
12.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
  realizada no dia 22 de junho de 2020, pelas 14,30 horas

     ATA 
--- No dia vinte e dois de junho 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  segunda  Reunião
Ordinária,  estando  presentes  o  Senhor  Presidente  da  Câmara,  Mário  Jorge  da  Costa
Rodrigues  Nunes,  eleito pelo PS,  e  os  Senhores  Vereadores:  Dra.  Nádia  Filipa Antunes
Madeira  Gouveia,  eleita  pelo  PS;  Eng.º  Agostinho  José  Jordão  Gonçalves,  eleito  pelo
PPD/PSD-CDS/PP-PPM; Américo  Ferreira  Nogueira,  eleito  pelo  PS;  Dr.  Gil  António
Contente Soares, eleito pelo PS; Eng.º Guilherme José Pessoa Castanheira, em substituição
da Dra. Manuela Santos, eleito pela CDU e Ana Patrícia Alves Pereira, eleita pelo PS.---------
A  Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos esteve ausente por motivos pessoais.--------------
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. - 13.01.2020
        4.2. - 27.01.2020

Ponto 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2020
                                . Apreciação de Propostas de Alteração - 8ª/8ª - Para Conhecimento

Ponto 6. Parecer para a Constituição de Compropriedade
            .  Processo nº 18/2018/11
            .  João Carlos Baranda, Advogado

- Ampliação do número de compartes de 1 prédio rústico, através de inventário -
artigo 54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação
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Ponto  7. EDUCAÇÃO

             . ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

             . EQUIPAS MULTIDISCIPLINARES  E DE INTERVENÇÃO MULTINÍVEL

                  - Aquisição de Serviços na Área da Psicologia
                       . Adjudicação

Ponto 8. AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA

            . PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

            . Interrupções Letivas (AAAF)
                    - Ano Letivo 2019/2020 - Verão

Ponto 9. AÇÃO SOCIAL

            . AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL

            . Regulamento de Apoio Financeiro a Instituições da Área Social
                    - Início do Procedimento de Elaboração

Ponto 10. AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL

              . HABITAÇÃO SOCIAL//APOIO AO ARRENDAMENTO

       10.1. - Nº Processo 15/2016 – APA - Para Ratificação
       10.2. - Nº Processo 39/2020 – APA
       10.3. - Nº Processo 40/2020 – APA

Ponto 11. AÇÃO SOCIAL
              . HABITAÇÃO SOCIAL

              . Regulamento de Apoio à Habitação Social
                    - Projeto

Ponto  12. AÇÃO SOCIAL
               . CPCJ – COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO

               . Apoio Técnico na Área do Direito
                 - Adjudicação

Ponto 13. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
                . INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO

                   . ESPAÇO MULTIUSOS DE SOURE

                    - Requalificação de Iluminação Pública
                      . Escolha de Procedimento Prévio - Para Conhecimento
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Ponto 14. MOBILIDADE E TRANSPORTES

                . AÇÕES NO ÂMBITO DA MOBILIDADE

                   . PAMUS - PLANO AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL:
                    - Estudos e Projetos - Ciclovias Urbanas de Soure e Parques de Estacionamento
                        . Submissão de Candidatura ao Aviso Centro 06-218-20
          14.1. Escolha de Procedimento Prévio - Para Conhecimento
          14.2. Adjudicação - Para Conhecimento

Ponto 15. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
              . RESÍDUOS

              . Videovigilância de Centros Ecológicos
                 - Certificação, Aquisição de Equipamento e Backup – Para Conhecimento

Ponto 16. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
              . HIGIENE PÚBLICA - AQUISIÇÃO DE CONTENTORES

              . TEMPESTADE LESLIE"
                 - Escolha de Procedimento Prévio

Ponto 17. PROTEÇÃO CIVIL
              . Período Crítico 2020 - Recomendações
                   - Interdição de Realização de Queimas e Queimadas – Para Conhecimento
Ponto 18. PROTEÇÃO CIVIL

              . Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas
                - Aprovação de Candidatura pelo IPDJ, I.P. – Para Conhecimento

Ponto 19. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES
              . REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO - PROJETOS  
                  - Projeto de Execução para Reabilitação do Troço da EM 348 entre o Nó da A1

e Paleão
                         . Escolha de Procedimento Prévio - Para Conhecimento

Ponto 20. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO - 
PROJETOS

              . Reformulação do Entroncamento com a EN 347 da Estrada de Ligação entre o 
Cemitério de Casal do Cimeiro e a Rua Principal no Casal do S. Pedro

                  - Elaboração do Projeto de Execução
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 Ponto 21. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO -
PROJETOS

                . EN 347, Cruzamento da Cipol - Criação de Rotunda
                  - Elaboração do Projeto de Execução

Ponto 22. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

              . APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA

              . ALE – ÁREA LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL DE TAPÉUS

                            - Estudos e Projetos - Aquisição de Serviços de Georreferenciação e Cadastro Predial
                         . Adjudicação – Para Conhecimento
Ponto 23. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
               . MERCADOS E FEIRAS

              . PARU - Plano de Ação de Regeneração Urbana
              . Reabilitação do Mercado Municipal – 2.ª Fase Lote 2
                 - Trabalhos Complementares

Ponto 24. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL

              . Empréstimo a Médio/Longo Prazo
            . Financiamento para Contrapartida Nacional de Projetos de Investimento aprovados

no âmbito dos Programas Portugal 2020
                  - Projeto Aprovado: Recolha Seletiva Porta-a-Porta na Vila de Soure
                     . Candidatura: POSEUR -03-1911-FC-000207
          
Ponto,  25. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO INVENTÁRIO DOS BENS,  DIREITOS E

OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS//2019

Ponto  26. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS//2019

Ponto 27. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2020
                                 . Apreciação de Propostas de Revisão - 1ª/1ª -

Ponto 28. TEMPESTADE LESLIE

               - Proposta de Indemnização da Companhia Seguradora

Ponto  29.  ABMG  -  Águas  do  Baixo  Mondego  e  Gândara,  E.I.M.,  S.A.  entre  os
Municípios de Mira, Montemor-o-Velho e Soure

                . Minuta de Adenda ao Contrato de Gestão Delegada
                    - Renovação do Período de Transição
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Ponto 30.  Moção de Oposição à Desqualificação do Serviço de Urgência Médico-
Cirúrgica do Hospital dos Covões, para Serviço de Urgência Básica

Ponto 31. RECURSOS HUMANOS

              . Acionamento da Reserva de Recrutamento - 2
         .  Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho em

Funções Públicas por Tempo Indeterminado para o Preenchimento de Um Posto
de Trabalho na  Carreira  e  Categoria  de Assistente  Operacional  (Motorista  de
Transportes Coletivos)

 Ponto 32. PONTO DE SITUAÇÃO COVID - 19
                 - Apoios Concedidos pelo Município - Atualização
        32.1. Educação /Ação Social (Pessoas e Famílias, IPSS)/Saúde
        32.2. Proteção Civil
                  - Freguesias
                  - A.H.B.V.S - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Soure
                  - Forças de Segurança e Outros
 
 Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “estamos nesta fase em
que nos estamos a adaptar às circunstâncias, bastante influenciadas, pelo COVID-19, que
alterou significativamente a vida das pessoas, das instituições, das empresas. Também a vida
do Município de Soure tem sofrido alterações e adaptações. A prova é a dificuldade que
tivemos em fechar contas, em abril, como era da lei, mas que a lei também veio, entretanto,
prevendo  a  dificuldade  dar  a  possibilidade  de  serem  apresentadas,  nas  Assembleias
Municipais até 30 de setembro. E não teve a ver apenas com os serviços, pois o Revisor
Oficial de Contas que, este ano, está a auditar as contas de 2019, é uma nova equipa, com
outras interpretações, com outra forma de trabalhar, e também esteve sujeita ao seu plano
de  contingência.  Portanto,  também  não  fez  o  trabalho  no  tempo  normal,  o  que  é
sobejamente fundamentado, considerando a COVID-19. 
Por outro lado, temos tido outro tipo de preocupações quer em termos de Comunidade
Intermunicipal, uma delas, como disse aqui numa das últimas reuniões de Câmara, era a
questão dos transportes;  o Senhor Vice-Presidente,  que está  com essa área,  já tem uma
novidade, para hoje, que pode ser anunciada, ou seja o Município, através do seu Fundo de
Autoridade de Transportes, vai ter que estabelecer um acordo com a empresa do Grupo
Transdev e reativar a linha da manhã, entre Pedrogão do Pranto e Coimbra, com passagem
pelo Espírito Santo, Pouca Pena em direção a Condeixa, que presta serviços a um conjunto
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de pessoas que trabalham em Coimbra e que precisam de lá estar cedo para iniciar a sua
jornada de trabalho. Houve aqui, de facto, este tempo em que houve constrangimento para
diversas pessoas. Por um lado, que vinham trabalhar para Soure mas até aqui desenrascaram-
se, até em transporte municipal, usufruíam do transporte escolar do Município, uma situação
que não é, do ponto de vista legal, correta mas tendo em conta o plano de contingência, já
estávamos nós a fazer o transporte escolar em vez da Trandev, substituí-mo-nos a título
gratuito para fazer esse trabalho. Esta semana terminam os transportes escolares para o
ensino  secundário,  o  Município  também ia  deixar  de  poder  dar  esse  apoio  de  recurso,
enviámos  comunicações  às  outras  Juntas  de  Freguesia  para  saber  se  havia  queixas,
necessidades,  ou  mais  reclamações,  para  podermos  atender,  e,  continuamos  abertos,  a
recebê-las enquanto isto não retomar a normalidade. Ainda assim, é uma grande incógnita
como é que vai ser o início do ano escolar. Mas é uma incógnita global. Obviamente que o
Governo ou a Administração Central responsável devem estar a preparar um plano A, B e
C, diria eu. Aqui temos que estar preparados para agir ao momento, como tem sido até aqui.
Na área da Educação, na área da Ação Social, na área da Saúde, estamos a fazer intervenções
em  parceria  com os  Ministérios  da  Ação  Social,  da  Saúde  e  com  outras  entidades  da
Administração Central, de acordo com as orientações que a DGS vai dando dia a dia, com
as dezenas de publicações legislativas que saem todos os dias e tem sido essa a principal
forma de aceitar  as  coisa:  é  estar  preparado para,  todos  os  dias,  alterar  procedimentos,
encontrar  novas  soluções.  Isso  tem  sido  feito  em  diversos  domínios.  Vamos  tendo  a
esperança  que  isto  vá  melhorando,  conscientes   que os  episódios  de  retrocesso podem
acontecer em Soure; é uma nova alteração ao comportamento da própria pandemia mas
temos que estar conscientes dessas alterações que podem surgir todos os dias e preparados
para tomar todas as atitudes e às vezes é mais fácil dar dois passos atrás do que dar um para
a frente, até porque já temos alguma experiência acumulada e sabemos as consequências
desse passo atrás.  Os passos para a frente,  muitas vezes são passos que são dados pela
primeira vez e não sabemos as consequências deles e, por isso, manter o espírito de uma
avaliação permanente.
Nas  escolas  temos  sido  sujeitos  a  mudanças  permanentes.  Aconteceu  no  processo  de
retoma, pode acontecer no recomeço do novo ano escolar e,  portanto,  temos que estar
preparados, conscientes de que, a correr tudo bem, com o nosso atual quadro de pessoal,
conseguimos ter uma resposta positiva, que estava tipificada para os recursos, para a Carta
Educativa, para a população escolar e para a demografia escolar. Desde que se retomaram as
atividades dos jardins de infância e dos 11.º e 12.º ano, não é indicador nenhum, ou seja, o
comportamento do jardim de infância  não é  a  mesma coisa  que  o  comportamento do
ambiente  educativo que é expectável  que haja  no 1.º  ciclo e  que eu acho que deve ser
presencial. Aquilo que tenho lido e certamente os Senhores também têm a vossa opinião,
mas não parece que manter em ambiente doméstico, os alunos do 1.º ciclo e os outros ciclos
seguintes, seja benéfico. Não é a mesma coisa que num ambiente de sociedade que temos,
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para  os  quais  estamos  geneticamente  adaptados  há  centenas  de  anos,  esta  questão  da
educação entre o mestre e o aluno tem centenas ou milhares de anos, portanto, não é de
agora. Não vejo que haja condições que se alterem e será uma situação desejável. Porventura
temos que contratar mais recursos, mais parcerias com IPSS e com as Juntas de Freguesia,
que também estão no terreno com sentido de oportunidade e temos que nos adaptar e estar
preparados para isso.
No caso dos transportes, por isso há um ponto mais à frente para acionarmos a reserva de
recrutamento de motoristas de um concurso que houve, para o qual ainda sobram três vagas
na vigência da validade do concurso. Também pretendemos abrir as piscinas, no fim de estar
preparado o plano de contingência e das obras, porque se vão abrir nos outros lados e elas
têm o mesmo regulamento e as orientações da DGS, muito parecidas com as praias fluviais,
portanto, tem que haver um melhor controle na admissão, haver inscrições para as IPSS
porque têm os ATL e as crianças durante o verão e vão ter os seus planos de contingência.
Não vejo qual é o problema de uma IPSS, com 40 crianças, poder vir à piscina, a Soure, à
segunda-feira. Esse trabalho está a ser feito e precisamos de programar as atividades com
mais pessoal. Estamos à espera, a todo o momento, do autocarro que adquirimos no final
do  ano.  Não  foi  cumprido  o  contrato  de  prazo  de  entrega,  o  que  também  não  é
compreensível  pois  as  fábricas  que  estavam a  transformar  o  veículo  (como sabem,  os
autocarros  são  veículos  que  são  transformados,  são  adaptados)  não  estava  pronto  para
entrega imediata, tínhamos essa consciência. Até as próprias instituições oficiais que fazem
este tipo de vistoria, acreditação, etc também têm as suas limitações e, porventura, teremos
que tomar uma atitude que é comprar mais um autocarro para resolver o problema dos
transportes escolares, porque não sabemos em que situação é que vamos ficar.
Grosso modo, dar-vos nota que nos estamos a preparar. O Ministério da Justiça pediu-nos
para usar o pavilhão para algumas audiências, a nível da Comarca de Coimbra, especialmente
quando precisem de colocar mais de X pessoas em sala, até nos pediram para manter a
tenda porque servirá de abrigo, como sabem, há testemunhas que não podem entrar na sala
quando outros estão a ser ouvidos, há uma série de procedimentos e acham que têm ali
espaço, se for necessário. Foi solicitado e eu disponibilizei o Pavilhão Municipal Multiusos
para  poderem ser  feitas  lá  audiências,  temos  lá  fibra  ótica,  que  é  nossa  propriedade  e
podemos fornecer o acesso e mais algum equipamento. 
O Ministério da Saúde fez-nos uma proposta e disponibilizamo-nos para dar um apoio no
arranque, porque a propriedade é da Junta de Freguesia de Alfarelos, mas a saúde pública vai
ocupar a Extensão de Saúde de Alfarelos como zona de supervisão e acompanhamento do
Baixo Mondego, funcionando inclusive com dois dias por semana para começar a atender
todas  as  juntas  médicas  do  Concelho  de  Soure,  Montemor,  Figueira  da  Foz,  Mira  e
Cantanhede. Ficam lá instalados dois médicos, portanto, a questão do funcionamento da
extensão de saúde, para consultas normais, o responsável da UCSP, invocando o que se
passa neste plano de contingência, diz que não há condições para iniciar lá as consultas
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normais, estando tudo a funcionar com ligações prévias, via telefone, e depois as pessoas
têm marcação e as de Alfarelos têm que ir à Granja do Ulmeiro. É um assunto que estamos
também  solidários  com  a  Junta  de  Freguesia  local  e  temos  reivindicado,  em  todas  as
oportunidades que temos, que o tratamento que deve ser dado a Alfarelos tem que ser igual
às outras extensões de saúde.
Dar  nota  que  para  que  se  mantenha  aberta  a  Extensão  de  Saúde  Samuel,  a  Junta  de
Freguesia local assumiu um compromisso, de cerca de 350,00 euros/mês, para pagar mais
horas de funcionamento à empresa que presta o serviço de limpeza, porque o contrato da
empresa de limpeza era de 20 horas/semana e, portanto, para a equipa de Samuel, que está
lá a tempo inteiro, fazer as suas 27 horas semanais mais as 3 horas que é preciso depois fazer
limpeza, foi a Junta de Freguesia que acertou com a ARS a suportar esse encargo para não
perder essa presença de proximidade.”-------------------------------------------------------------------

