação  do  auto  de  receção
provisória  à  Zcampo,  Lda,  pelo  valor  de  65.020,00  ,  acrescido  de  IVA,€
conforme decorre da informação técnica dos serviços.--------------------------------
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Ponto 40. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO

                .  PARU - PLANO AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

                 . REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA - RUA ALEXANDRE HERCULANO

                    - Homologação do Auto de Receção Provisória
 
Foi presente a seguinte informação:

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO

PARU – PLANO AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA - RUA ALEXANDRE HERCULANO

RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada  acima  referida  foi  adjudicada  por  deliberação  de  Câmara  de  27.07.2018,  à  empresa  Contec  –
Construção e Engenharia, S.A., pelo valor de 336.998,05 €, acrescido de IVA, tendo, devido a trabalhos a mais e a
menos, atingido o valor final de 423.805,43 € + 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)
27.05.2020

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  homologação  do  auto  de  receção
provisória  à  empresa Contec  -  Construção  e  Engenharia,  S.A.,  pelo  valor  de
336.998,05 , acrescido de IVA, tendo, devido a trabalhos a mais e a menos,€
atingido o valor final de 423.805,43  + IVA, conforme decorre da informação€
técnica dos serviços.----------------------------------------------------------------------
Ponto 41. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO

               . INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO

              . CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

                 - Edifício do Antiga Cadeia
                      . Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO

INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO

CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

EDIFÍCIO DA ANTIGA CADEIA

ADJUDICAÇÃO
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10.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
  realizada no dia 29 de maio de 2020, pelas 14,30 horas

Por deliberação de Câmara de 30.04.2020, 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.

Foram apresentadas as propostas seguintes:

EMPRESA VALOR PRAZO

ROSETE – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDª 61.900,00 € 180 DIAS

CONSTRUÇÕES SÉRGIO FERNANDES, UNIPESSOAL, LDª 65.976,47 € 180 DIAS

Analisadas as propostas e elaborado o relatório final, que se anexa, os serviços sugerem a adjudicação, da presente empreitada,
à empresa ROSETE – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDª.

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

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

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

Conclusão:

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

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

2. A adjudicação da presente empreitada à empresa ROSETE – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDª;

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

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 61.900,00 euros, acrescido de IVA.

À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
27.05.2020

Deliberado, por unanimidade,  aprovar:  a designação como gestor do contrato o
Sr. Eng.º Mário Fernando Rodrigues Monteiro, nos termos do disposto no artigo
290.º  -A  do  CCP;  a  adjudicação  da  presente  empreitada  à  empresa  Rosete  -
Engenharia e Construção, Lda; a minuta do contrato, nos termos do disposto no
n.º 1 do art. 98.º do CCP; a autorização para a realização da despesa no valor de
61.900,00 euros, acrescido de IVA, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.------------------------------------------------------------------------------------
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10.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
  realizada no dia 29 de maio de 2020, pelas 14,30 horas

Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes deu por
encerrados os trabalhos às 18,00 horas.-------------------------------------------------------------------------
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