O Senhor Vice-Presidente, Américo Nogueira, referiu que: “na área da Proteção Civil,  e
dado o  aproximar-nos  da  época  de  fogos,  informar  que  o  dispositivo  de  combate  está
preparado; chegámos ao fim com a limpeza das faixas de gestão de combustível, conforme
estava  previsto  no  Plano  Municipal  de  Defesa  da  Floresta.  Para  o  ano  de  2020,
operacionalizámos todos os pontos de água do Concelho e temos mais um ponto de água,
na Freguesia de Degracias/Pombalinho. Continuámos a preparação dos caminhos florestais,
com o recurso a equipamento municipal.  Temos um novo operador que está a ter uma
rentabilidade muito positiva, pelo que não iremos recorrer a empresas externas, só em casos
eventuais e de muita urgência.
O Senhor Presidente já referiu que a abertura das Piscinas ao Ar Livre de Soure está prevista
para o dia 1 de julho. A equipa técnica está a a fazer o acompanhamento dos trabalhadores.
A parte elétrica está a ser acompanhada pelo Eng.º Oliveira, a parte das obras pelo Eng.º
Mário Monteiro e a parte da análise das águas, com as quais devemos ter mais cuidado este
ano, é da competência da Eng.ª Cristina Madeira. Informar que iremos reforçar, por causa
da  COVID-19,  esta  análise  da  água,  passando  para  três  ou  quatro  recolhas  semanais.
Entendemos,  também,  que  devíamos  fazer  um  plano  de  contingência  e  pedi  à  Eng.ª
Cremilde para o elaborar, de forma a estar concluído antes da abertura das piscinas. 
Na questão da carreira pública, o Senhor Presidente também já informou. Reforço que é
uma preocupação já do Senhor Presidente de Câmara e também dos Vereadores e vai ser
reativada a linha que liga Pedrogão a Coimbra, com saída às 7.05h do Pedrogão e chegada a
Coimbra, às 8.30h. Sairá de Coimbra às 18h e chegará ao Pedrogão às 19.30h. Como já foi
dito  mas  é  sempre  bom  lembrar,  estamos  atentos  a  outras  reclamações  e,  caso  haja
necessidade, ativaremos  outras linhas. Informar que todo este trabalho é desenvolvido em
colaboração com a CIM.   A carreira  agora ativada irá servir os concelhos de Soure e
Condeixa.”----------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário Jorge Nunes,  referiu  que:  “como sabem,  está  a
decorrer a faturação da ABMG, já recebemos todos o mês de fevereiro, que chegou em
abril… e a do mês de abril, quem tem via eletrónica já recebeu, quem não tem, já está nos
correios. A forma como as coisas vão evoluindo, dar aqui nota que detetámos, nós Câmara,
por uma ou duas reclamações que tivemos pois as pessoas interpretam como sendo a fatura
da água, mas, na prática, é uma fatura de 3 serviços, sendo que um deles é da nossa exclusiva
responsabilidade, a ABMG apenas é a entidade cobradora e presta esse serviço de fazer a
liquidação e a cobrança e estou a falar da questão da Taxa dos Resíduos Sólidos Urbanos.
No  nosso  regulamento,  feito  de  acordo  com as  orientações  da  ERSAR,  mas  da  nossa
responsabilidade, há um erro de avaliação na implementação do mesmo, na minha opinião, e
que vou, depois de algumas análises e até de alertas, e até de uma reunião informal com a
Associação  Empresarial  de  Soure,  preparar  o  protocolo  para  as  intervenções  do
regulamento de apoio que vai surgir, temos uma situação que temos que rever. Podemos não
a conseguir rever este ano porque os regulamentos têm  procedimento e legislação, e estão
fechados pela ERSAR mas,  porventura, aproveitar o modelo de apoio às empresas para
poder colocar ali algum efeito diferenciador. A questão é que acho que há um erro, assumo
essa responsabilidade, embora tenha sido aprovado pelos órgãos municipais, a proposta foi
minha, os estudos são meus, nós temos um défice tarifário muito grande nos resíduos para
os quais não existe tarifário acima dos 500.000,00 euros entre aquilo que é a receita do
sistema de resíduos e aquilo que é a despesa que os resíduos provocam derivado, como em
tudo,  a  diversas  razões.  Para  já  há  a  questão  tarifária  em si  mesma,  que é  um tarifário
simbólico e depois também pelo sistema que se tem vindo a dimensionar para satisfazer
necessidades que não são justas ou corretas ou não são responsabilidades da Câmara, como
sejam os resíduos industriais que vão sendo, para evitar as lixeiras, feitos nos monos. E vou
dar um exemplo, para saber do que estou a falar e porque irei, numa próxima reunião, tentar
resolver  parte  do  problema;  o  nosso  tarifário,  na  tarifa  fixa,  só  tem  dois  escalões,  o
doméstico e o não doméstico. No doméstico não há dúvidas nenhumas, a tarifa fixa são 3,00
euros e qualquer coisa, com as taxas todas, 4,00 euros que para um mês de residência é
perfeitamente aceitável os 14 ou 15 cêntimos por dia que representa a nossa produção de
lixo. Para os não domésticos, de facto, ficou aqui uma situação de injustiça entre quem tem
um pequeno escritório, onde vem uma vez por semana, porque mantém uma atividade, e
estou-me a lembrar de um advogado reformado que mantenha a atividade e tem o seu
pequeno  escritório  em  Soure,  paga  quase  14,00  euros  de  taxa  fixa  de  resíduo  e  não
produzirá, diria eu, quase lixo nenhum e, portanto, é uma diferença muito grande. Algumas
empresas, que identificámos, no Concelho de Soure produzem muito lixo, não consomem
quase água nenhuma e pagam os mesmos 14,00 euros, portanto, essa igualdade tarifária para
quem tem um escritório quase fechado, até por força das circunstâncias e quem produz
muito, traz aqui um sentimento de injustiça. Vou pedir à ERSAR para intervir, isto é só nos
não domésticos, ligado a uma atividade empresarial, porque quem tem rendimentos, 14,00
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euros ao final do mês são 0,50 euros por dia, não é relevante para quem tem uma atividade
diária fixa, para quem não tem atividade e ficou neste escalão, tenho a consciência que há
aqui um erro, que assumo. Portanto, irei tentar, nos próximos dias, fazer chegar à reunião de
Câmara com uma proposta de Adenda ao regulamento de apoio, ou uma outra proposta
para, até final do ano, de certo modo minimizar o impacto deste tarifário dos resíduos e
prepara, para outubro, para o próximo programa tarifário que através do CAE, ou de outro
conjunto muito objetivo de circunstâncias, porque não pode ser caso a caso, tem que haver
padrões bem definidos, de modo a que nem todos, porventura até aumentar mais o tarifário
a um tipo de empresas para poder diminuir a outras porque senão vai cair no âmbito do
doméstico a carga para corrigir o próprio défice, portanto, dar-vos nota que aquilo que é a
nível da faturação de água e saneamento há erros, que são do próprio sistema, relativamente
ao lixo está, de facto, a haver este problema.”----------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “sobre o que o Senhor Presidente referiu em
matéria da educação, acho que é uma discussão bastante pertinente sendo que, daquilo que
me dá a observar em termos de soluções da Administração Central,  porque obviamente
também têm esta dificuldade, é gerir o dia a dia e ver como é que a situação de saúde evolui,
também não há, neste momento, ideias consolidadas sobre como irá começar o próximo
ano letivo e, portanto, a exemplo do que aconteceu agora na retoma, possivelmente, meia
dúzia de dias antes teremos as coisas definidas pelo Ministério da Educação.
Da nossa realidade e desta pequena amostra que temos, que foi a retoma do pré-escolar, que
tem mais incidência com os serviços que nós prestamos, há claramente um problema de
confiança  natural  dos  pais,  das  famílias,  como  tinha  aqui  referido  no  primeiro  dia,  a
frequência  foi  cerca  de  43%,  hoje  andará  acima  dos  60%  mas  ainda  muito  longe  da
frequência antes do COVID-19 e destes dias de retoma aquilo que a estrutura que está
montada com os meios humanos que temos e próprios equipamentos será impossível de
replicar se tudo retomar com normalidade no próximo ano letivo, com estas condicionantes.
Só para terem uma ideia, em termos de equipamentos, de brinquedos, há uma divisão de
brinquedos por alunos, portanto a criança A,B, C e D só podem brincar com determinados
brinquedos, alternado com as outras; a questão da limpeza de casas de banho, de portas,
quadruplicou, ou seja, é preciso mais funcionários; na questão das refeições, nalguns jardins,
tiveram que se separar, portanto, não estão na mesma área comum; no próprio jardim de
infância  de  Soure,  nas  instalações  atuais,  era  impossível  ter  estas  atividades,  portanto,
arranjou-se  a  solução  da  EB1  de  Soure  e  não  havendo  o  primeiro  ciclo  a  funcionar,
conseguiu-se  dar  esta  resposta,  agora  se  voltarmos,  no  início  de  setembro,  com  estas
condicionantes e com todos os níveis de ensino a funcionar, naturalmente, teremos que dar
uma resposta mais musculada de recursos humanos e de equipamentos.
O segundo cenário que também se fala é dividir por períodos do dia, uns têm aulas de
manhã e outros de tarde, isto também traz aqui um enorme desafio quer em termos de
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funcionamento das próprias escolas, quer por exemplo ao nível dos transportes porque vem
mudar completamente o paradigma dos circuitos em funcionamento, portanto, também é
uma hipótese,  que tem muitas  reservas  e,  com certeza,  alguma oposição por  parte  dos
professores porque a forma como os horários escolares têm sido feitos até hoje, isso teria
que deixar de funcionar assim.
Um  terceiro  cenário,  um  cenário  mais  drástico,  se  a  pandemia  evoluir  negativamente,
voltamos ao ensino à distância, que não é, obviamente, como eu e o Senhor Presidente da
Câmara ouvimos no Conselho Geral por todos os intervenientes, o modelo ideal porque, de
facto,  aumenta  as  desigualdades  já  existentes,  ou  seja,  os  alunos  que  já  tinham  pouco
aproveitamento com o ensino presencial,  o ensino à distância aumentou ainda mais essa
desigualdade e, portanto, é uma situação que só mesmo em último recurso. Portanto, temos
aqui desafios enormes. 
Uma coisa  que resultou desta  crise  foi  que,  em termos de educação,  se  não fossem as
respostas  locais  tínhamos  tido  sérios  problemas  de  funcionamento,  designadamente  em
refeições escolares, se não tivéssemos o nosso fornecimento de refeições escolares assente
na oferta  das  IPSS e  estivesse  centralizado em empresas,  teríamos sérios  problemas em
termos de oferta de refeições escolares, como vimos na questão do jardim de infância de
Soure e, portanto, há que assinalar isto.
O papel das Juntas de Freguesia que, localmente, foram arranjando também soluções. Em
termos de transportes se não tivéssemos uma rede interna, de equipamento e de recursos
humanos,  teríamos também grandes dificuldades em termos de assegurar  os  transportes
escolares neste período, portanto, como vimos em situação de crise, é a resposta local que
nos vale e que ajuda a mitigar estes problemas. É isto que está um pouco em cima da mesa e
vamos esperar que termine este ano letivo e começar, de facto, a preparar o próximo com
estes vários cenários e com as soluções que o Município poderá aplicar.
Informar que estão a terminar as obras no prédio que arrendámos recentemente à Caixa de
Crédito,  portanto,  no  início  do  próximo  mês  iremos  mudar  para  lá  os  gabinetes  que
funcionam aqui no rés-do-chão: o GIP, o Gabinete de Igualdade, o Gabinete do Imigrante e
o SIAC, que irão para essas instalações e a cave que também arrendámos irá funcionar,
nestes tempos de crise, como um armazém social. Aquilo que, neste momento, estávamos a
armazenar no Multiusos de Soure passará para essa cave, que reúne as condições para esse
efeito  e,  portanto,  fica  também perto  dos  serviços  de  ação  social  e  tem também essa
vantagem.
Em termos de ação social, vem nesta reunião de Câmara um início de procedimento para
apoio às IPSS. De facto, temos que continuar a fortalecer a nossa rede social, que deu uma
extraordinária resposta nestes tempos e para além dos apoios pontuais que demos com a
pandemia e os apoios que já mantemos, achamos que é necessário criar outro tipo de apoio
em face das respostas sociais que as IPSS prestam à comunidade.
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Também  no  apoio  ao  movimento  associativo  e  cultural,  iremos  trazer  um  projeto  de
regulamento de apoio, sendo certo que durante esta tarde está a decorrer, na CIM, onde
estamos presentes, uma reunião de concretização dos apoios anunciados pelo Governo ao
associativismo cultural e, portanto, também nessa matéria poderá haver algum apoio para
agentes culturais.
Por fim, no âmbito da saúde, e aquilo que o Senhor Presidente de Câmara já disse, de facto,
os exemplos que deu, designadamente na Freguesia de Samuel, acho que estamos perante
uma  inversão  completa  das  atribuições  das  instituições  e,  portanto,  os  municípios,  as
autarquias,  as  freguesias  estão  aqui  a  assumir  responsabilidades  que  não  são  da  sua
competência mas que, em nome dos interesses das populações, tem vindo a assumir e, nesse
sentido,  partilho a  sua  posição.  De facto,  temos que voltar  a  olhar  para  o processo de
descentralização  e  já  que  temos  que  assumir  estas  atribuições,  estas  competências,
formalmente o façamos.”-----------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia, referiu que: “ao nível da educação, diferentes
cenários serão possíveis, nada está definido em termos governamentais, tudo irá depender
da  evolução da  própria  pandemia… e,  naturalmente,  que  se  por  exemplo o  pré-escolar
estivesse hoje não a 40% mas a 100%, se não houvesse essa “desconfiança” até por parte
dos  pais,  seria  muito  difícil  em termos  de  recursos  humanos  existentes,  em termos  de
equipamentos, cumprir as medidas impostas… só mesmo quem possa não conhecer esta
realidade… Concordo também que o ensino à distância não é, sobretudo para quem vai
iniciar o primeiro ciclo, o sistema ideal. Também há a hipótese de podermos vir a ter um
sistema misto - presencial e à distância - e, se assim for, naturalmente que o Município deve
estar  preparado,  também  para  continuar  a  combater  as  desigualdades  existentes,
desigualdades agravadas com este  cenário de pandemia,  e  portanto é preciso reforçar  o
apoio às famílias, caso venha a ser essa a realidade futura… esperemos que não haja esta
necessidade, seria um bom sinal.”-------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “é importante esta, até
porque a nota que a Senhora Vereadora deu, que é impossível, compreendo a expressão e
penso que todos compreendemos e estamos, de certo modo, de acordo. Mas digamos que a
nossa atribuição,  também com espírito de causa pública,  eu diria que é quase vencer os
impossíveis,  também  temos  um  pouco  essa  obrigação  e  o  Município  de  Soure  tem  a
realidade  que  tem,  eu  diria  que  temos  condições  de,  com  muito  esforço,  encontrar,  e
estarmos prontos e dispostos a procurar alternativas, quer mais recursos humanos, quer até
outros espaços,  reinventar outros espaços.  Infelizmente não é possível  recuperar escolas
primárias, que estão abandonadas, como a Venda Nova ou a Malavenda ou outras mas eu
diria,  porventura  os  Simões  não  está  assim  tão  longe  de  se  poder,  numa  intervenção
relâmpago, que tem os seus custos, de voltar a colocar a escola dos Simões, que tem duas
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salas, com condições aceitáveis e, porventura, quando ela fechou havia muita escola por esse
país  fora  pior.  O próprio  jardim de infância  dos  Simões,  que  fechou depois  da  escola,
recordo que não entramos lá há dois anos, deixámos que a própria coletividade fosse para lá
ocupar,  o  espaço com o problema do Leslie  e  com as  infiltrações,  mas se  dissermos à
população dos Simões que precisamos outra vez do pré-escolar, até nos vão ajudar a repor.
A questão da Pouca Pena, o jardim de infância, se for necessário reabrir,  reabre-se, está
emprestado à catequese, terão que encontrar outra solução. No caso de Figueiró do Campo,
por exemplo, deixámos de usar as instalações da comissão de festas, que utilizávamos duas
salas,  onde funcionaram os prolongamentos de horários,  se for necessário reabre-se.  Na
própria freguesia der Figueiró do Campo, o próprio Centro Social é capaz de ter lá sítio, se
for preciso, para se adaptar e colocar lá crianças; na Granja do Ulmeiro já será mais difícil
mas, porventura, o Pedro Hispano também está a meio gás e também é capaz de haver
outros sítios que consigamos recuperar; em Samuel a mesma coisa, temos as instalações do
antigo jardim de infância; na Vinha da Rainha, em último caso temos o Casarão; a escola de
Vale  de  Pedras  teve  uma  grande  intervenção  e  ainda  temos  algumas  localidades  que,
felizmente, têm coletividades que têm condições; em Soure será mais difícil, obviamente que
o ATL da APPACDM está no Senhor das Almas e continua a precisar mas temos que
encontrar outras soluções. 
Há aqui uma outra nota e aproveitei a oportunidade para dizer que temos que estar prontos
para tudo o que nos seja possível, sendo certo que tudo a 100% não será fácil. Será muito
complicado mas penso que há um esforço que todos temos que fazer e o esforço mais
importante é conter o COVID, não há dúvidas para ninguém. 
Ao nível do ensino profissional, como sabem, existe em Soure, oficialmente, um pólo do
INTEP, a quem foram cedidas as instalações da antiga escola preparatória D. Maria II, um
acordo de comodato que, em 2017, o INTEP saiu, deixou-nos mudar para lá a Associação
Empresarial de Soure e instalar o INES, mas com a condição deles ficarem com uma sala
pequena e uma sala de aulas grande, que nós, ainda assim, reparámos e acabámos por limpar
e temos usado como sala de reuniões, mas foi o que ficou estipulado, para libertarem o
edifício. Agora submeteram o pedido à rede pública do ensino profissional duas turmas do
nível III e pediram uma turma do nível II. Não sabemos o que é que lhes vai ser atribuído,
se é que lhes vai ser atribuído. Vieram cá a semana passada, vão ocupar uma sala de trabalho
a partir de hoje e estão a publicitar essa mesma oferta, obviamente que aquilo que ficámos
como compromisso era que eles usassem uma sala  de aulas no pressuposto antigo.  Por
outro lado, a própria Associação Empresarial, e isso são medidas que o Estado, na gestão do
Fundo  Social  Europeu,  vai  certamente  promover  para  dar  ocupação,  reconversão
profissional,  formação,  aproveitando  as  verbas  do  Fundo Social  Europeu,  é  colocar  os
desempregados a frequentarem ações de formação a tempo inteiro. Essa é sempre uma saída
e uma necessidade até para ajudar a reconverter as pessoas e, como tal, o próprio Instituto
de Emprego já estava a ocupar uma sala com o curso de costura; a própria Associação
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Empresarial também tem três turmas de formação e o próprio INTEP, acredito que possam
vir a ter uma turma aprovada, que é na área das Tecnologias de Informação e na área do
apoio psicossocial e, portanto, podemos ter aqui necessidade de encontrar outros espaços
em Soure, onde acho que o Município se deve empenhar, porque não vamos dizer ao IEFP
que não temos sítio para eles e,  por outro lado, também não vou dizer ao INTEP que
dispensamos a sala “se tiverem mais cursos aprovados não os aproveitem” . Também não vou dizer à
AES que não prescinda das candidaturas aprovadas no FSE, para ter o máximo de turmas
em funcionamento e,  como tal,  estarmos preparados para  este  “plano de contingência”
social e económico com este alargamento de espaços temos que encontrar outros espaços
em Soure para colocar ao serviço desta dinâmica social.”--------------------------------------------

O  Senhor  Vice-Presidente,  Américo  Nogueira,  referiu  que:  “relativamente  àquilo  que
disseram os Vereadores Gil Soares, Nádia Gouveia e o Senhor Presidente, não poderia estar
mais de acordo. O Concelho de Soure, hoje, devido ao grande investimento que tem sido
feito em áreas fundamentais, como a educação, ação social, saúde, desporto, entre outras, e
só para falar naquelas que são mais importantes neste momento, permite-nos atualmente dar
resposta,  não  só  hoje  como  em  situações  anteriores,  com  alguma  folga  e  com  muita
confiança.”----------------------------------------------------------------------------------------------------

Foram dadas várias Informações e prestados diversos esclarecimentos.-------------

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

Foi 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

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

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

4.1. - 13.01.2020

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

4.2. - 27.01.2020

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

Ponto 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2020
                                . Apreciação de Propostas de Alteração - 8ª/8ª  - Para Conhecimento

Foi  tomado conhecimento da decisão do Senhor Presidente da Câmara que o
Objetivo, naturalmente, é reforçar algumas dotações de Despesa tendo em vista
dar  cobertura  a  encargos  de  difícil  previsão  inicial  e,  ainda,  a  outros  que
decorrem de deliberações entretanto tomadas pelo Executivo.
Assim, nos termos do n.º 1 do artº 34.º da lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e
de  acordo  com  a  Delegação  de  Competências  que  lhe  foi  atribuída  pela
deliberação de 20 de outubro de 2017, conjugado com a alínea a) do n.º 2 do
artigo 6.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro, aprovar a seguinte alteração
às Grandes Opções do Plano - PPI e AMR - e ao Orçamento, conforme decorre
da informação técnica dos serviços.----------------------------------------------------

Ponto 6. Parecer para a Constituição de Compropriedade
             . Processo nº 18/2018/11
             . João Carlos Baranda, Advogado

 -  Ampliação  do  número  de  compartes  de  1  prédio  rústico,  através  de
inventário - artigo 54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto : Processo nº 18/2018/11
   João Carlos Baranda, advogado
   Ampliação do número de compartes de 1 prédio rústico, através de inventário - artigo 54.º da

Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação
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O requerente em epígrafe solicita a emissão de certidão com parecer favorável para a ampliação do número de
compartes de um prédio rústico.

O prédio registado com o artigo matricial nº 17437 da freguesia de Soure, de acordo com a classificação do PDM,
situa-se em zona florestal, sem RAN e inserido em REN.

Face ao teor da informação jurídica elaborada sobre o assunto, considerando que o ato a praticar é um inventário,
sugere-se que seja deferido o pedido de emissão de certidão com parecer favorável para a ampliação do número
de compartes do prédio rústico.

De referir que o requerente juntou ao processo, documento do Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra, Juízo de
Competência Genérica de Soure, que solicita a apresentação do parecer emitido pela Câmara Municipal de Soure.

O assunto deverá ser presente à reunião de Câmara para deliberação.

Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
16 de junho de 2020

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar o  pedido  de  emissão  de  certidão  com
parecer  favorável  para  a  ampliação  do  número  de  compartes  de  um prédio
rústico, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------------

Ponto  7. EDUCAÇÃO

              . ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

              . EQUIPAS MULTIDISCIPLINARES  E DE INTERVENÇÃO MULTINÍVEL

                  - Aquisição de Serviços na Área da Psicologia
                       . Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

    PLANOS INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR:
    • EQUIPAS MULTIDISCIPLINARES DE INTERVENÇÃO E MULTINÍVEL

    • AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA PSICOLOGIA

• ADJUDICAÇÃO

Por  Deliberação da Câmara Municipal,  de  08.06.2020,  foi  decidido recorrer  à  figura  do  ajuste  direto,  como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

A entidade convidada apresentou a seguinte proposta:

EMPRESA VALOR

Sandra Guardado Rôlo 18.000,00 €
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Uma vez que a entidade respondeu ao solicitado, que o preço da proposta está de acordo com o preço base
definido, sugere-se a adjudicação à entidade em nome individual: Sandra Guardado Rôlo.

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 e do artigo 125.º do Código
dos Contratos Públicos,  sugere-se a dispensa de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável  ao
interessado.

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

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A aprovação da minuta do contrato;

2. A dispensa da audiência prévia;

3. A adjudicação do presente serviço à entidade “Sandra Guardado Rôlo”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 18.000,00 euros;

5. Sugere-se, para gestor do contrato, Sofia Valente Dra.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio em R/S
(Fernando Cavacas, Dr.)
19.06.2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a minuta do contrato;  a dispensa da
audiência  prévia;  a  adjudicação  do  presente  serviço  à  entidade  “Sandra
Guardado  Rôlo”;  a  autorização  para  a  realização  da  despesa  no  valor  de
18.000,00 euros e para gestor do contrato, Sofia Valente, Dra, conforme decorre
da informação técnica dos serviços.----------------------------------------------------

Ponto 8. AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA
             . PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

             . Interrupções Letivas (AAAF)
                - Ano Letivo 2019/2020 – Verão

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: AÇÃO SOCIAL ESCOLAR / SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA

PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

- INTERRUPÇÕES LETIVAS (AAAF)
 ANO LETIVO 2019/2020 – VERÃO

- INFORMAÇÃO
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Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:

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

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

Considerando que:

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

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

O Município de Soure, juntamente com o Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure, irão promover as
Interrupções Letivas (AAAF), garantindo todas as condições de segurança necessárias, no período entre 29 de
junho e 31 de julho de 2020, mediante inscrição, em 3 Pólos recetores: Jardim de Infância de Degracias, Jardim
de Infância da Granja do Ulmeiro e Jardim de Infância de Soure, sendo os transportes necessários assegurados,
dando assim uma resposta integrada e de qualidade e respondendo desta forma às necessidades das Famílias,
ficando desta forma todo o ano letivo coberto pelo Serviço das AAAF.

À consideração superior,
Chefe de Divisão de Assuntos Sociais e Educação em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
16-06-2020

O Senhor  Vereador  Dr.  Gil  Soares,  referiu  que:  “a  exemplo de  anos  anteriores,  vamos
manter esta oferta com algumas condicionantes: para já, é no período de 29 de junho a 31
de julho, está também prevista a questão da primeira quinzena de setembro mas achamos
que dada a  situação atual,  iremos,  para  já,  manter  esta  oferta  até  31 de julho e  depois
reavalia-se  para  saber  as  condições  de  se  poder  implementar  na  primeira  quinzena  de
setembro.  Vamos  manter  os  três  pólos:  Granja  do  Ulmeiro,  Soure  e,  na  zona  serrana
costuma funcionar em alternância e este ano será nas Degracias. 
Temos também uma situação que só amanhã, em concreto, poderemos tomar uma decisão,
que  é  a  questão do jardim de infância  da Vinha da Rainha,  em que a IPSS local,  por
questões  do COVID,  em que  tem que  manter  o  distanciamento  das  crianças,  não  têm
hipótese de assegurar esta oferta às crianças do jardim de infância e, portanto, o Município,
naturalmente, tem que garantir esta oferta a quem se quiser inscrever, amanhã terminam as
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inscrições e, portanto, os pais estão informados, a Senhora Educadora também, amanhã
veremos se temos inscrições; tendo inscrições, se são muitas ou poucas, porque isso pode
significar, ao termos que assegurar o transporte da Vinha da Rainha para o pólo de Soure ou
criar um pólo na Vinha da Rainha, nas instalações que, entretanto, construímos num espaço
contíguo à EB1 da Vinha da Rainha, portanto, amanhã teremos uma posição sobre esta
oferta na questão da Vinha da Rainha.
Não tendo a ver com este ponto mas com o pré-escolar, a Junta de Freguesia de Figueiró do
Campo quer ter, como fez o ano passado, atividades para os alunos do 1.º Ciclo. Vamos
fazer  um  protocolo,  em  princípio  o  Município  cederá  dois  recursos  humanos  e  as
instalações,  a  junta  de  freguesia  assume  a  gestão  da  atividade  e  as  refeições  e  o
Agrupamento, que fará a supervisão e, portanto, tendo a junta de freguesia mostrado esta
disponibilidade e esta  intenção,  achamos que o Município deve acompanhar essa oferta,
como já fez noutras freguesias e, portanto, ceder as instalações e dois recursos humanos.”---

Foi  tomado  conhecimento,  pelo  Senhor  Vereador  Dr.  Gil  Soares,  de  que  o
Município de Soure, juntamente com o Agrupamento de Escolas Martinho Árias
de Soure irão promover as Interrupções Letivas (AAAF), garantindo todas as
condições de segurança necessárias, no período entre 29 de junho e 31 de julho de
2020, mediante inscrição em 3 Pólos recetores: Jardim de Infância de Degracias,
Jardim de Infância da Granja do Ulmeiro e Jardim de Infância de Soure, sendo
os transportes necessários assegurados, dando assim uma resposta integrada e de
qualidade e respondendo desta forma às necessidades das Famílias, ficando desta
forma todo o ano letivo coberto pelo Serviço das AAAF, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.--------------------------------------------------------
Ponto 9. AÇÃO SOCIAL
             . AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL

             . Regulamento de Apoio Financeiro a Instituições da Área Social
                - Início do Procedimento de Elaboração

Foi presente a seguinte informação:

ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL
                   AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL

                   Regulamento de Apoio Financeiro a Instituições da Área Social
                     - Início do Procedimento de Elaboração
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O Município de Soure, através de medidas de intervenção, inclusão e apoio social, incluídas nas suas Grandes Opções do Plano e
AMR para o ano de 2020 e seguintes, pretende continuar a promover ações concertadas e articuladas com os parceiros da rede
social, no sentido de atuar sobre os fenómenos de pobreza, envelhecimento e exclusão, indo, assim, ao encontro das conclusões e
da realidade concelhia refletida em documentos estratégicos, como o Diagnóstico Social ou o Plano de Desenvolvimento Social
do Concelho de Soure.

Esta estratégia ganhou uma maior acuidade com os efeitos provocados pela Pandemia COVID-19, que se refletiram de forma
mais evidente nas populações mais vulneráveis e idosas, evidenciando, se mais não fosse preciso, a importância da existência de
uma  Rede Social robusta e presente na vida da Comunidade.

As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) assumem-se como um fator essencial na coesão social do Concelho
de Soure, através do combate / atenuação de situações de carência económica, desigualdade e exclusão sociais, centrando a sua
atuação no desenvolvimento social local, materializado na oferta de uma rede de equipamentos e serviços sociais que cobrem na

sua integralidade o território concelhio, e que prestam um verdadeiro serviço público ás populações desde a infância à velhice.
  

Este  trabalho  que  vem sendo efetuado  e  avaliado  na  Rede  Social  Concelhia,  necessita  de  um instrumento  enquadrador  e
regulador das formas de apoio por parte do Município a entidades que prossigam fins de interesse público na área social, e que
fortaleçam as respostas que são dadas às populações, no âmbito das atribuições da Autarquia nos domínios da ação social,
educação, saúde e desenvolvimento social.

Os municípios possuem atribuições nos domínios da Saúde,  Ação Social e Promoção do Desenvolvimento,  nos termos das
alíneas g), h) e m) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Assim, no cumprimento do n.º 8 do art. 112º e 241º da Constituição da República Portuguesa e das alínea k) e v) do artigo 33º,
da lei 75/2013, de 12 de setembro, que atribui à Câmara Municipal, no âmbito de apoio a atividades de interesse municipal, a
participação na prestação de serviços e  prestação de apoio a  pessoas em situação de vulnerabilidade,  em parceria  com as
entidades competentes da administração central e com instituições particulares de solidariedade social, nas condições constantes
de regulamento municipal, é proposta a elaboração de um regulamento, que definirá as linhas orientadoras das formas de apoio
por  parte do Município a entidades que prossigam fins  de interesse público na área social,  designadamente as Instituições
Particulares de Solidariedade Social (IPSS).

Face o atrás exposto,  PROPOMOS que a Câmara Municipal aprecie e aprove, nos termos dos art.ºs 97.º a 101.º do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro:

1. Dar início ao procedimento tendente à elaboração de um regulamento municipal que definirá as linhas orientadoras das formas
de  apoio  por  parte  do  Município  a  entidades  que  prossigam fins  de  interesse  público  na  área  social,  designadamente  as
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).

2. O projeto de Regulamento, após aprovado em reunião de Câmara subsequente, será sujeito a Consulta Pública, para recolha de
sugestões, procedendo, para o efeito, à sua publicação no site institucional do município e na 2.ª Série do Diário da República.  A

apresentação dos contributos para a elaboração do Regulamento deve ser formalizada por escrito em requerimento dirigido ao
Presidente da Câmara Municipal, no prazo de 30 dias, contados da publicação do Projeto.

16-06-2020
O Vereador,
(Gil Soares, Dr.)

Deliberado, por unanimidade, aprovar, nos termos dos art.ºs  97.º a 101.º do
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 7 de janeiro:  
-  dar  início  ao  procedimento  tendente  à  elaboração  de  um  Regulamento
Municipal que definirá as linhas orientadoras das formas de apoio por parte do
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Município a entidades que prossigam fins de interesse público na área social,
designadamente as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS);
- o projeto de Regulamento, após aprovado em reunião de Câmara subsequente,
será sujeito a Consulta Pública, para recolha de sugestões, procedendo, para o
efeito, à sua publicação no site institucional do Município e na 2.ª Série do
Diário  da  República.  A  Apresentação  de  contributos  para  a  elaboração  do
Regulamento  deve  ser  formalizada  por  escrito  em  requerimento  dirigido  ao
Presidente da Câmara Municipal, no prazo de 30 dias, contados da publicação
do Projeto, conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.-----------------

Ponto 10. AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL

               . HABITAÇÃO SOCIAL//APOIO AO ARRENDAMENTO

         
O Senhor Vereador Dr.  Gil  Soares,  referiu que: “é uma alteração a uma deliberação de
Câmara em que apoiámos este arrendamento, no entanto, ele mudou de imóvel e a renda
baixou  de  325,00  euros  para  300,00  euros  e,  portanto,  entendi  que  devíamos  fazer  a
alteração ao apoio  que,  neste  caso,  até  vai  ser  inferior  ao  que  tínhamos aprovado,  que
termina até setembro e, portanto, é uma alteração à deliberação que tomámos na concessão
do apoio ao arrendamento por mudança de imóvel.”-------------------------------------------------

10.1. - Nº Processo 15/2016 – APA - Para Ratificação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL

  . HABITAÇÃO SOCIAL // APOIO AO ARRENDAMENTO

     - N.º PROCESSO: 15/2016 – APA

Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:

Na Reunião de Câmara de 16 de setembro de 2016, foi deliberado aprovar, excecionalmente, a atribuição de um apoio mensal
ao arrendamento, no valor de €162,50 (50% do valor total da renda mensal). Este apoio tem vindo a ser prorrogado, por
períodos de um ano, após reavaliação socio-económica deste agregado familiar, pelos Serviços de Ação Social.

No início de 2020, o senhorio solicitou ao referido agregado familiar a procura de nova habitação, uma vez que necessita da
mesma para uso próprio, dando-lhe um prazo até ao final de junho de 2020, para proceder à mudança da habitação. Esta
família procedeu à procura junto do mercado local de arrendamento, conseguindo encontrar uma nova habitação adequada à
tipologia do agregado familiar.
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Consequentemente, este agregado familiar celebrou um novo Contrato de Arrendamento para Habitação, por um período de
dois anos, renovado por igual e sucessivos períodos de tempo, em Soure na Rua Lino Galvão, 2.º Frente, 3130-245, no valor
de €300,00.

Os Serviços de Ação Social  procederam à avaliação do pedido efetuado pela família, tendo em conta os fundamentos do
mesmo e a tipologia da habitação, verificando-se uma diminuição de €25,00 do valor do apoio a atribuir.

Face ao atrás exposto, sugere-se que a Câmara Municipal aprove:

A Continuidade do  Apoio Mensal  ao Arrendamento,  no  valor  de  €150,00,  correspondente a  50% do valor  da  renda

(€300,00), a partir de 01 de julho de 2020.

À consideração superior,
Dirigente Intermédia de 4º Grau,
(Cristina Marta, Dra.)
16.06.2020

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares de: proceda-se à alteração do valor, dando continuidade do Apoio Mensal
ao Arrendamento,  no valor  de  150,00,  correspondente  a 50% do valor  da€
renda ( 300,00), a partir de 01 de julho de 2020 até setembro de 2020, data€
que termina o apoio em vigor, ao Agregado Familiar com o número de processo
15/2016 - APA, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------
10.2. - Nº Processo 39/2020 – APA

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: AÇÃO SOCIAL// HABITAÇÃO SOCIAL

  . APOIO AO ARRENDAMENTO

      - N.º PROCESSO: 39/2020 - APA  

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

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

Este  tipo de apoio  é atribuído a  famílias em situação de grave carência  económica que se encontram em situações de
emergência social de carácter temporário, em articulação com outras Entidades, designadamente, Segurança Social, IPSS e
restantes Entidades que integram a Rede Social Concelhia. 

Assim, os Municípios dispõem de atribuições nos domínios da Saúde, Ação Social  e Habitação, conforme o previsto nas
alíneas g), h) e i) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
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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 n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro.

Face ao atrás exposto, sugere-se que o Executivo Municipal aprove:

A atribuição de um Apoio Mensal ao Arrendamento, pelo prazo de 6 meses, correspondente a 50% do valor da renda,
com início a 01 de julho de 2020, ao Agregado Familiar, de acordo com o seguinte quadro:

N.º de Processo Valor da Renda
Apoio Mensal do Município

(50%)
N.º PROCESSO: 39/2019 - APA €250,00 €125,00

À consideração superior,
A Dirigente Intermédia do Setor
(Cristina Marta, Dra.)
15.06.2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um Apoio Mensal ao
Arrendamento no valor de 125,00, pelo prazo de seis meses, correspondente a€
50% do valor  da renda -  250,00,  com início  a  01  de  Julho de  2020,  ao€
Agregado Familiar com o número de processo 39/2020 - APA, conforme decorre
da informação técnica dos serviços.----------------------------------------------------

10.3. - Nº Processo 40/2020 – APA

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL

 . HABITAÇÃO SOCIAL // APOIO AO ARRENDAMENTO

    - N.º PROCESSO: 40/2020 - APA  

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

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

Este  tipo de apoio  é atribuído a  famílias em situação de grave carência  económica que se encontram em situações de
emergência social de caráter temporário, em articulação com outras Entidades, designadamente, Segurança Social, IPSS e
restantes Entidades que integram a Rede Social Concelhia.

Assim, os Municípios dispõem de atribuições nos domínios da Saúde, Ação Social  e Habitação, conforme o previsto nas
alíneas g), h) e i) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
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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 n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro.

Face ao atrás exposto, sugere-se que o Executivo Municipal aprove:

A atribuição de um Apoio Mensal ao Arrendamento, pelo prazo de 6 meses,  correspondente a 50% do valor da renda,
com início a 01 de julho de 2020, ao Agregado Familiar, de acordo com o seguinte quadro:

N.º de Processo Valor da Renda
Apoio Mensal do Município

(50%)
N.º PROCESSO: 40/2020 - APA €300,00 €150,00

À consideração superior,
Dirigente Intermédia de 4º Grau,
(Cristina Marta, Dra.)
2020.06.15
                  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um Apoio Mensal ao
Arrendamento no valor de 150,00, pelo prazo de seis meses, correspondente a€
50% do valor  da renda -  300,00,  com início  a 01  de  Julho de  2020,  ao€
Agregado Familiar com o número de processo 40/2020 - APA, conforme decorre
da informação técnica dos serviços.----------------------------------------------------

Ponto 11. AÇÃO SOCIAL
              . HABITAÇÃO SOCIAL

              . Regulamento de Apoio à Habitação Social
                 - Projeto

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: ♦ Regulamento de Apoio à Habitação Social
                   - Procedimentos nos termos do CPA

Relativamente ao assunto em epígrafe, e na sequência do determinado superiormente pelo Sr. Vereador,  Dr. Gil Soares,
fizemos o enquadramento jurídico da situação em apreço e elaborámos a informação que passamos a apresentar:

- Por deliberação da Câmara Municipal de 30 de Abril de 2020, deu-se inicio ao procedimento de elaboração do Regulamento
Municipal de Apoio à Habitação Social.

- Este Regulamento terá como objeto disciplinar os critérios de acesso e atribuição de habitações que integram o património
municipal  em arrendamento  apoiado,  bem como  disciplinar  o  contrato  de  arrendamento  apoiado,  aplicando-se  a  toda  a
circunscrição territorial do Município de Soure.

Do Direito:
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No quanto se refere à elaboração de regulamentos, e conforme dispõe o Novo Código de Procedimento Administrativo, Novas
Práticas e Jurisprudência, de Carlos José Batalhão, pág.145, em regra verificam-se 3 fases:

1 – Fase Preparatória 

Engloba, com especificidades próprias a iniciativa (art. 98.º do CPA), a instrução (conjunto de atos preliminares que levam à
elaboração do projeto de regulamento e da respetiva nota justificativa fundamentada, nos termos do art. 99.º) e a participação
(seja por via da audiência dos interessados, regulada pelo art. 100.º, seja pela via da consulta pública, prevista no art. 101.º).

2 – Fase Constitutiva 

Referente ao designado “procedimento de aprovação” do regulamento (como designa o art. 72.º n.º 1 in fine do CPTA),
que culmina com o ato de aprovação do Regulamento.

3 – Fase Integrativa de  Eficácia 

Consubstanciada na respetiva  publicação,  no Diário  da República,  sem prejuízo de tal  publicitação poder  ser  feita
também na publicação oficial da entidade pública, e na internet, no sítio institucional da entidade em causa, conforme
determina o art. 139.º do CPA.

O regulamento em causa encontra-se na fase preparatória, mais propriamente no término da instrução.
Seguindo-se a elaboração do projeto de regulamento e da respetiva nota justificativa fundamentada, que deve incluir, uma nova
exigência em face do antigo artigo 116.º, que é a ponderação dos custos e benefícios das medidas projetadas, conforme dispõe
o art.º 99.º do CPA.

Significa, portanto, que a fundamentação da nota justificativa deve ser:

- Jurídica;

- Administrativa, e

- Económico-financeira.

O novo CPA em matéria regulamentar estabelece no artigo 100.º, o princípio-regra de audiência dos interessados, podendo
este ser afastado pelo responsável pela direção do procedimento nas situações previstas no n.º 3 do mesmo dispositivo legal.

Saliente-se que nestes casos, a decisão final de aprovação do regulamento, deve indicar os fundamentos da não realização da
audiência.

Quando a audiência prévia é afastada, como é o caso que estamos a tratar, deve proceder-se nos termos do art. 101.º
do CPA:
-  “o órgão competente deve submeter o projeto de regulamento a consulta pública, para recolha de sugestões, procedendo,
para o efeito, à sua publicação na 2ª Série do Diário da República ou na publicação oficial da entidade pública, e na
Internet, no sítio da entidade em causa, com visibilidade adequada à sua compreensão.” (cfr n.º 1 do art. 101.º do CPA).

-  “Os interessados devem dirigir, por escrito, as suas sugestões ao órgão com competência regulamentar,  no prazo de 30
dias, a contar da data da publicação do projeto de regulamento” (cfr n.º 2 do art. 101.º do CPA).

- “No preâmbulo do regulamento, é feita menção de que o respetivo projeto foi objeto de consulta pública ...”  (cfr n.º 3 do
art. 101.º do CPA).

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

 À superior consideração,
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A Técnica Superior,
 (Susana Ramos)
16/06/2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar submeter o projeto de Regulamento de
Apoio  à  Habitação  Social  a  consulta  Pública,  para  recolha  de  sugestões,
procedendo, para o efeito, à sua publicação na 2.ª Série do Diário da República
ou na publicação oficial da entidade pública, e na internet, no sítio da entidade
em causa, com visibilidade adequada à sua compreensão (cfr n.º 1 do art. 101.º
do CPA), conforme decorre da informação dos serviços.------------------------------

Ponto  12. AÇÃO SOCIAL

               . CPCJ – COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO

               . Apoio Técnico na Área do Direito
                   - Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: AÇÃO SOCIAL
   CPCJ - COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE SOURE

    • APOIO TÉCNICO NA MODALIDADE DE AVENÇA – ÁREA DO DIREITO

• ADJUDICAÇÃO
      

Por  Deliberação da Câmara Municipal,  de  08.06.2020,  foi  decidido recorrer  à  figura  do  ajuste  direto,  como
procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.

A entidade convidada apresentou a seguinte proposta:

EMPRESA VALOR

João Miguel Leal Rebola 3.600,00 €

Uma vez que a entidade respondeu ao solicitado, e o preço da proposta está de acordo com o preço base definido,
sugere-se a adjudicação à entidade em nome individual: João Miguel Leal Rebola.

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 da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo e do artigo 125.º do Código
dos Contratos Públicos,  sugere-se a dispensa de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável  ao
interessado.
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Nos termos do artigo 290.º-A do CCP a Câmara Municipal deve designar um gestor do contrato com a função de
acompanhar permanentemente a execução deste. Desta forma, sugere-se que seja designado Cristina Marta, Dra.

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A dispensa da redução do contrato a escrito;

2. A dispensa da audiência prévia;

3. A adjudicação do presente serviço à entidade em nome individual “João Miguel Leal Rebola”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 3.600,00 euros;

5. Sugere-se, para gestor do contrato, Cristina Marta, Dra.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio em R/S,
(Fernando Cavacas, Dr.)
19.06.2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar:  a dispensa da redução do contrato  a
escrito;  a  dispensa da audiência  prévia;  a  adjudicação do presente  serviço  à
entidade em nome individual "João Miguel Leal Rebola”; a autorização para a
realização da despesa no valor de 3.600,00  euros e para gestor do contrato,
Cristina  Marta,  Dra,  conforme  decorre  da  informação  técnica  dos
serviços.-----------------------------------------------------------------------------------
Ponto 13. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO

                . INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO

                   . ESPAÇO MULTIUSOS DE SOURE

                    - Requalificação de Iluminação Pública
                      . Escolha de Procedimento Prévio - Para Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO

     - INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO

                     - ESPAÇO MULTIUSOS DE SOURE
                     - Requalificação de Iluminação pública
                              - Procedimento Prévio

      

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 10.200,00 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.
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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 do exercício de 2020 pela rubrica 03.02.07.01.10.01 e trata-se de
ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 08.003.2019/179.

2. PROCESSO

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES

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

- Helenos, S.A.;

- Canas – Engenharia e Construção, S.A.;

- Schreder Iluminação, S.A.;

- Blachere Iluminação Portugal, Lda.

4. 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:

        - Joaquim Oliveira, Engº; (Presidente de Júri);

        - André Gabriel, Engº;

        - Ivo Costa, Dr;

        - Cristina Madeira, Engª; (Suplente);

        - Fernando Cavacas, Dr. (Suplente).

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio em R/S,
(Fernando Cavacas, Dr.)
09.06.2020

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  10.200,00  euros;  o  convite  e  o  caderno  de  encargos;  a  consulta  às
entidades  sugeridas  (Helenos,  S.A.;  Canas  -  Engenharia  e  Construção,  S.A.;
Schreder  Iluminação,  S.A.;  Blachere  Iluminação  Portugal,  Lda.)  e  júri,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.--------------------------------
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Ponto 14. MOBILIDADE E TRANSPORTES

                . AÇÕES NO ÂMBITO DA MOBILIDADE

                   . PAMUS - PLANO AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL:
                - Estudos e Projetos - Ciclovias Urbanas de Soure e Parques de Estacionamento
                        . Submissão de Candidatura ao Aviso Centro 06-218-20

14.1. Escolha de Procedimento Prévio - Para Conhecimento
 
Foi presente a seguinte informação:

Assunto: MOBILIDADE E TRANSPORTES
   AÇÕES NO ÂMBITO DA MOBILIDADE

   PAMUS – PLANO AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL:
                       • ESTUDOS E PROJETOS - CICLOVIAS URBANAS DE SOURE E PARQUES DE ESTACIONAMENTO

             – SUBMISSÃO DE CANDIDATURA AO AVISO CENTRO 06-218-20
• 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 19.500,00 euros, inferior ao
limite máximo de 20.000,00 euros, estabelecido para o recurso a esta figura, cf. alínea d) do n.º 1 do artigo 20º do
Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto.

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

O presente encargo está previsto no Orçamento de 2020 e seguintes pela rubrica 03.03.02.02.14 e trata-se de
Acão inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 10.001 2017/133-2.

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

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 SEGUINTE ENTIDADE

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

 - Reis de Figueiredo – Arquitectos da Beira, Lda.

NIF: 502482745

5. JÚRI
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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.)
08.06.2020

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 19.500,00 euros; a verificação do artigo 68.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de
março (LOE 2020); o convite e o caderno de encargos; a consulta à entidade
sugerida (Reis de Figueiredo - Arquitectos da Beira, Lda.) e o júri, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------------
    

14.2. Adjudicação - Para Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

ASSUNTO: MOBILIDADE E TRANSPORTES
   AÇÕES NO ÂMBITO DA MOBILIDADE

   PAMUS – PLANO AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL:
                       • ESTUDOS E PROJETOS - CICLOVIAS URBANAS DE SOURE E PARQUES DE ESTACIONAMENTO

             – SUBMISSÃO DE CANDIDATURA AO AVISO CENTRO 06-218-20
 - ADJUDICAÇÃO
      

Por Despacho do Sr. Presidente de Câmara, de 08.06.2020, foi decidido recorrer à figura do ajuste direto, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

A entidade convidada apresentou a seguinte proposta:

EMPRESA VALOR

Reis de Figueiredo – Arquitectos da Beira, Lda. 19.500,00 €

Uma vez que a entidade respondeu ao solicitado, que o preço da proposta está de acordo com o preço base
definido, sugere-se a adjudicação à entidade Reis de Figueiredo – Arquitectos da Beira, Lda.

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 e do artigo 125.º do Código
dos Contratos Públicos,  sugere-se a dispensa de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável  ao
interessado.
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Nos termos do artigo 290.º-A do CCP a Câmara Municipal deve designar um gestor do contrato com a função de
acompanhar permanentemente a execução deste. Desta forma, sugere-se que seja designado Mário Monteiro,
Engº.

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A aprovação da minuta do contrato;

2. A dispensa da audiência prévia;

3. A adjudicação do presente serviço à entidade “Reis de Figueiredo – Arquitectos da Beira, Lda.”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 19.500,00 euros;

5. Sugere-se, para gestor do contrato, Mário Monteiro, Eng.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio em R/S
(Fernando Cavacas, Dr.)
09.06.2020

Foi  tomado  conhecimento  da  decisão  do  Senhor  Presidente  da  Câmara  de
aprovar: a minuta do contrato; a dispensa de audiência prévia; adjudicação do
presente serviço à entidade “Reis de Figueiredo - Arquitetos da Beira, Lda”; a
autorização para a realização da despesa no valor de 19.500,00 euros; e para
gestor  do contrato,  Mário  Monteiro,  Eng.º,  conforme decorre  da  informação
técnica dos serviços.----------------------------------------------------------------------
Ponto 15. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
              . RESÍDUOS

              . Videovigilância de Centros Ecológicos
                 - Certificação, Aquisição de Equipamento e Backup – Para Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE

RESÍDUOS
                   VIDEOVIGILÂNCIA DE CENTROS ECOLÓGICOS

                     CERTIFICAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E BACKUP

Ao abrigo do programa “Recicla Soure” foram construídos 13 Centros ecológicos, distribuídos pelas 10 freguesias
do Concelho de Soure. Estes centros ecológicos destinam-se a albergar no mesmo espaço vários contentores para
recolha  seletiva  de  materiais  passíveis  de  serem reciclados.  Dada a  natureza  dos  materiais  recolhidos,  estes
espaços estão sujeitos a actos de vandalismo ou furto, pelo que estão dotados de um sistema de videovigilância,
composto por câmaras de vigilância com sistema de gravação. O projeto inicial prevê que o sistema de gravação
(DVR) esteja instalado em cada um dos centros ecológicos. 
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Tal  como decorre  da  legislação em vigor,  é  necessária  a  certificação  dos  sistemas de  videovigilância,  com a
emissão dos respetivos certificado de conformidade, emitidos por empresa devidamente certificada, bem como o
seu registo na plataforma SIGESP da PSP.

Por solicitação superior, e de forma a garantir uma maior segurança de todo o sistema, foi avaliada a possibilidade de
complementar o sistema de videovigilância com backup das imagens num servidor seguro remoto. Para esse fim e, dada
a localização dos 13 centros ecológicos, está prevista a aquisição de 13 routers com ligação RJ45 e respetivo serviço de
dados móveis, permitindo desta forma o envio das imagens em tempo real para armazenamento no mencionado servidor,
devidamente licenciado, externo ao município.

Pretende-se que este serviço seja garantido pelo período de um ano.

Assim, e após consulta preliminar ao mercado, estima-se um valor total de 4 764,90 €, acrescido de IVA à taxa legal
em vigor, conforme se descreve:

13 certificados de conformidade                 – 715,00 €

13 Routers com ligação RJ45                    - 1059.50 €

Armazenamento em servidor (12 meses)    - 572.40 €

Serviço de dados móveis (12 meses)         - 2418,00€  

Para o efeito, sugere-se o ajuste direto simplificado à seguinte entidade:

               INVISIBLELEVEL, LDA.
            Email: geral@dmsegur.pt

        NIPC: 515275743

À consideração superior,
O chefe de divisão, em R/S
(Joaquim Oliveira – Eng. Civil) 
17.06.2020

Foi  tomado  conhecimento  da  decisão  do  Senhor  Presidente  da  Câmara  de
aprovar: a aquisição de serviços por ajuste direto simplificado, estimando-se um
valor total de 4.764,90, euros, acrescido de IVA; à entidade Invisiblelevel, Lda.),
conforme decorre da informação técnica dos serviços.--------------------------------

Ponto 16. Saneamento e Salubridade
               . Higiene Pública - Aquisição de Contentores
               . Tempestade Leslie"
                   - Escolha de Procedimento Prévio

Foi presente a seguinte informação:

 33



12.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
  realizada no dia 22 de junho de 2020, pelas 14,30 horas

Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE
   HIGIENE PÚBLICA - AQUISIÇÃO DE CONTENTORES

                  - “TEMPESTADE LESLIE”
                         • PROCEDIMENTO PRÉVIO

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

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de  consulta prévia, uma vez que o  preço base é de 9.200,00 euros,
inferior ao limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso a esta figura, cf. alínea c) do n.º 1
do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de
Agosto.

A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos,
insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente deste órgão, uma
vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. alínea a) do n.º 1 do artigo
18.º do Decreto-Lei 197/99.

O presente encargo está previsto no Orçamento de 2020 e seguintes pela rubrica 03.02.07.01.10.01 e trata-se de
ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 11.003.2020/230.

2. PROCESSO

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

3. CONSULTAR A(S) SEGUINTE(S) ENTIDADE(S)

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, à(s) seguinte(s) entidade(s):

 - Sopinal – Fábrica de Equipamentos Urbanos e Metalurgia, Lda.;

 - Resopre – Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, S.A.;

 - Contenur Portugal, S.A.

4. JÚRI

Aprovar o seguinte júri, de acordo com o n.º 1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação

das propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:

- Cristina Madeira, Engª; (Presidente do Júri); 

- Joaquim Oliveira, Engº.;

- Mauro Alegre, Engº.;

- Ivo Costa, Dr. (Suplente);

- Mário Monteiro, Eng. (Suplente).
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À consideração superior,
O Dirigente Intermédio em R/S,
(Fernando Cavacas, Dr.)
18.06.2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar: o procedimento prévio da modalidade de
consulta prévia,  com o preço base de 9.200,00 euros; o convite e o caderno de
encargos; a consulta às entidades sugeridas (Sopinal - Fábrica de Equipamentos
Urbanos e Metalurgia, Lda.; Resopre - Sociedade Revendedora de Aparelhos de
Precisão,  S.A.;  Contenur  Portugal,  S.A.)  e  o  júri,  conforme  decorre  da
informação técnica dos serviços.--------------------------------------------------------

Ponto 17. PROTEÇÃO CIVIL
               . Período Crítico 2020 - Recomendações
                 - Interdição de Realização de Queimas e Queimadas – Para Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: PROTEÇÃO CIVIL
           PERÍODO CRITICO 2020 – RECOMENDAÇÕES 

                       . INTERDIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE QUEIMAS E QUEIMADAS

Com a entrada em vigor do D.L. nº 14/2019, de 21/01, que altera o D.L. nº 124/2006, de 28  de Junho, tornou-se
possível,  nos  espaços  rurais,  a  realização  de  queimadas  e  queima  de  sobrantes  durante  o  período crítico,
conforme exposto no seu artigo 27 alínea nº 1,  artigo 28 alínea C.

Face ao exposto e no seguimento da deliberação, do Conselho Intermunicipal da Região de Coimbra, de 14 de
maio de 2020, sugiro que seja submetido a Reunião de Câmara para deliberação o bloqueio da plataforma de
queimas e queimadas, durante o período crítico, e recomendar às Juntas de Freguesia:

- A não autorização durante o período crítico da realização de queimadas, queimas de matos cortados e
amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração durante o período crítico ou quando o índice de risco
de incêndio seja de níveis muito elevado ou máximo;

- O procedimento referido no número anterior se aplique de igual forma no previsto no número 5 do artigo
27.º, devendo ser suspenso os pedidos de comunicações prévias durante o período crítico ou quando o índice
de risco de incêndio seja de níveis muito elevado ou máximo;

- Não se autorize a utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos em espaços rurais;

À Consideração Superior, 
A Técnica superior    
( Cremilde Pimentel, Eng.ª)         
04.06.2020                                    
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Foi  tomado conhecimento do despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara
Américo Nogueira, de interdição de realização de queimas e queimadas durante
o período crítico, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------

Ponto 18. PROTEÇÃO CIVIL

               . Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas
                 - Aprovação de Candidatura pelo IPDJ, I.P. – Para Conhecimento

Foi presente seguinte informação:

Assunto: PROTEÇÃO CIVIL
     . PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM PARA A NATUREZA E FLORESTAS

                . APROVAÇÃO DE CANDIDATURA PELO IPDJ, I.P. 

O Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas é  um programa de voluntariado juvenil,  no âmbito da
preservação da natureza, florestas e respetivos ecossistemas. O Objetivo é sensibilizar as populações, prevenir
contra os incêndios florestais e outras catástrofes com impacto ambiental, monitorizar e recuperar territórios.

 Neste âmbito, foi aprovada uma candidatura submetida ao Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ,
I.P.), que pretende envolver 5 jovens, com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, durante 15 dias (24
de agosto a 11 de setembro de 2020), para desenvolver as seguintes atividades:

 Sensibilização das populações em geral para a preservação da natureza, florestas e respetivos 
ecossistemas

 Vigilância móvel, a pé ou em bicicleta, nas áreas definidas pelas entidades locais de coordenação

Salienta-se ainda, que o IPDJ, I.P. garante a transferência para os voluntários participantes, do ressarcimento de
despesas, no valor de 900,00 euros (12,00 euros/dia);

Garante também a contratação de seguros de acordo com o previsto na alínea g), do artigo 9.º da Lei n.º 71/98
de 3 de novembro e no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 389/99 de 30 de setembro;

Cabe ao Município de Soure garantir transporte e aquisição de equipamento e material para a gestão das 
atividades.

 À Consideração Superior,
A Técnica superior    
05.06.2020

O Senhor  Vice-Presidente,  Américo  Nogueira,  referiu  que:  “temos  feito  candidaturas  que
permitem aos jovens fazerem vigilância na área da floresta e estarem ocupados durante   o
período das férias de verão. Reuni com a Técnica Eng.ª  Cremilde e entendemos renovar a
candidatura para este ano.”--------------------------------------------------------------------------------------
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Foi  tomado conhecimento do despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara
Américo Nogueira, informando da Aprovação de Candidatura pelo IPDJ, I.P. -
Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.--------------------------------------------------------

Ponto 19. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES

               . REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO - PROJETOS  
                  - Projeto de Execução para Reabilitação do Troço da EM 348 entre o Nó

da A1 e Paleão
                         . Escolha de Procedimento Prévio - Para Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

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

                   - PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REABILITAÇÃO DO TROÇO DA EM 348 ENTRE O NÓ DA A1 E PALEÃO

                          - ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
      

Em cumprimento da Deliberação da Câmara Municipal  de 30.04.2020, 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 49.000,00 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 adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. alínea a) do nº1
do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.

O presente encargo está previsto no Orçamento de 2020 e seguintes pela rubrica 03.03.02.02.14 e trata-se de
ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 11.002.2020/313.

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

N.º 6 – Dada a 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:
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        - Speed of Light – Engineering Consulting, Design and Supervision, Lda;

        - Em Branco, Arquitetura, Engenharia e design Gráfico, Lda;

        - SE – Serviços de Engenharia, Lda;

        - Navega Arquitetura, Lda;

        - Mc2E – Consultores de Engenharia, Lda;

        - Galbilec – Serviços Globais de Projeto, Lda;

        - Analixemplo, Lda.

5. 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.)
12.05.2020

Foi  tomado  conhecimento  da  decisão  do  Senhor  Vice-Presidente  da  Câmara
Américo Nogueira de aprovar: o procedimento prévio da modalidade de consulta
prévia, com o preço base de 49.000,00 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  (Speed  of  Light  -  Engineering  Consulting,
Design and Supervision, Lda; Em Branco, Arquitetura, Engenharia e Design
Gráfico,  Lda;  SE -  Serviços  de  Engenharia,  Lda;  Navega Arquitetura,  Lda;
Mc2E - Consultores de Engenharia, Lda; Galbilec - Serviços Globais de Projeto,
Lda; Analixemplo, Lda.) e o júri conforme decorre da informação técnica dos
serviços.-----------------------------------------------------------------------------------
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Ponto 20. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO -  
PROJETOS

              . Reformulação do Entroncamento com a EN 347 da Estrada de Ligação 
entre o Cemitério de Casal do Cimeiro e a Rua Principal no Casal do S. 
Pedro

                 - Elaboração do Projeto de Execução

Foi presente seguinte informação:

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

                - REFORMULAÇÃO DO ENTRONCAMENTO COM A EN 347 DA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE O CEMITÉRIO DE CASAL DO CIMEIRO E A RUA

PRINCIPAL NO CASAL DO S. PEDRO

                   - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO

Relativamente ao tema em assunto, na sequência de indicação superior e com vista á elaboração do projeto em assunto, foi
obtida uma estimativa orçamental para a sua elaboração, por consulta informal ao mercado, tendo sido obtido o valor de
19.500,00€.

Assim, sugerimos o recurso á Consulta Prévia, com vista á elaboração do projeto em assunto, a desenvolver para a zona
identificada na figura que se junta, de acordo como caderno de encargos em anexo e convite, nomeadamente às entidades
seguintes:

1. António Manuel Teixeira Cardoso – amtcardoso@gmail.com;

2. António Pedro Baptista Mendes Pereira – raquel.pedro@sapo.pt;

3. José Carlos Cardoso Ferreira – joze.ferreira@gmail.com.

Localização:

À consideração superior.
(O Chefe Divisão I.O.P.M.)
(Mário Monteiro, Eng.º)
 2020-06-15
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “é uma reivindicação muito
antiga da população de Casal do S. Pedro, em especial.  Tendo em conta que eles têm 3
acessos  à  localidade,  que  também  dá  acesso  à  localidade  do  Casal  do  Cimeiro,  este
cruzamento é numa curva, na EN347, um sítio de acidentes, de conflito de trânsito e este
projeto visa fazer um estudo para uma solução para este cruzamento.”---------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  dar  início  a  um procedimento  para
elaboração do  projeto  de  execução a  desenvolver  pelos  nossos  serviços  ou por
contratação pública, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------

 Ponto 21. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO -
PROJETOS

                . EN 347, Cruzamento da Cipol - Criação de Rotunda
                  - Elaboração do Projeto de Execução

Foi presente seguinte informação:

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

               - EN 347, CRUZAMENTO DA CIPOL - CRIAÇÃO DE ROTUNDA

               - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO

Relativamente ao tema em assunto, na sequência de indicação superior e com vista á elaboração do projeto em assunto,
cumpre-nos informar:

1. No ano de 2018, pelos nossos serviços técnicos, foi elaborada uma proposta de rotunda para o cruzamento da EN
347, próximo do posto abastecedor de combustíveis da Cipol, na localidade de Granja do Ulmeiro, tendo o respetivo
estudo prévio recebido da Infraestruturas de Portugal, SA, parecer desfavorável;

2. Sendo uma intervenção à algum tempo reclamada pelos habitantes/utilizadores das vias envolvidas;

3. Não havendo disponibilidade de meios humanos e materiais, nos nossos serviços, para desenvolver o necessário
projeto de execução, foi obtida uma estimativa orçamental para a sua elaboração, por consulta informal ao mercado,
tendo sido obtido o valor de 12.500,00€.

Assim, sugerimos o recurso á Consulta Prévia, com vista á elaboração do projeto em assunto, a desenvolver para a zona
identificada na figura que se junta, de acordo como caderno de encargos em anexo e convite, nomeadamente às entidades
seguintes:

1. António Manuel Teixeira Cardoso – amtcardoso@gmail.com;
2. António Pedro Baptista Mendes Pereira – raquel.pedro@sapo.pt;
3. José Carlos Cardoso Ferreira – joze.ferreira@gm  ail.com.

Localização:
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À consideração superior.
(O Chefe Divisão I.O.P.M.)
(Mário Monteiro, Eng.º)
2020-06-15

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “é um cruzamento onde
costuma haver acidentes, alguns até graves.
O projeto levou parecer desfavorável por parte da IP e agora é encontrar maneira de obter
parecer favorável, portanto, daí contratar-se especialistas externos. Presumo que seja uma
situação idêntica ao ponto anterior, presume-se que não há possibilidade de usar os serviços
para  este  fim,  se  os  nossos  serviços  técnicos  não  estão  habilitados,  capacitados  e  com
disponibilidade para fazer este projeto, por uma estimativa de 12.500,00 euros, que se aprove
uma proposta de contratação pública a desenvolver logo que oportuno para desenvolver
este projeto.”-------------------------------------------------------------------------------------------------

O  Senhor  Vereador  Eng.  Agostinho  Gonçalves,  referiu  que:  “este  vai  ter  o  mesmo
procedimento  do  ponto  anterior?  Sugeria  que  quando  voltasse  o  ponto  novamente  à
reunião, que tivesse o parecer da IP, os argumentos deles, para ver se tem base, a robustez
dos argumentos, que até poderei dar alguns conselhos sobre isso… seria útil.”------------------

O Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes,  referiu  que:  “percebo  a  posição  do  Eng.
Agostinho… para nós, que temos a faculdade de decidir, já que houve um estudo preliminar,
um estudo prévio e que teve parecer desfavorável. Para nós podermos conferir se estamos a
mandar fazer projetos que podem até não ter execução, já que existe esse parecer, que na
próxima informação haja  o  cuidado,  quando for  oportuno vir  aqui  o  procedimento  de
contratação pública, que previamente ou mesmo dentro desse procedimento, sejamos todos
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informados,  até  porque há  aqui  uma questão  de contratação pública  importante.  Como
vamos encomendar este trabalho fora, para análise das propostas dos convidados, eles têm
que  ter  conhecimento  de  todas  as  condicionantes,  somos  obrigados  a  dar  a  todos  os
concorrentes  o  conhecimento  de  tudo  aquilo  que  é  condicionante  e  se  há  um parecer
negativo eles têm que ter conhecimento porque é que ele é negativo que é para poderem ou
não, ao aceitar o trabalho, saber que ele está devidamente condicionado e, portanto, fica aqui
a  recomendação  de  que  era  importante,  para  nós  importante  Executivo,  quando  o
procedimento vier para fins de contratação pública, vir já documentado com o seu histórico
e até com a análise do projeto preliminar que obteve parecer desfavorável.”---------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  dar  início  a  um procedimento  para
elaboração do  projeto  de  execução a  desenvolver  pelos  nossos  serviços  ou por
contratação pública, conforme decorre da informação técnica dos serviços.--------

Ponto 22. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
               . APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA

               . ALE – ÁREA LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL DE TAPÉUS

                            - Estudos e Projetos - Aquisição de Serviços de Georreferenciação e Cadastro 
Predial

                         . Adjudicação – Para Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE 
                   APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA 
                    - ALE – ÁREA LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL DE TAPÉUS:
                      - ESTUDOS E PROJETOS – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAÇÃO E CADASTRO PREDIAL 

  - ADJUDICAÇÃO

Por Despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 05.02.2020, foi decidido recorrer à figura da consulta prévia,
como procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

O Relatório Final mantém a seguinte ordenação das propostas:

EMPRESA VALOR

Socarto – Sociedade de levantamentos Topo Cartográficos, Lda. 13.850,00 €

Top HL – Estudos Topográficos, Unipessoal, Lda. 15.999,00 €

Durante a  fase  de audiência  prévia,  efetuada nos  termos do artigo  123.º  do Código dos  Contratos  Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01 e alterado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31/08, nenhum
dos concorrentes notificados se pronunciou sobre o Relatório Preliminar.
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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 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  Adjunto  Rui
Fernandes.

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A homologação do relatório final;

2. A aprovação da minuta do contrato;

3.  A  adjudicação  do  presente  fornecimento  à  entidade  “Socarto  –  Sociedade  de  levantamentos  Topo
Cartográficos, Lda.”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 13.850,00 euros ao qual acresce IVA à taxa legal em
vigor;

5. Designação do Adjunto, Rui Fernandes, Gestor do Contrato.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio em R/S
(Fernando Cavacas, Dr.)
16.06.2020

Foi  tomado  conhecimento  da  decisão  do  Senhor  Presidente  da  Câmara  de
aprovar: a homologação do relatório final; a minuta do contrato; a adjudicação
do  presente  fornecimento  à  entidade  “Socarto  -  Sociedade  de  Levantamentos
Topo Cartográficos, Lda”; a autorização para a realização da despesa no valor
de 13.850,00 euros, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor; e para gestor do
contrato a designação do Adjunto, Arq. Rui Fernandes, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.--------------------------------------------------------

Ponto 23. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

               . MERCADOS E FEIRAS

              . PARU - Plano de Ação de Regeneração Urbana
              . Reabilitação do Mercado Municipal – 2.ª Fase Lote 2
                 - Trabalhos Complementares

Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

                     MERCADOS E FEIRAS

                     PARU – PLANO AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

                     REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL – 2ª FASE – LOTE 2
                      - Trabalhos complementares

Relativamente ao tema em assunto, considerando:

1. A informação conjunta, em anexo, que nos foi prestada pelo representante do município em obra,
pela fiscalização e pelo empreiteiro executante da empreitada;

2. O facto de a obra se encontrar na sua fase final, no que se refere ao seu Lote 2, dum total de 3;

3. Que o prazo contratual estabelecido para conclusão dos trabalhos é o dia 21/10/2020;

4. As propostas elencadas na informação referida, umas relativas a trabalhos a mais e outras a trabalhos
a menos, todas devidamente justificados no documento anexo;

Propomos:
i. A aprovação dos trabalhos a mais e a menos constantes da lista em anexo;

A ser aprovada a proposta agora apresentada, a situação da obra, relativamente ao Lote 2, será a seguinte:

À consideração superior,
(Rui Fernandes, Arq.º)                                                                                                                                                                      
(Mário Monteiro, Eng.º.Chefe de Div. I.O.P.M)
2020-06-16

Deliberado, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais e a menos constantes
da lista, cuja proposta apresentada, a situação da obra, relativamente ao lote 2,
será a seguinte:  
- Adjudicação - 465.014,16 ;€
- Trabalhos a mais a preços do contrato propostos 11.602,98 ;  €
- Trabalhos a mais a preços extra-contratuais propostos 66.823,23 ;€
- Total de trabalhos a mais 78.426,21 ;€
- Total de trabalhos a menos propostos - 7.910,00 ;€
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- Relação (T. a Mais/Adj.)= 16,87% < 40%  Alínea c), do n.º 2, do artigo 370º do CCP;

- Relação {( T. a Mais-T. a Menos)/Adj.}= 15,16%,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.--------------------------------
Ponto 24. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL

               . Empréstimo a Médio/Longo Prazo
            . Financiamento para Contrapartida Nacional de Projetos de Investimento

aprovados no âmbito dos Programas Portugal 2020
                  - Projeto Aprovado: Sistema Municipal de Recolha de Biorresíduos
                     . Candidatura: POSEUR -03-1911-FC-000289

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: Endividamento Municipal
               Empréstimo a Médio/Longo Prazo
               Financiamento para Contrapartida Nacional de Projetos de Investimento    
               Aprovados no Âmbito dos Programas Portugal 2020
               Projeto Aprovado: Recolha Seletiva Porta-a-Porta na Vila de Soure
               Candidatura: POSEUR-03-1911-FC-000207

1- NATUREZA, OBJETIVO E ENQUADRAMENTO JURÍDICO/NORMATIVO DO EMPRÉSTIMO

Conforme determinado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, elaborou-se a proposta que visa a contratualização
de  um empréstimo bancário  a  médio  e  longo  prazo,  para  financiamento  da  contrapartida  nacional  do  projeto
“Recolha  Seletiva  Porta-a-Porta  na  Vila  de  Soure”,  aprovado  no  âmbito  do  Programa  Operacional
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, nos termos dos artigos 49º e 51º do Regime Financeiro das
Autarquias Locais  e Entidade Intermunicipais,  designada de RFALEI,  aprovada pela Lei nº 73/2013, de 03 de
Setembro.

De salientar que, para além da legislação que rege os empréstimos das autarquias locais em geral (RFALEI), o
financiamento em questão regula-se se ainda por legislação especial, nomeadamente o artigo 125.º da Lei nº 2/2020,
de  31 de março  (Lei  do Orçamento Estado  para 2020),  segundo o qual  «Na contração  de empréstimos pelos
municípios para financiamento da contrapartida nacional de operações de investimento autárquico aprovadas no
âmbito dos Programas Operacionais do Portugal 2020, através do empréstimo-quadro contratado entre a República
Portuguesa e o Banco Europeu de Investimento (BEI), é dispensada a consulta a três instituições autorizadas por lei
a  conceder crédito que se  encontra prevista no n.º 5  do artigo 49.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e no n.º 4
do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ambas na sua redação atual.”

Atendendo ainda ao disposto no Despacho n.° 6200/2018, de 15 de junho, que estabelece as condições de acesso e
de utilização de financiamento no âmbito do EQ Portugal 2020 (PT2020) e ao Despacho n.° 6323-A/2018, de 27 de
junho,  que  aprova  o  “Regulamento  de  Implementação  da  Linha  de  BEI  PT2020  -  Autarquias”,  definindo  os
procedimentos de utilização da referida linha de crédito.

Este  instrumento  de  financiamento,  a  Linha  de  BEI  PT2020  -  Autarquias,  visa  apoiar  o  financiamento  da
contrapartida nacional  de operações de investimento aprovadas no âmbito do Portugal 2020, promovidas pelas
autarquias locais e suas associações, entidades intermunicipais e empresas do setor local, com objetivo de criar
melhores condições para acelerar a execução das operações do Portugal 2020, através de uma solução de crédito
com condições mais favoráveis do que as disponíveis no mercado bancário.

 45

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/500023/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499528/details/normal?l=1


12.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
  realizada no dia 22 de junho de 2020, pelas 14,30 horas

Observando o princípio de equilíbrio económico e financeiro do Município e a necessidade de acelerar o grau de
execução de investimentos associados às candidaturas com financiamento comunitários, sem limitar a atuação em
outros investimentos também prioritários.

Considerando, o disposto na alínea a) do nº 5 do artigo 52 da Lei 73/2013 de 3 de Setembro, na sua redação atual,
que refere que não é considerado para o limite da divida total do município “o valor dos empréstimos destinados
exclusivamente ao financiamento da contrapartida nacional de projetos com comparticipação dos Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento (FEEI) ou de outros fundos de apoio aos investimentos inscritos no orçamento da
União Europeia”.

No acesso à Linha BEI – Autarquias, podem beneficiar de financiamento para a respetiva contrapartida nacional as
operações que cumulativamente satisfaçam as seguintes condições de elegibilidade:

 .  Tenham sido aprovadas para cofinanciamento pelo FEDER ou Fundo de  Coesão no âmbito dos Programas
Operacionais do Portugal 2020;

. Não estarem concluídas, física e financeiramente, à data de submissão do pedido de financiamento;

. Não beneficiarem de outro empréstimo do BEI para a mesma operação;

. As entidades beneficiárias, apresentem situação contributiva e tributária regular bem como não se encontrem em
incumprimento  na  devolução  de  verbas  recebidas  no  âmbito  dos  Fundos  das  Políticas  de  Coesão  ou  outros
empréstimos concedidos pela DGTF;

. Observarem os critérios específicos de elegibilidade definidos no contrato de Empréstimo Quadro celebrado entre
a República Portuguesa e o BEI.

Assim, atendendo a ambiência legal e ao facto de o Município de Soure cumprir todos os critérios de elegibilidade
atrás expostos, para obtenção de financiamento da contrapartida nacional até ao montante de 47.734,73€ referente á
candidatura Recolha Seletiva Porta-a-Porta na Vila de Soure, um investimento a realizar pela autarquia financiado
pelo FEDER, e que corresponde ao montante abaixo discriminado:

Recolha Seletiva Porta-a-Porta

 Investimento Total

Investimento
Elegível/Comparticipa

do

Investimen
to

Elegível/N
ão

Compartic
ipado

Investimento Não
Elegível

Valores
Pagos

Valor da
Compart
icipação

Valor
Máximo

a
solicitar

 
Valores
c/IVA

Valores
S/IVA

Valores
c/IVA

Valores
S/IVA

Valo
rc/I
VA

Valo
r

S/IV
A

Valores
c/IVA

Valores
S/IVA

Val.
c/

IVA

Val.
S/

IVA

Emprést
imo

(Valor
sem
IVA)

Equipa
mento 
de 
Transpo
rte

159900,00 130000,00 143 623,00 116 766,67 0,00 0,00 16 277,00 13 233,33 0,00 0,00 122 079,55 7 920,45

Equipa
mento 
Básico

249 517,80 202 860,00 191 818,50 155 950,00 0,00 0,00 57 699,30 46 910,00 0,00 0,00 163045,73 39814,28

 409 417,80 332 860,00 335 441,50 272 716,67 0,00 0,00 73 976,30 60 143,33 0,00 0,00 285125,28 47 734,73
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Concretizando, é sugerida uma operação que consista na contratualização de um empréstimo a médio/longo
prazo, até 47.734,73, montante máximo de crédito.

2 – ENQUADRAMENTO ECONÓMICO

O projeto /investimento está previsto no Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2020 e seguintes.
A justificação desta operação, do ponto de vista técnico e económico são:
 -  Ajustar a dinâmica do investimento à lógica dos mecanismos financeiros adequados,
- Compatibilizar o período de amortização do investimento com a durabilidade dos capitais que o financiam de
forma a dar cumprimento à regra do equilíbrio financeiro
 - Distribuir custos por vários exercícios, de forma equilibrada e cautelar.

3 – BREVE CARATERIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

Finalidade: Investimento - Financiamento para Contrapartida Nacional de Projetos de Investimento Aprovados no
Âmbito dos Programas Portugal 2020
Montante: Até ao montante de 47.734,73€
Prazo do Empréstimo: 8 anos

Período de Carência: até 1 ano a partir da data da primeira utilização
Período de Reembolso: 7 anos

Amortização de Capital e Juros:
   - Amortizações do Capital efetuadas semestralmente no primeiro dia útil do mês após final do semestre, não
podendo ser inferior a mil euros.
- Juros pagos semestralmente e postecipadamente, sem período de carência, no primeiro dia útil do mês após final
do semestre.

Taxa de Juro: Taxa de juro variável, correspondente a Euribor a seis meses, acrescida de spread, estabelecida no
contrato, sendo fixada de acordo com a cotação a solicitar pela AD&C à Agência de Gestão da Tesouraria e da
Divida Pública.

Utilização do Empréstimo (tranches):

 1/3 do empréstimo com a assinatura do contrato.

 1/3 do empréstimo quando o projeto atingir um nível de execução mínimo de 33,3%.

  o restante 1/3 do empréstimo quando o projeto atingir um nível de execução mínimo de 66,6%.

4 – SUGESTÃO/PROPOSTA

Em conclusão, sugere-se a aprovação da contratualização de um empréstimo de médio e longo prazo, com um
montante global até 47.734,73€ com as caraterísticas atrás indicadas, através de candidatura na plataforma Balcão
2020, de acordo com os respetivos normativos legais da Linha BEI PT 2020 – Autarquias, para financiamento de
contrapartida nacional do investimento/projeto Recolha Seletiva Porta-a-Porta na Vila de Soure.

À consideração superior
A Dirigente da Unidade,  r/s
(Susana Gaspar, Dra)                                                      
17/06/2020

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “tendo sido aprovada uma
candidatura que tem um investimento total,  com IVA, superior  a 409.000,00 euros,  que
solicitemos um empréstimo para o valor sem IVA, de 47.734,00 euros para ajudar a nossa
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comparticipação,  considerando que vamos ter uma comparticipação de 272.000,00 euros
sem IVA e que o BEI só nos financia quer os valores sem IVA, quer os valores elegíveis, o
valor de 73.976,00 euros não é elegível e não é depois financiado pelo próprio empréstimo
do BEI e, portanto, o montante de 47.734,73 euros, pelo prazo de 8 anos, sendo o primeiro
ano de carência e a amortização será feita em sete anos.”--------------------------------------------

                                          

Deliberado, por unanimidade, aprovar a contratualização de um empréstimo de
médio  e  longo  prazo,  com  um  montante  global  até  47.734,73  com  as€
caraterísticas  atrás  indicadas,  através  de  candidatura  na plataforma Balcão
2020, de acordo com os respetivos normativos legais da Linha BEI PT 2020 –
Autarquias,  para  financiamento  de  contrapartida  nacional  do
investimento/projeto Recolha Seletiva Porta-a-Porta na Vila de Soure, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------------

Ponto  25.  APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO INVENTÁRIO DOS BENS,  DIREITOS E
OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS//2019

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “é um documento técnico
que emana dos serviços da Contabilidade, que deve refletir a situação real do Município,
quer em termos de Património global, das suas amortizações, descrita pelas diversas formas
de ativo e também pelas suas afetações reais em termos de bens e equipamentos e os valores
são os que estão aqui presentes; o documento está datado de 19 de maio e está para nossa
aprovação.”----------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  proposta  de  Inventário  dos  Bens,
Direitos  e  Obrigações  Patrimoniais//2019  apresentada,  devendo  a  mesma ser
submetida à Assembleia Municipal.---------------------------------------------------

Ponto  26. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS//2019

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “têm presente o Relatório
de Gestão e todos os documentos que devem, por força da lei, constar dele, incluindo o
Balanço, a Demonstração de Resultados, o Balanço Social - do qual já se deu conhecimento
à DGAL - e os diversos documentos de Prestação de Contas, nomeadamente têm a ver com
a Execução Orçamental, com a Execução do Plano e as áreas mais relevantes. 

 48



12.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
  realizada no dia 22 de junho de 2020, pelas 14,30 horas

Uma  análise  do  ponto  de  vista  comparativo  com  os  últimos  anos  para  se  perceber  a
evolução do Município, desde logo, no seu número de trabalhadores em 31 de dezembro de
2019, ligeiramente menos que 2018 e ligeiramente mais do que 2017, mas nesta linha porque
muitas  vezes  há  oscilações  que  têm  a  ver,  por  exemplo,  com  as  AEC,  são  serviços
contratados e, portanto, é essa a diferença dessa variação. Também a explicação das despesas
com pessoal, onde é fácil perceber que o total de 4.781.000,00 euros, de onde é que vêm, o
que é que representa este aumento de 7,76%; a evolução das despesas com pessoal nas suas
diversas  formas,  quer  seja  por  abonos,  segurança  social  ou  remunerações  certas  e
permanentes;  uma  referência  à  existência  do  Balanço  Social  e  à  sua  utilidade  e  a  sua
explicação e depois entramos na análise económica, financeira e orçamental, desde logo com
uma  análise  da  execução  da  receita  e  despesa  do  ano  2019;  o  cálculo  do  equilíbrio
orçamental corrente e depois a execução orçamental da receita e a sua comparação entre
rubricas orçamentais e a sua evolução de 2016 para 2019; evolução idêntica para a despesa;
execução das Grandes Opções do Plano, quer em termos da sua previsão e da sua execução
em termos de comparação entre as diversas áreas do Plano - informação que já vínhamos
dando ao longo do ano em alguns momentos e já tinha dado a informação de como é que
tinha terminado o ano após a 18.ª alteração -; a evolução da Dívida, uma análise sempre
importante;  os indicadores de Gestão e  o Resultado Líquido deste ano, um ano atípico
porque  tivemos  uma  execução  a  menos  de  2.700.000,00  euros,  que  teve  a  ver  com
candidaturas  que  não  foram  executadas,  especialmente  do  lado  da  receita,  cerca  de
1.000.000,00  euros  que  estão  por  receber  de  apoios  comunitários  expectável,  portanto,
candidaturas aprovadas e o resultado líquido de 1.223.527,66 euros para o qual se propõe
que passem para  Resultados Transitados e que 5% dessa verba  sejam afetas  a  Reservas
Legais.
Depois, todo o Relatório de Gestão, em como o Município tem feito o seu trabalho e as
normas a que está obrigado; o Relatório da Atividade Municipal  pelas grandes áreas do
Plano: educação até aos serviços municipais, ainda que de uma forma sucinta, porque de
forma  mais  expressiva  já  estão  as  Informações  Escritas  que  vão  para  a  Assembleia
Municipal e que ficam do conhecimento dos Senhores Vereadores. Foi uma execução dentro
dos parâmetros de boa apreciação, portanto, superior a 85%, que é o que se impõe; ficaram
algumas candidaturas importantes, o que nos levou aqui a não ter uma tão boa execução
como gostaríamos e tinha sido possível, se tivessem sido aprovadas em tempo útil. Lembrar
que no final de 2018 entregámos a candidatura das piscinas, que ainda está em apreciação; as
candidaturas dos parques de estacionamento e só agora em maio é que tivemos a resposta
negativa para os redirecionarmos para nova candidatura a entregar agora em junho; só em
março é que houve possibilidade de obter a candidatura aprovada do Centro Escolar e dar
início ao seu procedimento de contratação pública; só agora é que temos uma resposta, que
ainda  por  cima  não  é  do  nosso  agrado,  para  as  piscinas  mas  também  só  agora,  na
Assembleia Municipal Extraordinária é que foi aprovado o visto do Tribunal do Contas a

 49



12.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
  realizada no dia 22 de junho de 2020, pelas 14,30 horas

um  empréstimo  do  ano  passado  para  começar  as  obras  da  piscina  e,  portanto,  a
recomendação é que se inicie, a obra já está adjudicada, que siga o contrato para Tribunal de
Contas  porque temos o financiamento já  aprovado,  dois  dias  depois  de ter  chegado ao
Tribunal de Contas a minuta da ata da Assembleia, levou visto, portanto, neste momento,
não há razão nenhuma para a obra das piscinas de Vila Nova de Anços, não estar a avançar.
Lembrar, por exemplo, o próprio projeto do Mercado, que foi para 4 ou 5 prorrogações de
prazo até passar para esta segunda fase, com um volume de investimento mais considerável
e  do qual  temos a  haver  cerca  de 500.000,00 euros  que  ainda  não nos  começou a  ser
reembolsado e foi esta a nossa prestação durante o ano de 2019.
Em termos de Balanço, há aqui uma situação que nos apanhou, de certo modo, de surpresa.
A equipa de Revisores Oficiais de Contas entenderam pegar no assunto, que não é novo, e
que teve já diversas apreciações e tentativas de melhoria ou de interpretação e que tem a ver
com  uma  situação,  que  o  Senhor  responsável  pela  Contabilidade  enumera,  que  é  a
Conciliação Contabilística do Património e Contabilidade, e está na informação. A resposta é
um problema que, para mim, não é nenhum. Trata-se de uma interpretação sobre a forma
de registar património do domínio público, estamos a falar de estradas e outras coisas afins,
que  estariam bem contabilizadas  não de  uma forma bruta,  mas  de  uma forma líquida,
considerando um conjunto de  amortizações  que  deviam ter  sido feitas  e  não o  foram,
sabemos  nós  que  é  desde  a  entrada  em vigor  do  POCAL e  que  tínhamos  já  algumas
chamadas  de  atenção de  outros  ROC e  até  do próprio  Tribunal  de  Contas,  quando se
pronunciou sobre as últimas contas que homologou, a Conta de Gerência de 2014, que
teríamos aqui alguns problemas para resolver no âmbito do Património. Esses problemas
continuam por resolver, para o Tribunal de Contas já demos evidências que pretendíamos
resolvê-los, contratámos o serviço de uma empresa em 2017/2018 para nos ajudar a resolver
o problema, o serviço não terá ficado ainda conforme, sabemos que há alguns problemas
para melhorar, nomeadamente a gestão dos stocks das existências, porque trabalhamos de
uma forma em que isso não é, de facto, a mais correta, não temos stock de existências, ou
seja, compramos para consumo imediato, o que depois não é verdade porque acaba por
haver um saldo de existências, na realidade, superior ao saldo contabilístico, ou seja, vão-se
comprando abraçadeiras, elas são para gastar no imediato mas vai-se ao armazém e há lá e
no sistema informático o que há é um valor residual… essas e outras questões que são de
melhoria e que se impõe que o Município implemente e já devia vir a implementar há muito
tempo, isso não há dúvidas, o certo é que em jeito de correção a esta situação esta equipa de
ROC decidiu pronunciar-se pelo excesso, portanto, levar um corte no ativo de 11.000.000,00
euros, de 60 para 49 é, de facto, um valor bastante considerável.
Confrontado com não ter que acatar esta pronúncia,  podia estar a  criar  um conflito de
apreciação que nos traria problemas perante o Tribunal de Contas que dará especial atenção
aos ênfases e às reservas que o ROC se pronunciam e não havia essa necessidade, acho mais
importante  encetar  um  caminho  de  melhoria  e  de  aperfeiçoar  recursos  da  área  da
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contabilidade e do património do Município, recursos humanos, recursos técnicos, para que
o trabalho seja mais perfeito e possamos estar mais seguros quando pretendemos saber qual
o nosso real valor do património do que estar sempre sujeito, com estas vulnerabilidades de
não termos a certeza que o trabalho esteja feito com todo o rigor e com toda a confiança,
que possa vir, quer o ROC, quer outras entidades de supervisão, como a Inspeção Geral de
Finanças ou como o Tribunal de Contas, colocar-nos dúvidas e que essas dúvidas fiquem na
sede  de  decisão  do  próprio  Executivo  e  também  que  passem  e  permaneçam  para  a
Assembleia Municipal, que tem um dever de fiscalização, tem a competência de aprovar e
queremos deixar o trabalho com o menos dúvidas possíveis para esses outros decisores,
quem, como nós Executivo, não somos técnicos, não somos nós que temos a obrigação de
fazer o trabalho contabilístico e desenvolver aquilo que já está determinado superiormente e
que a lei determina que os técnicos e dirigentes têm responsabilidade na matéria que aceitam
desempenhar e, como tal, se o ROC, na correspondência que trocaram comigo nos últimos
dias, um relatório que também já vos mandei distribuir, diziam que a responsabilidade é
nossa e, portanto, quais são as responsabilidades dos ROC e quais são as responsabilidades
do  Município.  Quais  são  as  nossas  responsabilidades?!  Também  está  enunciado  e  é
responsabilidade  do  Executivo:  “preparação  da  demonstração  financeira  que  apresente  de  forma
verdadeira e apropriada, a posição financeira, o desempenho financeiro e a execução orçamental da entidade
em acordo com o POCAL; elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
criação  e  manutenção  de  um  sistema  de  controlo  interno  apropriado  para  permitir  a  preparação  de
demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro; adoção de políticas e critérios
contabilísticos  adequados  nas  circunstâncias;  avaliação  da  capacidade  da  entidade  de  se  manter  em
continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a
continuidade  das  atividades”.  Respondemos,  com os  meios  que  temos,  a  estas  questões  e,
portanto, neste acerto de 11.000.000,00 euros, contabilisticamente, para repor a avaliação do
nosso património, foi desencadeado um mecanismo de uso de mais de 7.000.000,00 euros
dos  resultados  transitados  acumulados  para  satisfazer  esta  necessidade.  Eu  diria  que  o
trabalho dos últimos 7 anos de resultados positivos foi agora absorvido por este acerto
contabilístico.  Não  interfere,  de  modo  algum,  na  demonstração  de  resultados  nem  na
execução do plano, portanto, esta é uma operação contabilística que não interfere em nada,
interfere no balanço porque o ativo líquido diminui 11.000.000,00 euros, como já aqui foi
dito e, portanto, toda a relação entre o ativo e o passivo, obviamente que sai aqui penalizada
por força dessa ação. O passivo está avaliado em 13.000.000,00 euros, felizmente o ativo
continua nos mais de 48.000.000,00 euros, portanto, nada que ponha em causa e também se
isto tinha que ser feito algum dia, se fosse esta a solução então que seja agora e se tivesse
que ser o ano que vem também não tinha qualquer problema porque a leitura que se deve
fazer é que a Câmara não fez desaparecer, de certeza absoluta, num ano, 11.000.000,00 euros
e também não houve qualquer instrução em anos anteriores para que se andasse a não
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refletir  na  contabilidade,  no  património,  as  amortizações  num  valor  acumulado  de
11.000.000,00 euros. 
Os resultados são o que são, em linha como modelo de gestão que temos adotado, já que
vem de mandatos anteriores, com o mesmo rigor, que naquilo que é a apreciação política
quantitativa ou dos valores aplicados quer em orçamento, quer em plano, quer nas áreas
mais relevantes, há, de facto, um atraso na ordem dos 2.700.000,00 euros na execução de
algumas candidaturas, que são fáceis de perceber: a piscina de Vila Nova de Anços; o Centro
Escolar de Soure que só entrou em obra agora há pouco mais de um mês;  os Parques
Multimodais; o próprio Saneamento Básico que se atrasou nalguns processos, como o da
Vinha da Rainha que só agora é que vai começar a funcionar; uma série de condicionantes
que estão devidamente identificadas.
Criámos a ABMG, o ano passado, para a qual passámos bens para a realização de capital
social  no valor  de  2.000.000,00  euros  mas  foram bens  que  no nosso ativo  o  valor  era
superior  a  5.800.000,00 euros.  Também temos um conjunto de proveitos  deferidos  que
também foi empolado porque ao passarmos bens que ainda estavam sujeitos a proveitos
deferidos tivemos que os acumular todos, o ano passado, tivemos que passar sem esse ónus
para a ABMG, nomeadamente as últimas obras de investimento. 
A nossa dívida global baixou na ordem dos 570.000,00 euros e, como eu estava a dizer, as
candidaturas que não foram executadas e que tiveram uma execução em termos de receita
dos subsídios nestes 2.700.000,00 euros, que foi o Centro Escolar; a Extensão de Saúde da
Granja do Ulmeiro, que está ainda à espera de uma reprogramação financeira, a aguardar um
financiamento superior a 100.000,00 euros;  a própria Rua Alexandre Herculano, do qual
temos ainda a receber mais de 100.000,00 euros; o próprio Mercado, onde temos a receber à
volta de 400.000,00 euros, isto a falar com data de 31 de dezembro.
Está feita a apresentação das nossas contas, havendo a resultar uma diminuição do ativo por
força  da  situação  que  foi  explicada,  do  ativo  líquido;  um  resultado  líquido  superior  a
1.323.000,00 euros e um saldo de conta de gerência de 81.363,94 euros.”-------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “a prestação de contas é sempre
uma altura importante da atividade do Executivo e todos nós temos que fazer o melhor que
podemos dentro dos condicionalismos que temos e, portanto, vou apresentar a minha visão
sobre as contas, que resultou do estudo que fiz. 
Vamos  começar  pela  análise  do  aspeto  formal,  digamos  que,  em  termos  formais,  o
documento está bem elaborado, lê-se bem, tem gráficos, tem quadros, portanto, os meus
parabéns à equipa que trabalhou nisso mas o que interessa é a substância e os resultados que
traduzem e os resultados traduzem políticas que são definidas pelo Senhor Presidente, e
bem, tem legitimidade para isso.  A mim, importa realçar aquilo que me chamou mais a
atenção e vou fazer uma breve resenha, ponto por ponto, não quero estar muito tempo mas
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vou ter que falar nestes assuntos e vou começar pelo Relatório de Gestão e depois a análise
pessoal de Recursos Humanos.
O que nós constatamos é que houve um acréscimo no número de trabalhadores, de 154 em
2018 para 236 em 2019, no entanto, as despesas com pessoal não param de subir desde
2016,  atingindo,  este  ano,  quase  4.800.000,00  euros,  em 2020  serão  5.000.000,00  euros
conforme foi aprovado no Plano, em outubro do ano passado. Digamos que o facto de
termos passado de 2 Dirigentes em 2016 para 10 em 2019 também não ajuda, os dirigentes
sempre recebem mais e depois o gráfico, gosto muito de olhar para os gráficos porque
traduzem muita coisa e este é elucidativo porque, normalmente o Senhor Presidente acha
propício que haja aumentos de despesas com pessoal e isso acontece em 2009, 2013, 2017
mas depois, ao contrário do que é normal que sobe mas depois desce, o Senhor Presidente
tem aqui uma coisa que é a partir de 2016 foi sempre a dar-lhe, não é?! Sempre a subir…
agora, à laia de descontrair as coisas, o Senhor Presidente é coerente consigo mesmo porque
diz que está em campanha desde 2016, a campanha continua. Isso é uma coisa que tem que
ser dita e não pode levar a mal de chamar a atenção sobre isso.
Fazendo a análise da parte económica  e financeira  e orçamental  e  vamos começar pelo
inevitável  equilíbrio orçamental.  O equilíbrio orçamental  digamos que é compararmos o
total das receitas com o total das despesas e vemos que praticamente, tanto receitas como
despesas  andam  na  casa  dos  17.000.000,00  euros  e  apresenta  um  saldo  contabilístico,
digamos que é o saldo de gerência, de 81.000,00 euros, ou seja, nada tem a ver com o saldo
de 2018, que foram quase 800.000,00 euros. As receitas correntes apresentam 13,15 milhões
de euros e as despesas correntes apresentam 10,45 milhões de euros, isto quer dizer que há
um orçamento de cerca de 2,7 milhões de euros e, portanto, cumpre a lei do financiamento
das autarquias locais - a lei 73/03, artigo 40, n.º 2 -, está legal, só que nós temos que ver uma
coisa, 30%, ou seja, 775.000,00 euros se devem a incorporação nas receitas de 2019 do saldo
de gerência de 2018, portanto, digamos que uma grande parte deste sucesso não é devido ao
exercício de 2019 mas à inserção das receitas que vêm de 2018. Esta é que é a verdade e tem
que ser dita.
Relativamente  à  análise  da  receita,  começamos  pela  análise  da  estrutura  que  é  muito
semelhante  à  dos  anos  anteriores,  como é  normal  e  também  se  verifica  que  a  receita
executada ficou abaixo quase 14% do que estava previsto, ou seja, tínhamos previsto, em
orçamento e retificações, cerca de 19,8 milhões e foram executados 17 milhões, ou seja,
existe um gap de cerca de 2,17 milhões de euros. Além disso, 44% do total dessas receitas
advém de transferências correntes, ou seja, do Fundo de Equilíbrio Financeiro, Fundo Social
Municipal,  participação  no  IRS,  etc,  portanto,  são  cerca  de  7,5  milhões  de  euros.  Em
comparação com 2018, houve um ligeiro aumento de cerca de 7%, portanto, tivemos aqui
uma coisa positiva e também interessa realçar.
Na questão dos impostos… os impostos diretos - IMI, IMT, IUC - representam cerca de
16%, ou seja, 2,8 milhões de euros, representam um acréscimo de cerca de 5% em relação a
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2018.  É  o  que  é,  é  melhor  crescer  do  que  descer.  Depois,  os  indiretos  é  que  é  mais
complicado, os indiretos representam a dinâmica da economia, tem a ver com a produção,
com a venda e com a comercialização dos produtos e aqui mantém-se exatamente igual a
2018 - 19 milhões -, portanto, como disse o ano passado, a crítica é a mesma e mantém-se.
As  transferências  de capital,  aí  é  que  houve  uma pancada  e  um rombo grande  porque
baixaram quase 1,2 milhões de euros… o Senhor Presidente já disse que era por causa de
projetos que não foram para a frente, ou seja, de 2,85 milhões em 2018, passámos para 1,73
milhões em 2019. Portanto, tivemos aqui um rombo muito grande mas ainda temos que
analisar as coisas melhor ainda, é que este rombo não foi maior porque a gente tivemos uma
esmolazinha do pobrezinho e vou passar a explicar. Essa esmola foram cerca de 200.000,00
euros que veio do Fundo de Coesão Municipal e porquê?! Porque a gente teve direito a isso
porque durante três anos consecutivos a capitação média do Município de Soure, ou seja,
que representa o quociente  entre  os  impostos e o número de habitantes,  por três anos
consecutivos continua abaixo da média nacional e vai continuar. Portanto, aqui, nós e bem, o
Estado dá uma esmolazinha aos pobrezinhos e tivemos 200.000,00 euros porque se não o
rombo não seria de 1,7 milhões mas seria superior. Esta é a realidade e tem que ser dita.
Esta é outra situação que merece ser realçada.
Análise da despesa… a estrutura da despesa é semelhante à de 2018. Realça-se aqui, destaca-
se fortemente as despesas com pessoal - 4,8 milhões de euros - e já aqui disse que com esta
despesa  e  com este  número de pessoal  temos que gerir  cerca  de 200.000.000,00 euros,
portanto, há aqui uma disparidade enorme, há uma falta de rentabilidade que se fosse numa
empresa… não é uma empresa mas tem impacto. A segunda rubrica mais forte é a aquisição
de bens e serviços… 4,14 milhões de euros, temos que ver que é um bocado… é mais meio
milhão de euros do que em 2018 e, ainda por cima, meio milhão é para pareceres, projetos e
consultas. Quando os projetos, pareceres e consultas são úteis, a gente até… mas a maior
parte, já vimos que muitos deles, enfim, têm o valor que têm. 
Também de referir  que,  segundo os dados,  a  despesa  corrente  está  a  subir  a  um ritmo
superior à despesa de capital, isso também é uma desvantagem que o gráfico nos permite
retirar.
Vamos ver a relação entre as receitas e as despesas… o rácio, digamos, mais utilizado aqui é
entre as receitas correntes e as despesas correntes que, neste caso, dá cerca de 126%, ou seja,
13,15 milhões de euros, a dividir por 10,45 milhões de euros dá cerca de 2,7 milhões de
euros, ou seja, um rácio de 126%. É bom, uma vez que as receitas são superiores às despesas
mas aqui voltamos ao problema da inserção, nas receitas, do saldo de 2018 que, se não fosse
isso, não seriam 2,7 milhões de euros mas baixava para 1,9 milhões de euros, portanto, esta
questão tem que ser vista também neste aspeto.
Agora vamos ver a parte, também muito importante, que é a capacidade de endividamento
do Município e o que é que nós constatamos?! Que a dívida da Câmara em 01.01.2019 era
de 3.600.000,00 euros e  depois,  cumprindo os critérios  da lei  do financiamento local,  o
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artigo 52, a Câmara ainda pode contrair, em 2020, cerca de 3.000.000,00 euros e, portanto,
digamos que este é o limite que nós temos para nos endividarmos este ano. É razoável mas
se nós tivermos em conta que vem aí o empréstimo para as Piscinas de Vila Nova de Anços,
recomendo alguma prudência nesse aspeto.
Em termos de sequência de análise, vamos ver a parte da execução das grandes opções do
plano. Portanto, o valor do plano corrigido, penso que andava à volta de 11.000.000,00 euros
mas depois foi corrigido, penso que a meio do ano, e foi de 12,1 milhões de euros. O valor
executado foi de cerca de 11,3 milhões de euros, ou seja, um grau de execução de 93,4%,
portanto  digamos  que  é  bom,  esta  margem é  boa.  A  questão  que  se  coloca  aqui  é  a
pertinência  da  correção  que  foi  feita  de  11  milhões  para  12,1  milhões  e  chegou-se  à
conclusão  que  a  primeira  previsão  inicial  é  que  estava  certa.  Portanto,  se  a  gente  tem
mantido, não tem feito a alteração, tínhamos acertado na mouche e às vezes temos que nos
questionar se vale a pena andar a fazer revisões aos planos porque, no final, vamos ver que a
primeira  que  foi  feita  é  que  batia  certo.  Isto  era  uma análise  simples  e  sintomática  da
prestação de contas.
Sobre o balanço, o Senhor Presidente já falou. É uma situação que tem que ser resolvida.
Agora vamos à parte que, a mim… é a certificação legal das contas. A análise do ROC…
como é que hei-de dizer?! Mandar um draft para um Executivo, sem ser assinado, nem em
papel nem digitalmente, para nós aqui, na reunião de Câmara, tomarmos uma decisão de
responsabilidade… Senhor Presidente, se estivesse no seu lugar não autorizava isso. Não sei
se é legal se não mas eu não autorizava, porque nós vamos ter que decidir… primeiro, existe
aqui um erro entre as contas feitas na Câmara e as que eles nos apresentam, um erro de
6.486,00 euros. Não sei quem é que tem razão mas, sinceramente, confio mais no pessoal da
Câmara do que neles e porquê?! Vi o draft, aquilo é feito sobre templates, o documento que
nos chegou… a Câmara de Penacova já tinha feito uma OPA sobre a Câmara de Soure, o
que aparecia lá era Praça Alberto Leitão de Penacova, o NIF era de Penacova… a gente sabe
que há uma relação de amigos entre Penacova e Soure, mas daí até haver uma OPA… até
pensei que havia aqui alguma congeminação e se não soubesse como é que estas coisas se
fazem… mas isto é só para dizer que é feito sobre templates, fazem para várias Câmaras e
não podemos levar muito a sério o que eles fazem e confio mais no trabalho que é feito aqui
na Câmara do que propriamente por um ROC. Às vezes não dava o devido valor às pessoas
da casa mas eles têm mais valor do que aquilo que a gente pensa. 
Eu tenho que tomar uma decisão sobre a votação e vou-me agarrar na minha análise e na
análise  do ROC, em princípio  a  análise  final  teve alguma ponderação mas  eles  são  um
bocadinho mausinhos quando dizem que dão uma opinião com reservas… para quem tem
que decidir só há um caminho, é abster. Ao ler isso, e ainda bem que o Senhor Presidente
disse que a gente não tem que seguir essa situação e os colegas Vereadores são livres para
tomar a decisão que quiserem porque se não, se isso fosse obrigatório, não compreendia que
alguém votasse numa coisa, que vem de um ROC, que dá opinião com reserva e em que é
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que  eles  se  baseiam?!  São  três  coisas  básicas,  que  já  foram faladas:  inexistência  de  um
cadastro de imobilizado corpóreo nos moldes instituídos e o Senhor Presidente já falou
disso, é uma situação que tem que ser resolvida e melhorada; a existência de bens móveis no
inventário mas que foram valorizados a custo zero e, depois, não ser possível confirmar o
registo predial de alguns bens imóveis, no caso em quase mais de 10.000.000,00 euros. Isso é
uma situação que já detetei quando foi aquela situação do terreno da fossa de Alfarelos, em
que apareceram aqui os elementos sem esse registo e eu chamei à atenção porque isso é
importante,  é importante abrir  um processo para credenciar e registar todos os bens da
Câmara e também os que eles alegam é que não existe um sistema de inventário para o
controle das existências, que também tem que ser resolvido.
A  votação  também  tem  a  sua  componente  política  e,  portanto,  vou-me  abster  nesta
Prestação de Contas.”---------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “está ditada a visão do
Senhor Vereador, a única consideração que faço é relativamente às despesas com pessoal e
corrigir. Nós não passámos de 2 dirigentes, no ano anterior, para 10 em 2019, não é verdade.
Nós aprovámos o nosso regulamento e o nosso organigrama e fomos complementando os
lugares com as necessidades. Sabemos que na visão do partido que o Senhor representa, e
não renega, que é uma revisão de austeridade, de perda de salários, de retenção de subsídios
de Natal e de Férias, foi isso que se passou durante o período 2009 a 2015, vivemos nessa
época, portanto, nem aí o Município foi “beneficiado” na ausência de receitas por esse corte
na despesa, um corte imposto. De facto, quando em 2014 atingimos os 3.990.000,00 euros e
tal de despesa com pessoal é também graças a uma imposição legal de não progressões na
carreira,  de  impossibilidade  de  aumentar  a  despesa  com  pessoal,  de  cortes  na  Função
Pública,  etc,  impossibilidade  de  contratar  pessoas,  a  precariedade  existente  e,  portanto,
também foi, de facto, com um Governo apoiado por um Partido do qual o Senhor não
apoia, também sabemos isso, é público, é a sua posição política, que houve descongelamento
de carreiras, tiveram a sua execução já em 2019 ou a possibilidade de haver progressões na
carreira e de pessoas poderem fazer mobilidade entre assistentes operacionais, assistentes
técnicos e até técnicos superiores,  uma aspiração legítima de quem tem anos e anos de
carreira,  a  exercer  determinado  tipo  de  funções  e  que  tem  habilitações  académicas  e
profissionais  para  o  exercer.  Portanto,  aquilo  que  eu  posso dizer  aos  trabalhadores  do
Município de Soure e aos eleitores do Município de Soure é que comigo haverá uma gestão
responsável, mas a dar a possibilidade a todos, não é só aos do Partido Socialista ou quem
tiver  cartão  de  militante,  é  a  todos,  dou  a  possibilidade,  aqui  na  Câmara,  a  todos,  são
cidadãos, têm direito a uma aspiração de carreira e têm direito a ter uma remuneração justa
pelo trabalho que fazem. Há, de facto, uma tentativa de melhoria das condições de cada
trabalhador, que deve ser responsabilizado pelas tarefas que se fazem; em primazia, tem sido
dada oportunidade aos trabalhadores da Autarquia de poderem evoluir na sua carreira  e
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colocar à sua disposição lugares intermédios de chefia que, para alguns deles, para metade
deles, uma melhoria que não chega a 100,00 euros de benefício, se é que é um benefício
estar obrigado a uma isenção de horário, se é que é um benefício estar obrigado a uma
responsabilidade  técnica,  se  é  que  é  um benefício  estar  a  ter  uma responsabilidade  em
assinar documentos que o responsabilizam perante a lei quando noutra tarefa, com menos
50,00 euros ou 100,00 euros, entrar às 9 e sair às 17, podia ser motivação suficiente para
exercer o funcionalismo público da forma do tal funcionário público tradicional e não como
alguém que assume responsabilidades de função pública da sua atividade e, portanto, eu para
esse  peditório  que  o  Senhor  apregoa,  de  baixos  salários,  de  contenção  pura  e  dura  na
despesa… e o Senhor disse um absurdo, que não posso ficar calado!  “Com este tipo de
estrutura de despesa com pessoal,  tinha que ser para gerir 2.000.000,00 euros” isto quer
dizer que se o Senhor algum dia, por acaso, tivesse a sorte ou o azar de vir a ser Presidente
da Câmara de Soure, passava de um quadro de pessoal que tem 240 trabalhadores para 20…
porquê?! Porque se o nosso orçamento é inferior a 20.000.000,00 euros e o Senhor acha que
com esta despesa de pessoal devia ser um orçamento de 200.000.000,00 euros, quer dizer
que isto está empolado, pelo menos, 10 vezes. Ora, quem tem 240 trabalhadores, passar para
10 vezes menos, estamos a falar de 20 trabalhadores. Não podia deixar passar em claro essa
sua  apreciação,  tão  exagerada,  que  corre  alguns  riscos  de  ser  mal  apreciada.  Mas  já
percebemos, e não é a primeira vez, e eu não podia deixar passar em claro esta diferença
política que nós temos os dois. O rigor nas contas do Município não está, de modo algum,
posta em causa; o rigor da nossa/minha apreciação política sobre os desejos e sobre as
expetativas, em cada momento, do Município, está avaliado do ponto de vista qualitativo e
do ponto de vista quantitativo e de forma transparente e eu até lhe podia dizer mais coisas
sobre a forma de ver estes números mas não vale a pena. Deixá-lo-ei para outro momento,
porventura até outro momento de cariz mais político do que este de um órgão executivo,
mas as contas do Município, apresentadas hoje, têm alguns pequenos problemas resolúveis,
de ordem técnica ou interpretativa e depois tem alguns, de facto, a execução de 2019 não
correu como eu desejaria, isso aí assumo claramente que o atraso nas grandes obras públicas
provocou  este  desconforto.  Se  somarmos  o  atraso  na  execução  financeira,  porque  este
resultado, mais do que um resultado da obra feita é o espelho da atividade financeira, é isso
que  se  acaba  por  apreciar.  A  derrapagem  da  execução  financeira  do  mercado,  o  que
representa a execução financeira da não ainda apreciação da reprogramação da candidatura
da Extensão de Saúde da Granja do Ulmeiro, que está terminada desde outubro/novembro,
do qual temos a receber quase 200.000,00 euros, portanto, 200.000,00 euros de um lado,
200.000,00  euros  de  outro,  o  que  não  foi  executado  das  piscinas,  que  está  lançado  o
concurso há um ano e há um ano que se anda às voltas com o contrato de empréstimo para
a obra e outros pequenos pormenores, levam-me a ter aqui um sorriso de orelha a orelha,
porque mesmo com o azar, mais um, do COVID, em cima de um Leslie, uma Elsa, em que é
preciso repor muita coisa e nós já repusemos muita, desses azares antigos, agora mais este,
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ainda  assim,  tenho  muita  esperança  que  no  próximo  ano  ter  aqui  outras  contas  para
apresentar,  com  o  mesmo  rigor,  com  a  mesma  confiança  nos  serviços.  Tenho  tanta
confiança nos serviços que até hoje não alterei nada de significativo no funcionamento dos
serviços. Há-de reparar que as pessoas que cá trabalham, do ponto de vista técnico, sejam
eles da parte das obras, sejam eles da parte do ambiente, sejam eles da parte mais técnica -
águas,  saneamento,  telecomunicações  -,  seja  ele  do  ponto  de  vista  da  contabilidade,  da
educação, da cultura, são as mesmas de há 10 anos, portanto, esta estabilidade dá-me, e esta
é que é a verdadeira confiança nas pessoas, poder vir aqui dizer que se faz aqui grande
trabalho. Confiamos nos que cá estão e depois ouvir dizer que estamos a pagar a mais, que
temos subido a despesa com esses funcionários… temos que admitir… dizer que são muito
bons e depois… vão receber só metade… é esta a mensagem que o Senhor deixa e eu fico
satisfeito, que essa seja a grande diferença entre nós, porque temos demonstrado, e basta ver
o resultado de outros momentos, o ano passado tivemos um resultado líquido de exercício
mais baixo, tivemos um excedente de Tesouraria, este ano tivemos um resultado líquido mais
alto e menos Tesouraria… sabe porquê?! Porque as obras foram feitas, porque se as obras
não fossem feitas… foi usado esse ativo de reserva, que vinha por conta de uma liquidez
acumulada, para pagar antecipadamente obras, mas esse resultado vai tê-lo para o ano, a não
ser que tenhamos mais algum azar.”----------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “eu queria referir que quando
eu disse, e chamei a atenção, quando comparei que para este nível de trabalhadores, este
nível de massa salarial, tinha que ser adequado para redigir um orçamento de 200.000.000,00
euros tive o cuidado de dizer que a Câmara não era uma empresa porque as Câmaras têm
duas componentes:  uma componente que é a  qualidade dos serviços e a  eficiência  mas
também tem uma componente social. O Senhor Presidente estar a dizer que eu vinha para
aqui e que mandava tudo embora… não é verdade. Agora que nós temos que ver e olhar
para o gráfico e perceber que voltámos à massa salarial de 2009, pré-bancarrota, se eu não
chamasse  à  atenção sobre  isso… até  posso estar  a  ser  injusto,  mas  se  não chamasse  a
atenção… se todas as Câmaras do País voltarem à massa salarial, às despesas que havia antes
da  bancarrota… não vamos pelo bom caminho,  é nossa  responsabilidade chamarmos a
atenção sobre isso independentemente se o trabalhadores, porque eu, e toda a gente sabe,
sou  a  primeira  pessoa  a  defender  os  trabalhadores,  que  devem  ser  bem  remunerados,
portanto, as palavras que pôs na minha boca não são verdade porque eu nunca disse que ia
por os trabalhadores a pão e água, as coisas devem ser postas no seu devido lugar. Também
chamo a atenção que os valores brutos também escondem muita coisa, escondem, muitas
vezes, muita injustiça, portanto, nós temos que ponderar as coisas todas nessa situação e
depois, tudo bem, se calhar para o ano vamos ter 5.000.000,00 euros, mas o que me compete
a mim e ao Senhor Presidente e a todos nós é, quem olhar para aqui e tiver espírito crítico,
diz que é sempre a subir, e forte. Se calhar é justo mas nós estamos com valores de pré-
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bancarrota. Se dissessem que pagavam 100.000,00 euros a cada funcionário da Câmara eu
era  o  primeiro  a  defender  porque  sei  que  se  as  pessoas  têm  dinheiro  vão  comprar  e
dinamizam a economia, as linhas políticas que o meu partido defende… não me interessa
muito aquilo que eles dizem porque eu não alinho nisso, eu defendo que as pessoas têm que
ter dinheiro para comprar e se tiverem dinheiro para comprar, a economia mexe e têm que
ser devidamente remuneradas, mas as estruturas têm que ter capacidade para pagar. Há um
equilíbrio que tem que ser feito e é isso que defendo e não pôr toda a gente a pão e água.”---

A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia, referiu que: “os documentos de prestação de
contas, como sabemos, são documentos técnicos que espelham, naturalmente, as escolhas,
as opções, as deliberações tomadas pelo Senhor Presidente de Câmara, com as competências
próprias que tem, e pelo Executivo, as que são aprovadas em sede de reunião de Câmara.
Eu vou referir o que é dito no documento de certificação legal de contas de 2019, emitido
por  esta  nova  equipa  de  ROC  e  que  foi  distribuído  ao  Executivo.  Concretamente,  o
parágrafo segundo que diz “em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos das matérias referidas
na secção Bases para a opinião com reservas, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma
verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do Município de Soure em 31
de dezembro de 2019, o seu desempenho financeiro e a execução orçamental relativos ao ano findo naquela
data de acordo com o POCAL”. Relativamente às reservas apontadas, refere que ainda há uma
subavaliação do imobilizado, o que acontece neste Município e também noutros, desde a
implementação  do  POCAL,  como sabemos,  que  não  está  tudo  inventariado… mas  no
ponto  1,  também  diz  esta  equipa  de  ROC  que  existem  melhorias  nesse  aspeto.  Já
relativamente à reserva número 2, “registo predial da titularidade de alguns bens imóveis” e apesar
de tal facto, diz aqui também, “não influencia o reconhecimento nem a mensuração dos mesmos nas
demonstrações financeiras” deve, naturalmente, a área jurídica tratar deste assunto para que esta
nova equipa de ROC, como refere, não tenha esta “limitação ao seu trabalho”, e possa emitir
a sua opinião sem esta reserva em prestações de contas futuras.
E  portanto  a  minha  análise  é  muito  baseada  neste  documento  de  certificação  legal,
produzido por uma entidade externa, contratada pela Câmara. Como já referiu o Vereador
Eng. Agostinho, o meu reconhecimento também aos serviços de contabilidade e património,
pelo  rigor  na  execução  do  trabalho  desenvolvido,  e  porque  é  justo  que  o  faça  neste
momento de  “encerramento de contas”,  pois  tantas  vezes  têm levado aqui  “puxões  de
orelhas”,  mas  a  verdade é  que estes  documentos  têm sido aprovados  quer  em sede  de
reunião de Câmara, quer em sede de sessão de Assembleia Municipal, ano após ano, sempre
com pareceres/certificação legal de entidades externas, e com as respetivas homologações
do próprio Tribunal de Contas e, portanto, isso deixa-me “confortável” na votação destes
documentos.”------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “de facto, é a primeira vez,
comigo a Presidente de Câmara e mesmo no mandato que tive como Vereador, não me
apercebi que é exigido este rigor na conferência da propriedade, porque é disso que se trata.
Eu sabia,  sabemos que o Município tinha muitos bens,  terá muitos bens que não estão
registados na Conservatória, é disso que se trata e nós temos vindo a resolver caso a caso. O
Vereador Dr. Gil Soares, no mandato anterior, trabalhou como Adjunto e em mandatos
anteriores  trabalhou  como Secretário  e  até  como Jurista  da  Câmara,  como funcionário
administrativo da Câmara e lidava também com estas matérias e fomos constatando, em
doações que fizemos a instituições e juntas de freguesia, em candidaturas que temos que
fazer e agora o rigor dos programas de financiamento comunitário exigem a legitimidade e
não está lá escrito, e isso é um problema que existe em muitas candidaturas a nível nacional
com outras Câmaras, a questão da legitimidade estar na conservatória porque não existe.
Nós, por exemplo, temos o Castelo de Soure registado em nome do Município de Soure há
20 anos, isto para começar pelo prédio número 1 de Soure que é na matriz, o Castelo de
Soure, na Rua da Vitória, mas existem muitos bens, nomeadamente as escolas primárias, que
foram feitos em terrenos de doação. Resolvemos problemas ainda este ano de depósitos de
água, da rede de água e saneamento, que estão construídos em terrenos dados por pessoas e,
como tal, o bem existe, tem um valor acrescido porque foi feita obra, mas o bem não está
registado na conservatória. Serão 10.000.000,00 euros, serão mais, não sabemos.
O ROC está a trabalhar connosco, desde maio do ano passado, e levanta o problema em
maio,  no  fim  do  exercício.  Se  ele  o  tem  referido  logo  em  maio  do  ano  passado  era
impossível, como eu acho que será impossível, ter a aspiração de, no espaço de um ano ou
dois, registar todos os bens e caro. Os Senhores Vereadores hão-de ter a noção que fazer um
registo  de  um prédio,  ainda  por  cima quando não  documento  habilitante,  não  há  uma
escritura, ou doação, que implica o chamado usucapião, invocar outros direitos e que isso é
um processo moroso, quer do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista técnico, do
operacional e também do ponto de vista financeira fazer esse registo. Portanto, aquilo que
iria dizer à Assembleia Municipal sobre esta matéria e aos Senhores Revisores Oficiais de
Contas, se tiver hipótese de uma reunião com eles, é que se alguém vier cá impor o registo
obrigatório terá que ser feito, se a lei o impuser claramente terá que ser feito só que será um
prejuízo muito grande para o Município estar à procura de registar todos os seus bens e,
obviamente, que há uns anos a esta parte o registo passou a ser obrigatório, como toda a
gente sabe, houve uma altura em que até era gratuito. O que é que aconteceu? Os bens
urbanos vão registando, os rústicos continuam a não registar, por isso está a sair uma lei, que
já  tem projeto piloto,  para  o regime simplificado de registo dos bens na  conservatória.
Iremos aproveitar também nós essa lei, para quando chegar a vez do Concelho de Soure,
tirar uma lista dos prédios rústicos, muitos deles já nem existem… 
Eu não podia deixar de fazer um comentário, que este processo do registo predial foi a
primeira  vez  que  nos  colocaram  desta  forma  esta  questão  e,  como  tal,  iremos  dar  o
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seguimento. Concordo com ela, que a Câmara, obviamente, deve ter os seus bens sujeitos a
registo, devemos cumprir a lei e dar o exemplo enquanto instituição pública e, como tal, será
uma obrigação nossa. Obviamente que tem os seus custos e tem a sua oportunidade de o
fazer.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “sobre essa questão do registo, de facto,
aquilo que é proposto, definido pelo revisor, no fundo, era o mundo ideal, que nós sabemos
perfeitamente que o Município devia ter os seus prédios registados mas seria, com certeza,
em termos práticos, um trabalho de uma dimensão astronómica de meios humanos, técnicos
e financeiros que seria de difícil execução num curto prazo e, portanto, será com certeza
uma  realidade  de  todas  as  autarquias,  devemos,  no  entanto,  obviamente,  continuar,  na
medida  do  possível,  a  fazer  esse  registo.  Há  uns  anos  atrás  saiu  uma  legislação,
designadamente na área da educação, nas antigas escolas primárias que bastava a certidão, a
matriz  das  finanças  para,  automaticamente,  se  registar  na  conservatória  os  prédios;  as
conservatórias  não  adotaram;  nós  tentámos  fazer  alguns  registos  nessa  base  e  as
conservatórias, pura e simplesmente e não foi só a nossa aqui em Soure, procurámos em
Pombal, Figueira, Condeixa, não aceitavam essa forma de registo e o processo, na questão
das escolas primárias, ficou por aí com exceção de algumas. Estou-me a lembrar da que
vendemos nas Cotas e também no Moinho de Almoxarife, em que fizemos o registo.
Uma nota sobre os recursos humanos… o quadro tem-se mantido, de certa forma, estável;
realmente  houve  um  aumento  da  despesa  mas  se  olharmos  para  o  tipo  de  despesa
relativamente ao aumento, verificamos que dos quatro fatores principais, três não dependem
do Município. A despesa verificou-se pelo aumento de encargos contributivos, naturalmente
sobre se houve atualização salarial, os encargos contributivos aumentaram; o salário mínimo
aumentou de 580 para 635,00 euros, não foi o Município que determinou isto; os subsídios
de  férias  e  de  natal,  naturalmente,  aumentaram  e  houve  alterações  de  posicionamento
remuneratório,  quer  por  via  legal,  quer  por  via  da  valorização  profissional  de  alguns
funcionários e, de facto, não adianta muito fazermos aqui política sobre um tema que penso
que  é  óbvio.  O  próprio  Vereador  Eng.  Agostinho  diz  que  temos  que  dar  valor  aos
trabalhadores que temos… só há uma forma, através da valorização profissional e, portanto,
havendo valorização profissional haverá aumento de rendimentos, portanto, não há outra
forma de o fazer.
Em termos da  análise  económica  e  financeira,  já  foi  falado,  cumpriu-se  o  princípio  do
equilíbrio orçamental;  a execução no plano é elevada mas sabemos que ficaram algumas
coisas por fazer, que derraparam em termos de tempo. Destacar a continuidade na redução
da  dívida,  que  penso  que  é  um  fator  importante,  naturalmente  também  os  limites  de
endividamento, portanto, temos aqui uma boa almofada. Há aqui um aspeto que estávamos
bem e  que,  em 2019,  temos  uma  sinalização  no  que  diz  respeito  às  responsabilidades
contingentes em que não tínhamos conflitos em termos de processos judiciais de grande
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monta com esta questão do Município da Figueira da Foz, é um aspeto que surgiu em 2019
e que temos que ter em conta para os exercícios económicos seguintes. O prazo médio de
pagamento mantém-se muito abaixo da média dos outros Municípios, portanto, continua
nos 9 dias.
Dar os parabéns, em termos formais, a quem elaborou os documentos, ao trabalho feito
pelos  nossos  trabalhadores  e  acho  que  esta  linha  de  valorização  profissional  dos
trabalhadores tem que haver continuidade, tem que ser intensificada porque, de facto, temos
técnicos, temos pessoas com habilitações, no terreno, para incrementar as nossas atribuições,
as nossas competências.
Depois, quando se falou do aumento da despesa em projetos, consultadorias, etc… várias
vezes, nas reuniões de Câmara, ouvi, designadamente o Eng. Agostinho, “com esse preço base
não chegam lá,  têm que aumentar o preço  base”,  portanto,  não podemos dizer que temos que
aumentar preço base para termos pessoas interessadas em fazer projetos e consultadoria e
do outro lado dizermos que não podemos gastar  tanto nisto e naquilo.  Temos que ser
coerentes com aquilo que dizemos em toda a sua dimensão.
Na questão das atividades mais relevantes fizemos, nas minhas áreas, um documento que,
obviamente,  não integra  o  relatório,  não foi  essa  a  intenção,  é  apenas  uma súmula  das
atividades, para quem tiver interesse em ler, mais relevantes realizadas ao longo de 2019 e
destacaria  algumas  mais  importantes.  Em  termos  de  educação,  continuamos  com  um
reforço, uma continuidade no apoio às famílias, de diversas maneiras, tanto em termos de
auxílios económicos, na oferta das fichas pedagógicas… parece que foi há tanto tempo mas
foi o ano passado… no apoio a visitas de estudo, no esforço do fornecimento das refeições
escolares, transportes escolares, etc.
Em termos de intervenções, destacar as feitas nas áreas do recreio dos jardins de infância de
Alfarelos, Vila Nova de Anços e da construção da Biblioteca Escolar da EB1 da Gesteira,
que também já era uma ambição de alguns anos. Tivemos uma decisão de risco, que ainda
não foi possível apurar o seu mérito, que foi a mudança de paradigma das atividades de
enriquecimento curricular, que foram abruptamente interrompidas agora em março. A ideia
que tínhamos do acompanhamento que fazemos, é que em termos de oferta pedagógica, foi
positivo mas é uma questão que teremos que avaliar para o próximo ano letivo, desde logo
se existirão AEC, portanto, ainda nada está definido sobre essa matéria e se mantemos esse
modelo.
Em termos institucionais, acho que é importante referir a reativação do Conselho Municipal
da Educação, que há alguns anos não reunia e a nossa participação na Rede Portuguesa de
Cidades Educadoras.
Na  cultura  mantivemos  o  apoio  ao  funcionamento  e  ao  investimento  às  coletividades;
tivemos  ações  municipais  marcantes  para  além  das  Filarmonias  e  Ciclo  de  Teatro;  as
Comemorações do 25 de Abril, no ano passado, foi uma lufada de ar fresco na forma como
houve um intercâmbio intergeracional dado pelos alunos das escolas do Concelho; foi um
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marco importante também em termos culturais o incremento da Agenda Municipal, que era
uma ambição de há muito tempo e que conseguimos colocá-la, mensalmente, à disposição
dos Munícipes e a publicação de dois livros: a Lenda do Campo da Velha e os Templários
em Soure, para além do crescimento de atividades e de visitantes na Biblioteca Municipal.
No desporto, também fizemos uma pequena revolução, que foi a introdução dos contratos
programa  de  desenvolvimento  desportivo.  Não  foi  fácil  de  aceitar  para  alguns  agentes
desportivos  locais  mas  hoje,  os  problemas  que  esses  clubes  têm  são  problemas  de
crescimento  e  não  são  problemas  resultantes  desta  mudança  de  política  municipal  e,
portanto, acho que foi um passo que teve que ser dado e que está a ter resultados.
2019  também  foi,  em  termos  de  agenda  municipal  desportiva,  um  grande  ano  pelo
incremento de várias parcerias com diversas Federações Desportivas, desde o Bilhar, à Taça
Europeia de Escalada -  que temos cá mais uma vez -,  com a Federação Portuguesa de
Triatlo, que tivemos 3 provas: duas de Triatlo e uma de Duatlo, em Soure, nunca tínhamos
tido o Triatlo; Federação Portuguesa de Xadrez, com as Comemorações do Dia Mundial da
Atividade Física, um protocolo com a Direção Regional de Saúde, que celebrámos em 2019.
Portanto, foi um ano em que, para além dos apoios às coletividades, que são essenciais,
também  marcámos  a  agenda  desportiva  no  Concelho  com  atividades  próprias  e  nesse
sentido, também nos congratulamos, pelo segundo ano consecutivo, o Município de Soure
ser considerado Município Amigo do Desporto e haver um projeto emblemático Ginástica
para Todos, como uma medida desportiva do ano de 2019 conhecida por esta associação.
Na ação social,  naturalmente o apoio e o fortalecimento da nossa Rede Social,  diversas
atividades que mantivemos e programas: o POPMC que já em 2020 duplicou a sua oferta; o
Programa Cegonhas que, a 31 de dezembro de 2019, tem um acumulado de apoio financeiro
às famílias de 172.650,00 euros e vários outros programas onde destacamos o apoio às IPSS
na  aquisição  e  grande  reparação  de  viaturas.  Pelo  quarto  ano  consecutivo  fomos
considerados um dos Municípios mais Familiarmente Responsáveis.
Em termos de Habitação Social  continuamos com o apoio ao arrendamento, uma nova
dinâmica  em  gabinetes  como  o  GIP,  Gabinete  de  Apoio  ao  Emigrante,  Gabinete  de
Igualdade e Balcão de Inclusão. A continuidade no apoio à CPCJ de Soure.
Em termos  de  Saúde,  o  incremento  de  uma  medida  que  está  a  ter  repercussão,  neste
momento,  referente  a  agregados  familiares,  a  Rede  de  Apoio  ao  Medicamento,  que
representa um investimento de mais de 10.000,00 euros do Município de Soure e possibilita
às famílias um acesso gratuito à medicação, para além de outros programas que ainda não
estão a ser implementados, não por culpa do Município, desde logo a implementação das
consultas de saúde oral, que foi um investimento significativo do Município e que ainda não
se iniciou. Naturalmente, também a requalificação da ampliação da unidade de saúde familiar
de Alfarelos/Granja do Ulmeiro e Figueiró do Campo.
É este o conjunto de medidas que nos deixa, naturalmente, satisfeitos e tranquilos por aquilo
que fizemos, motivados para fazer melhor.”------------------------------------------------------------
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O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “como o Dr. Gil Soares referiu
o meu nome, defender a honra.
Sobre o que disse sobre os  preços base,  tenho que referir,  e  está  nas  atas,  que sempre
defendi  que os preços base era relativo às obras, aos concursos,  adjudicação de obras e
empreitadas, portanto, aí concordo e já disse e reafirmo que os preços base têm que ser
elevados, aliás, já tivemos aqui, e nas outras Câmaras está-se a passar o mesmo e quando me
referi a isso era relativamente aos trabalhos de construção civil, às empreitadas.
Relativamente aos projetos e pareceres disse o contrário, se eu trabalhasse a esses preços
estava rico. É só para pôr as coisas claras e toda a gente tem direito a opinião mas é isso que
está nas atas e é isso que defendo.”-----------------------------------------------------------------------

O Senhor Vice-Presidente, Américo Nogueira, referiu que: “penso que já tudo foi dito sobre
este  documento.  Entendo  fazer  algumas  considerações  e  dizer  que  o  mais  importante,
enquanto  Vereador,  é  que  este  documento  reflete  aquilo  que  são  as  boas  contas  do
Município e a forma como temos sabido todos ultrapassar situações graves que nos têm
sido colocadas. Convém relembrar que o nosso mandato tem sido atípico. Porquê?! Tivemos
o  Furacão  Leslie,  a  COVID-19,  mas  temos  conseguido  atingir  a  maioria  dos  nossos
objetivos.  O  importante  agora  é  o  que  estamos  a  discutir  as  contas  do  Município  e
chegámos à conclusão que são boas contas, que estamos com saúde financeira e que não o
hipotecámos desenvolvimento o investimento do Concelho de Soure; a qualidade de vida
dos nossos concidadãos é o mais importante e estamos a fazer aquilo que deve ser sempre o
nosso objetivo enquanto autarcas eleitos, que é dar qualidade de vida a todas as pessoas que
residam no Concelho de Soure e trabalhar para o desenvolvimento do mesmo. Os objetivos
foram amplamente conseguidos!
Saúdo todos os que trabalharam na elaboração destes documentos.
Como nota final, Senhor Presidente, dizer-lhe que me preocupa aquilo que diz a certificação
legal das contas. Nós devemos tomar medidas para que situações destas,  numa próxima
aprovação de contas, não se repitam porque há aqui questões que eu acho que temos a
obrigação e capacidade de ultrapassar, assim o queiramos.
Saudar aquilo que é dito aqui no limite à dívida do nosso Município e isto, para mim, é que é
muito importante uma vez que reflete a sua saúde financeira.
De resto, são opiniões e nós temos que respeitar, mas quero também saudar o Senhor Presidente e
toda a equipa, todos os funcionários e todos aqueles que se empenharam para conseguirmos estes
resultados, que considero excelentes.”----------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “já que o Senhor Vice-
Presidente  subscreveu  o  comentário  dos  ROC,  dizer  que  o  relatório  que  aqui  está
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apresentado  vem em linha  com  os  últimos  relatórios  apresentados.  Se  compararem  os
relatórios dos ROC este, de facto, é mais agressivo e mais completo na apreciação. 
O trabalho que aqui está, de 29 páginas, é feito no fim de eles lerem o que aqui está, não é
ao contrário, não foi feito este primeiro e depois nós fomos copiar os quadros deles e as
análises financeiras para fazer o nosso relatório. Como tal, temos que melhorar a questão da
contabilidade, do património, de colocar mais recursos humanos, mais meios materiais. Eu,
que sou da área fiscal mais do que da área económica, sei bem esta linguagem. Também já
fui técnico de contas, já fui responsável de empresas privadas, portanto, tenho experiência na
área da gestão, já fui do conselho fiscal de várias empresas e de várias organizações e, como
tal, sei bem o alcance do que aqui está. Não se iludam que estas reservas que aqui estão, que
são piores no Concelho de Soure do que noutros Concelhos aqui à volta. É política do ROC
fazerem papel  de  advogados  do  diabo,  ou  seja,  colocar  sempre  um cenário  rígido,  um
cenário de independência, um cenário de não se comprometerem, como diz o outro, não se
atravessarem,  por  isso  é  que  nós  vimos  que  quantos  ROC  auditam o  BES,  a  TAP e,
portanto, aquilo são fundos sem fundo. Estes ROC vieram aqui e descobriram que tínhamos
algumas coisas a corrigir e nós já sabíamos que tínhamos que melhorar, consciência disso. Se
tiver  que responder  perante  o Tribunal  de Contas  sobre esta  matéria  do património,  as
existências, as cadeiras não terem todas uma etiqueta, os computadores,  as máquinas de
calcular… é verdade, é isso que as normas mandam fazer.  Sei que agimos com o trabalho
possível, que se trabalhou no limite mínimo durante anos, que atravessámos a crise sem
poder  contratar  pessoas,  se  poder  dar-lhes  um  aumento,  sem  poder  pagar  horas
extraordinárias, atravessámos isso e a Câmara não fechou. Não colocámos ar condicionado
no  gabinete  do  Senhor  Vice-Presidente,  no  do  Senhor  Vereador,  no  do  Presidente  da
Câmara, a mobília que existe no gabinete de quem cá está a tempo inteiro é a mesma há 10
anos… fizemos agora a forra das cadeiras por causa do COVID, portanto, há uma operação
que pagámos a forra dos cadeirões… o resto mantém-se, tem-se melhorado as cadeiras para
os funcionários, que elas vão-se estragando e tem-se acrescentado mobiliário onde é, de
facto, necessário e tenho o conforto, posso estar enganado mas, às vezes, quem está nesta
posição há um ano ou dois, neste caso há sete, já começa a não ver bem aquilo que se passa
lá fora e pensa que está tudo bem e não está. Também acredito que essa situação possa
acontecer , mas tenho a consciência que a apreciação das pessoas lá fora, se há situação de
confiança com a Câmara dos fornecedores com a Câmara e dos Munícipes com a Câmara é
pelas contas e pela transparência das contas e pelo rigor das contas que apresentamos e, por
isso, quando foi sugerido se queria corrigir os 11.000.000,00 euros de ativo líquido este ano
ou se  queria  continuar  assim… enfim,  eles  teriam que ser  mais  duros na  linguagem de
apreciação,  nas  suas  reservas,  nos  ênfases  que  evidenciam,  ou  seja,  aquilo  que  vamos
escrever  e  que  o  Tribunal  de  Contas  vai  ler…  portanto,  é  uma  apreciação  política.
Obviamente também fazemos uma avaliação política, a apreciação política é a minha, em
consciência,  que  o ano não correu tão  bem como era  desejável  do ponto de  vista  das
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candidaturas, basta ver os indicadores nacionais de execução dos programas operacionais. O
caso da região centro terminou 2019 com 20 e poucos porcento de execução; entramos no
último ano, no Portugal 2020, com 20 e pouco de execução. Iniciámos este processo com
uma expetativa do Portugal 2020 de 5.000.000,00 euros e já executámos muito mais que isso;
temos mais ambição; as candidaturas que não nos correram bem, que a resposta foi dada já
em 2020, uma ainda continua, que é a da Piscina de Vila Nova de Anços e nós não ficámos à
espera, fomos gastar capacidade de endividamento para poder executar a obra. As pessoas
também não iriam aceitar de boa fé, e mesmo assim acho que não vão aceitar, estes quase
dois anos para o arranque da obra, entre outubro de 2018 e o arranque da obra, que espero
que seja dentro de dias; a questão do Centro Escolar que, ainda assim, tinha tudo para andar
mais  depressa,  uma obra  pequena e  que também se atrasou;  a  questão do Mercado,  os
problemas que nos deu e que faltava “esfolar o rabo”, como se costuma dizer na aldeia, o 3.º
lote tem 17.000,00 euros, que é o primeiro empreiteiro, não sei quando é previsto ele vir…
espero que venha fazer um final de obra que ainda não está decidido como é que termina,
porventura, temos que fazer um ajuste para o encaixe da rua, que está no projeto, mas
implica  um convite  aos  Senhores  Vereadores  para  visitarmos o  Mercado  e  o  projeto  e
perceber como é que nesta fase do 3.º lote, que é o arranjo exterior que é, por si só, arranjar
os passeios e pouco mais mas há um remate que temos que ver se o fazemos ou não, porque
a capacidade financeira que temos, depois o Leslie também nos limita essa decisão, mas
tenho  algumas  expetativas,  inclusive  que  ainda  assim  possamos  poder  ir  a  mais  uma
candidatura em termos de localização de empresas de uma área empresarial, que é a que está
mais avançada em termos de Plano de Pormenor, que é a de Alfarelos/Granja, ir à última
candidatura para o Portugal 2020, com os riscos que tem fazer uma candidatura porque
fazer uma candidatura ao Portugal 2020 depois ficamos vinculados ao preço de custo/m2…
aquilo que temos feito não terá resultados imediatos mas podemos dizer que estamos em
2020, em plena época de crise, em contra ciclo de crise porque estamos em crescimento
económico, as empresas do Concelho de Soure estão todas a laborar, as empresas que têm
maior  relevância,  com ofertas  de trabalho,  com mercado,  com procura,  mesmo aquelas
ligadas ao ramo das infraestruturas e construção tiveram, de facto, um impacto complicado
e  alguma  incerteza  mas  estão  a  ser  solicitadas  para  regressarem  à  França,  à  Suíça,  à
Alemanha, para continuar a trabalhar; ainda esta semana prescindimos de 50.000,00 euros de
IMT a favor de investimento no Concelho de Soure, portanto, de acordo com as normas
municipais  implementadas  demos parecer  favorável  a  uma isenção de IMT para  que se
possam criar mais riqueza, mais empresas no Concelho de Soure, a negócios que estão em
desenvolvimento no Concelho de Soure; para atenuar o efeito da pandemia prescindimos de
todas as receitas municipais na área da taxas, licenças, requerimentos, licenciamentos, até ao
final do ano para que se possam resolver mais problemas com os licenciamentos e que não
seja a questão financeira das pessoas, em termos de receita municipal, um entrave e sabemos
que uma licença de uma casa são à volta de 500,00 euros e que os empreiteiros também
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precisam tratar dessa papelada para resolver situações; temos, neste momento, procura de
terrenos… amanhã mesmo estará aqui uma empresa, na área alimentar, para se instalar em
Soure, à procura de soluções… hoje mesmo, contactado pela Associação Empresarial, no
seguimento de um contacto, mais uma empresa com capitais espanhóis na área alimentar,
para se instalar no Concelho de Soure; uma outra grande empresa que está sediada num
Concelho vizinho, não consegue lá resolver os problemas, vai voltar ao ataque porque nós
também estaríamos motivados/interessados  na  antiga  cerâmica,  para  colocar  lá  serviços
municipais, tendo obtido a possibilidade de comprar parte do terreno à família Freitas, onde
estão  os  armazéns  municipais,  portanto,  já  podemos  libertar  outras  zonas  para  outros
interesses;  ainda  ontem andei  em Queitide,  na  Zona  Industrial,  onde  está  a  ser  feita  a
desmatação e aquilo que acho é que se deve intervir, de imediato, para que aquela mata não
surja daqui a um ano ou dois, contratar um serviço considerável de bulldozer para começar
a dar um jeito àquilo que serve até para que não cresça tanta vegetação num espaço curto de
tempo, à procura de terrenos para aquela zona; aquilo que temos em termos de indústria
temos um problema porque o que nos pedem é lotes grandes; a necessidade de avançar
rapidamente com a aquisição desses terrenos e com os tais Planos de Pormenor porque sem
eles não se consegue legalizar o uso do solo, é um imperativo. Não gastar esse dinheiro em
planos e projetos isso é que é hipotecar o futuro, portanto, primeiro temos que começar por
mapear, que é desenhar, ter um plano e, portanto, o investimento que temos feito em planos,
se vier um outro executivo executá-lo, ótimo. Alguém tem que começar, sabemos que os
ciclos  são de 4 anos e que o ciclo da sociedade não se prende,  nunca foi  assim, quem
começou a autoestrada do norte - José Brito, da BRISA -, não foi ele quem a acabou… é
assim que é feito o desenvolvimento da sociedade.”---------------------------------------------------

Deliberado, por maioria, com 5 (cinco) votos a favor do Senhor Presidente da
Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS, e 1 (uma) abstenção do Senhor
Vereador  eleito  pelo  PPD/PSD-CDS/PP-PPM  –  Eng.º  Agostinho  Gonçalves,
aprovar os Documentos de Prestação de Contas//2019, o Relatório de Gestão e
documentos anexos, incluindo a Demonstração de Resultados, com o Resultado
Líquido no valor de 1.323.527,66  e que o mesmo tenha a seguinte aplicação: -€
que seja transferido para a conta 59- Resultados Transitados- a totalidade do
Resultado  Líquido:  1.323.527,66 ;-  que  dos  resultados  transitados,  5%€
(66.176,38 ) seja transferido para Reservas Legais- conta 5711.-------------------€
Foi ainda deliberado encaminhar todos os documentos à Assembleia Municipal,
para apreciação e votação.--------------------------------------------------------------
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Ponto 27. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2020
                                   . Apreciação de Propostas de Revisão - 1ª/1ª -

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: Revisão Orçamental nº 1/2020

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

De acordo com alínea a) do nº 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, é da competência da
Assembleia de Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar as Opções do Plano e a proposta
de Orçamento bem como as respetivas Revisões.

O SNC-AP revoga,  entre  outros  diplomas,  o  Plano Oficial  de  Contabilidade das  Autarquias  Locais,
aprovado pelo Decreto-Lei  n.º  54 -A/99,  de 22 de fevereiro com exceção das seguintes matérias:  a)
Controlo interno (Ponto 2.9.); b) Regras previsionais (Ponto 3.3); c) Modificações do orçamento (Ponto
8.3.1.). O que significa que quanto a estes temas, a aplicação do SNC-AP é harmonizada com o conteúdo
que se mantém em vigor do POCAL.

No enquadramento dos pontos 831 e 832 do POCAL que trata das Modificações ao Orçamento e Plano
de Atividades, o Sr. Presidente da Câmara Municipal elaborou uma proposta de Revisão Orçamental
atendendo à necessidade de modificações aos documentos previsionais aprovados em Outubro de 2020,
para desenvolvimento de investimentos inicialmente não previstos e de impossível  previsão como as
Ações no Âmbito da Epidemia COVID 19 e o “Regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios à
Recuperação de Atividade Económica Concelhia no Âmbito da Epidemia COVID 19” e bem como a a
aprovação da candidatura “Sistema Municipal de Recolha de Biorresíduos”.

A Câmara  Municipal  atendendo  ao  previsto  no  POCAL,  pode  realizar  três  tipos  de  Modificações/
Revisões Orçamentais:

-  Aumento global da despesa: tendo como justificativo a utilização do saldo do exercício anterior, a
incorporação de novas receitas que a autarquia esteja autorizada a arrecadar e a incorporação de eventual
excesso de cobrança de receita relativamente à totalidade de receitas previstas e já arrecadadas.

-  Manutenção da  despesa  global  com redistribuição  de  dotação  global  da  despesa:  através  da
abertura de novas rúbricas orçamentais e/ou novas de ações das Grandes Opções do Plano.

-  Diminuição ou  anulação  de  receitas:  atendendo  à  diminuição  do  orçamento  da  receita  e
consequentemente retificação às dotações orçamentais da despesa (diminuição ou anulação das mesmas)
ou ainda retificação ou anulação às dotações de ações das Grandes Opções do Plano.

Atendendo ao anteriormente explicado e tendo em conta os objetivos desta proposta de revisão, constante
dos mapas em anexo, propõe-se a elaboração da revisão orçamental através da incorporação de novas
receitas  com da  utilização  do  saldo  do  exercício  anterior  no  valor  de  81.364,00,  da  aprovação  da
candidatura “Sistema Municipal de Recolha de Biorresíduos” no montante de 440.825,00 bem como a
diminuição  de  dotações  de  projetos/ações  das  Grandes  Opções  do  Plano  e  a  diminuição  dotações
orçamentais da receita,  com consequente aumento global da despesa e receita no  montante total de
482.189,00.
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À consideração superior
A Dirigente Intermédia de 3º grau r/s
(Susana Gaspar, Dra)                                 

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “esta revisão orçamental
tem como principal motivo a incorporação do valor de 81.364,00 euros do saldo da conta de
gerência do ano anterior, portanto, o excedente financeiro e aproveitamos para, de facto,
fazer  aqui  algumas  alterações.  Umas  eram imprevisíveis  no início  do ano,  e  estou-me a
lembra de um plano que foi preparado em setembro e aprovado em outubro, em sede de
reunião de Câmara, e que vamos agora propor aqui algumas alterações.
Nesta revisão acrescentamos algumas verbas simbólicas, serão depois corrigidas em sede de
alteração  orçamental,  se  assim  for  necessário  mas  tivemos  que  aumentar  o  valor  em
saneamento  e  salubridade  por  força  da  candidatura  dos  bio-resíduos  e  da  aceitação  da
mesma e tivemos que melhorar a verba de 271.000,00 euros, que é aquilo que é a nossa
expetativa que tenhamos que pagar às microempresas do Concelho que venham a beneficiar
do Programa de Apoio à Atividade Económica.
Estas são as grandes alterações, portanto, obviamente que uma alteração de aumento do
Plano em mais de 800.000,00 euros não tem a ver só com os 81.000,00 euros do saldo da
Conta de Gerência. Tivemos que fazer alterações de retirar outras verbas noutras rubricas
para poder fazer esta compensação no Plano e tivemos que diminuir, como é óbvio, rubricas
de orçamento em detrimento do plano para fazer esta compensação.
Dar  nota  que  nos  projetos  introduzimos,  nas  diversas  áreas  de  atuação,  nos  diversos
objetivos,  a  questão  no  âmbito  do  COVID-19,  sendo  que  na  educação  juntámos  estas
intervenções sem fazer distinção entre o ensino básico, pré-escolar e secundário, portanto,
acrescentámos o projeto “Ações no Âmbito da Epidemia COVID-19”,  onde colocamos
uma  subrubrica  para  EPIS,  aquisição  de  produtos  de  higienização,  aquisição  de
equipamentos e  outras  ações;  no desporto e  lazer,  foi  onde tivemos que fazer  algumas
diminuições; na ação social lá voltámos a incluir um projeto, neste caso o 395, para ações no
âmbito do COVID; na saúde a mesma coisa e na higiene pública e proteção animal a mesma
situação,  repetindo  isso  também  na  proteção  civil.  Portanto,  a  definição  destas  verbas
levaram a estas alterações,  portanto, isto é uma revisão orçamental  que tem em vista as
consequências do COVID por força do aumento da despesa e por força da introdução
destas ações em outras ações de desenvolvimento económico. Com esta revisão passa a
haver uma melhor clarificação do enquadramento orçamental  que este apoio terá e será
submetida à Assembleia Municipal,  em conjunto com o regulamento que aprovámos na
última reunião de Câmara.
Do ponto de vista da receita, introduzimos os 440.000,00 euros da aprovação da candidatura
e em termos de alteração orçamental, nas transferências de capital.
Do ponto de vista das grandes opções do plano, as alterações são aquelas que eu já disse.”---
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a revisão orçamental n.º 1/2020, através
da  incorporação  de  novas  receitas  com  da  utilização  do  saldo  do  exercício
anterior  no  valor  de  81.364,00,  da  aprovação  da  candidatura  “Sistema
Municipal de Recolha de Biorresíduos” no montante de 440.825,00, bem como
a diminuição de dotações de projetos/ações das Grandes Opções do Plano e a
diminuição dotações orçamentais da receita, com consequente aumento global da
despesa  e  receita  no  montante  total  de  482.189,00,  conforme  decorre  da
informação técnica dos serviços.--------------------------------------------------------
Foi também deliberado submeter a revisão orçamental n.º 1/2020 à apreciação e
votação da Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------

Ponto 28. TEMPESTADE LESLIE

               - Proposta de Indemnização da Companhia Seguradora

O Senhor Presidente informou que retira este ponto da Ordem de Trabalhos.-----

Ponto  29.  ABMG  -  Águas  do  Baixo  Mondego  e  Gândara,  E.I.M.,  S.A.  entre  os
Municípios de Mira, Montemor-o-Velho e Soure

                . Minuta de Adenda ao Contrato de Gestão Delegada
                    - Renovação do Período de Transição

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “dia 15 de julho termina o
primeiro  período  de  transição,  que  era  de  6  meses,  podendo  ser  renovável  por  vários
períodos. Aqui,  o que se propõe é que se delibere aprovar a proposta da renovação do
período de transição por um novo período de 6 meses, conforme minuta de adenda ao
contrato de  gestão delegada para  prestação de serviços de  água e  saneamento entre  os
Municípios  de  Soure,  Montemor-o-Velho  e  Mira  e  a  ABMG,  portanto,  ainda  não  há
condições para terminar este período de transição, obviamente que aqui também o COVID
veio… tínhamos começado a trabalhar em fevereiro e em março veio logo o COVID, há
aqui muitos constrangimentos mas dar nota que estamos a ficar em condições de lançar as
empreitadas das obras que estavam sujeitas a financiamento, está feito todo o período de
transição, falta, em termos de PQCA, está a ERSAR a fazer uma avaliação da transferência
dessa responsabilidade dos Municípios para a ABMG e, portanto, espera-se, dentro de dias,
abrir a loja de Soure e que deixe de ser a Câmara a tratar da parte comercial e passe a ser a
ABMG;  estão  no  processo  de  contratação  de  pessoas  e  publicitação  dos  diversos
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profissionais que hão-de integrar a empresa e pede-se mais 6 meses de prorrogação de prazo
e que a proposta seja remetida à Assembleia Municipal.”---------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “sobre este assunto já sabe a
minha posição em termos da empresa mas tenho que fazer aqui um comentário porque já
tinha avisado que isto ia acontecer e ainda vai acontecer mais vezes e quando acabar o prazo
ainda vamos ter mais 6 meses e, portanto, ainda vai levar um tempo até que a empresa esteja
a funcionar em pleno, se alguma vez vier a funcionar em pleno. Esta é a minha sensação…
as  desculpas  são  desculpas,  são  o  que  são  mas  dizer  que  não  tiveram tempo  de  fazer
entrevistas… também não são assim tantos trabalhadores e a pandemia só foi declarada em
março, são desculpas mas temos que avaliar isso. A outra desculpa não foi por não conseguir
todos os procedimentos de cedência de posição contratual dos Municípios para a ABMG
nos contratos celebrados com as entidades… isto tem a ver com Mira e com a empresa que
fazia aquilo… 
Relativamente a esta empresa tenho-me abstido e justificado a minha decisão.”-----------------

Deliberado, por maioria, com 5 (cinco) votos a favor do Senhor Presidente da
Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS, e 1 (uma) abstenção do Senhor
Vereador  eleito  pelo  PPD/PSD-CDS/PP-PPM  –  Eng.º  Agostinho  Gonçalves,
aprovar a proposta de renovação do período de transição por novo período de 6
meses,  conforme  Minuta  de  Adenda  do  Contrato  de  Gestão  Delegada  para
Prestação de Serviços de AA e SAR, entre os Municípios de Montemor-o-Velho,
Soure e Mira e a ABMG - Águas do Baixo Mondego e Gândara, E.I.M., S.A.,
devendo a mesma ser remetida à Assembleia Municipal, conforme proposta do
Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes.-----------------------------------

Ponto 30.  Moção de Oposição à Desqualificação do Serviço de Urgência Médico-
Cirúrgica do Hospital dos Covões, para Serviço de Urgência Básica

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “a nossa preocupação é
pública e já houve aqui uma intervenção sobre esta questão. O assunto não é novo, sabemos
e temos sentido na pele, ao longo dos últimos 10 anos, desde a fusão, portanto não é um
assunto que seja só desta administração, é transversal a mais administrações; não é só deste
Governo, é transversal aos últimos três Governos, da perca de valência do Hospital dos
Covões e, neste período de COVID, voltou a verificar-se a importância que ele tem e que
deve ter e, como tal, tenho este texto de proposta mas se algum dos Senhores Vereadores
quiser introduzir alguma alteração ao texto, aquilo que pretendo é obter unanimidade e mais
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força terá a posição do Município. Se algum dos Senhores Vereadores não se revê nesta
posição, coloca-se à votação… também admito que possa entrar outra alternativa se algum
dos Senhores Vereadores assim o entender.”-----------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “relativamente a esta proposta
vou votar a favor, penso que não podia deixar de o fazer, porque esta polémica sobre a
desqualificação do Hospital, passar para um serviço de urgência básica, na minha opinião, é
inaceitável e, aliás, é uma história mal contada, um pouco rocambolesca, até porque sabemos
que o Hospital dos Covões tem uma longa tradição no serviço de saúde, ao Concelho de
Coimbra,  nomeadamente  à  região  a  sul  do  Rio  Mondego  e,  portanto,  todos  nós
conhecemos, já passámos por lá e vou votar essa proposta mas temos que dizer o que nos
vai na alma e temos que deixar bem claro o seguinte: esta polémica, para mim, é bastante
estranha, em especial neste período, porquê?! Porque as coisas são o que são, o Governo é
do Partido Socialista,  a Ministra da Saúde foi cabeça de lista pelo Partido Socialista, por
Coimbra;  o  Presidente  da  Câmara  também  é  socialista,  ainda  por  cima  Presidente  da
Associação  Nacional  de  Municípios,  com  poderes  e  responsabilidades  agravadas;  o
Presidente do Conselho de Administração dos CHUC é o Professor Fernando Regateiro,
também socialista; a Diretora da ARS também é socialista e foi Vice-Presidente da Câmara
de Coimbra… pergunto o porquê desta polémica,  porque é que as pessoas  não falam?!
Sinceramente  não  percebo  e  temo  que  isto  tudo  seja  andar  com  polémica  e  depois
aproveitar para aparecer um salvador da pátria e isso é aproveitado para a campanha ou
então é uma guerra de poderes, uma guerra de tachos e, portanto, não percebo. Infelizmente
estas polémicas, estas guerras entre as pessoas que se conhecem há anos e anos, que se
deviam sentar numa mesa e defender uma solução, depois quem vai pagar já sabemos que é
o Zé Povinho.
Vou votar a favor mas queria deixar registado a minha opinião, que não se justifica esta
polémica e esta situação toda.”----------------------------------------------------------------------------

A Senhora  Vereadora  Dra.  Nádia  Gouveia,  referiu  que:  “concordo,  e  sou  naturalmente
contra o desmantelamento de qualquer valência no Hospital dos Covões. Referir só que o
segundo parágrafo poderia estar mais percetível.”---------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “ a moção diz “moção de
apoio à desqualificação do serviço de urgência médico-cirúrgica do Hospital dos Covões  para serviço de
urgência  básica”…  “esta  medida  integra  um  conjunto  de  outras...”,  que  tem  sido  mudança  de
serviços, tem sido tirar uma especialidade de um lado e levar para outro, fechar as urgências
à  noite…  é  o  que  isto  quer  dizer,  portanto,  a  moção…  os  últimos  desenvolvimentos
relativos ao Hospital dos Covões dão conta da intenção de desqualificar a urgência médico-
cirúrgica para serviço de urgência básica, esta medida integra um conjunto de outras, facto
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que a acontecer ditará a total destruição de um dos mais importantes… e será o início do
fim de Coimbra como Pólo… isto é uma apreciação pessoal, por isso é que digo que é a
minha  proposta  pessoal.  Estou  disponível  para  corrigir  o  português,  se  for  o  caso,  da
mesma, para que tenha um documento… esta medida é uma entre outras,  a medida de
encerrar a urgência médico-cirúrgica para urgência básica… é assim, os hospitais, em termos
de urgência, há uma tabela, portanto, é urgência básica, urgência médico-cirúrgica, urgência
de emergência… têm um patamar e isto é passar o serviço de urgência dos HUC ao nível
daquele que havia aqui em Soure há 20 anos atrás, é o nível mais baixo.”-------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “vou-lhe dizer o que é que vai
acontecer… uns meses antes das eleições, quando começar a campanha, o Costa vem cá
mais o Manuel Machado, reúnem e a coisa é decidida e o Presidente da Câmara de Coimbra
aparece  como salvador  e  ganha  as  eleições.  É  isto  que  vai  acontecer… e  quem é  fica
prejudicado no meio disto tudo?! É o Zé Povinho. Podem escrever e depois podem-me
confrontar com aquilo que acabei de dizer… isto é tudo um jogo… a população é que sofre
e as pessoas que lá trabalham. Antes de ter esta posição tive o cuidado de falar com pessoas
que trabalham lá e elas dizem-me o que aquilo é… é tudo uma guerra entre eles.”--------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Moção de Oposição à Desqualificação
do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica do Hospital dos Covões, para Serviço
de Urgência Básica e que a mesma seja remetida para a Assembleia Municipal.-
Que se dê conhecimento da Moção às entidades de Tutela: CHUC-EPE-Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra, Administração Regional de Saúde do
Centro e Ministério da Saúde.----------------------------------------------------------

Ponto 31. RECURSOS HUMANOS
               . Acionamento da Reserva de Recrutamento - 2
             . Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho

em Funções Públicas por Tempo Indeterminado para o Preenchimento de
Um Posto de Trabalho na Carreira e Categoria de Assistente Operacional
(Motorista de Transportes Coletivos)

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: Reserva de Recrutamento (Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril)

              Procedimento concursal comum na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional 
(motorista de transportes coletivos)
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Relativamente  ao  assunto  mencionado  em epígrafe  e  conforme  solicitado  superiormente,  no  que  se  refere  ao
acionamento  da reserva de recrutamento, informamos que:

1. Em reunião  do  Executivo  de  27/05/2019,  foi  deliberado  proceder-se  à  abertura  do  procedimento
concursal acima referido, tendo ficado estabelecido no ponto n.º8 do respetivo aviso a possibilidade de
se recorrer à reserva de recrutamento;

2. A reserva de recrutamento encontra-se prevista no artigo 30.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de
abril. Estabelece o n.º 3 do referido artigo:  “Sempre que, em resultado de procedimento concursal
comum, publicitado por um órgão ou serviço, a lista de ordenação final, devidamente homologada,
contenha  um  número  de  candidatos  aprovados  superior  ao  dos  postos  de  trabalho  a  ocupar,  é
constituída uma reserva de recrutamento interna”; 

           3.  Nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, a reserva de recrutamento é utilizada  sempre que, no prazo máximo
de 18 meses contados da data da homologação da lista de ordenação final, haja necessidade de ocupação
de idênticos postos de trabalho;

           4. A lista de ordenação final foi homologada em 18/11/2019 por despacho do Senhor Presidente da Câmara;

Nestes  termos,  a  reserva  de  recrutamento  interna  é  constituída  a  partir  dos  candidatos  aprovados  em número
superior ao fixado no procedimento concursal, situação que se aplica ao caso em concreto, podendo ser utilizada no
prazo máximo de 18 meses contados da data de homologação da lista de ordenação final, desde que se verifique
cabimentação orçamental para o efeito.

À consideração superior,
A chefe de divisão em r/s,
Dulce Helena Rocha Vieira
18/06/2020

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  o  acionamento  da  reserva  de
recrutamento para a admissão de 2 candidatos - Preenchimento de dois Postos de
Trabalho  na  Carreira  e  Categoria  de  Assistente  Operacional  (Motorista  de
Transportes  Coletivos),  conforme  proposta  do  Senhor  Presidente  de  Câmara
Mário Jorge Nunes.----------------------------------------------------------------------

Ponto 32. PONTO DE SITUAÇÃO COVID - 19
                  - Apoios Concedidos pelo Município – Atualização

          32.1. Educação /Ação Social (Pessoas e Famílias, IPSS)/Saúde

Foi presente a seguinte informação:

ASSUNTO: EDUCAÇÃO/ AÇÃO SOCIAL/ SAÚDE
                    Ponto de situação COVID-19
                     Apoios concedidos pelo Município

Nos termos dos artigos 3.º e 4.º da Lei n.º 12/2020, de 7 de maio, que alterou o artigo 4.º e aditou o artigo 7.º B,
ambos da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, informamos sobre os atos e apoios praticados no âmbito da pandemia da
doença COVID-19.
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EDUCAÇÃO

- Apoio ao Ensino à Distância - A cedência na modalidade de comodato, até final do presente ano letivo, dos
108 tablets disponíveis pelos alunos que não tenham equipamento informático que lhes possibilite o acesso ao
ensino à distância, e que estejam inseridos em agregados familiares dos escalões A e B da ação social escolar. Os
dados, ao dia 17 de junho, relativamente à implementação desta medida são os seguintes:

otal Alunos

1.º CEB 490 42 9%
2.º CEB 281 19 7%
3.º CEB 431 15 3%
Secundário 330 3 1%

1532 81 5%

Nota: Os apoios foram objeto de candidatura e de apreciação técnica, encontrando-se os processos arquivados no
Setor de Educação. 

- Aquisição de 30 routers 4G com conetividade (50 GB/mês para 3 meses,  num investimento estimado de
1.800€. Esta aquisição destina-se a atribuir aos alunos do Escalão A da Ação Social Escolar, que não dispõem
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de acesso à internet, e que estão sinalizados pelos estabelecimentos escolares, dando-se preferência aos alunos
do 1.º ciclo do Ensino Básico.

Até 17 de junho, foram contemplados 17 alunos. 

Nota: Os apoios foram objeto de candidatura e de apreciação técnica, encontrando-se os processos arquivados no
Setor de Educação.

- Concessão de Equipamento e Artigos de Proteção

No âmbito da realização de testes serológicos aos trabalhadores e alunos destes estabelecimentos escolares, tendo
em vista a construção de um clima de tranquilidade no arranque das aulas do 11.º e 12.º anos de escolaridade,
foram entregues os seguintes artigos e equipamentos de proteção:

ENTIDADE MÁSCARAS VISEIRAS DOSEADORES 

Agrupamento Escolas Soure 720 20 20

Instituto Pedro Hispano 860 10 20

TOTAL 1580 30 40

Ação Social Escolar 

- Prorrogação dos prazos de pagamento até 30 de junho, sem qualquer penalização, dos serviços de apoio à
família que são alvo de comparticipações familiares (refeições, AAAF e Prolongamento de horário), respeitantes a
períodos anteriores.

- Entrega Cabazes Alimentares

Foram entregues cabazes com produtos alimentares a todas as famílias com crianças integradas no escalão
A, a frequentar o ensino pré-escolar e 1.º Ciclo, sendo que algumas prescindiram desse apoio.

Destinatários N.º Alunos (Escalão A)
N.º Cabazes

distribuídos
Alunos pré-escolar e 1.º Ciclo

integrados Escalão A
87 174 

Alunos pré-escolar e 1.º Ciclo

integrados Escalão B
85 76

Nota: As listagens dos alunos de escalão A e B estão disponíveis no Setor de Educação.

AÇÃO SOCIAL
PESSOAS E FAMÍLIAS

- Intervenções / Acompanhamentos Sociais

No âmbito da pandemia da doença COVID-19 o Setor de Ação Social e Saúde sinalizou e acompanha os seguintes
processos:
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N-º Processos Abertos Total Pessoas
98 216

GÉNERO

M 30

F 68

98

FREGUESIA

Alfarelos 3

Gesteira e Brunhós 12

Degracias e Pombalinho 2

Figueiró do Campo 5

Granja do Ulmeiro 19

Samuel 2

Soure 46

Tapeus 0

Vila Nova de Anços 7

Vinha da Rainha 2

TOTAL 98

Tipos de Apoio efetuados

Tipo de Apoio N-º
Entrega de Cabaz Alimentar 144 
Apoio refeições diárias 4 
Integração Programa ABEM – Medicamento 5 
Entrega de Cabaz Higiene 4
Inscrição no IEFP / GIP 5 
Encaminhamento para inscrição em Lar / Ucc 2
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Inscrição em RSI 11 
Serviço de transporte produtos alimentares 34
Encaminhamento para o POAPMC 7 
Visitas domiciliárias regulares 5
Transporte para efetuar análises clínicas 2
Informações telefónicas diversas 167 

Nota: Os processos e a respetiva caracterização encontram-se arquivados no Setor de Ação Social e Saúde.

- Serviço Apoio Idoso e Pessoa Carenciada

Criação,  em parceria com as juntas de freguesia,  farmácias e estabelecimentos comerciais,  de um serviço de
entrega de produtos essenciais, nomeadamente alimentos e higiene e medicamentos a pessoas de risco (reduzindo
a probabilidade de contágio).

- Pagamento de Serviços Municipais

Prorrogação dos prazos de pagamento de todos os serviços municipais até 30 de junho, sem qualquer penalização.

- Fornecimento de Água // Famílias – Redução

Redução de 50% no fornecimento de água a todas as famílias, nos consumos referentes a março e abril de 2020.

- Acesso gratuito à medicação / Protocolo com a Dignitude

O Município de Soure e a Associação DIGNITUDE tem atualmente em vigor um protocolo para concretização no
concelho do Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento, com a finalidade de possibilitar uma verdadeira
igualdade no acesso a medicação.

O momento atual de implementação do programa é o que resulta do gráfico retirado da plataforma que gere o
sistema.

Em resultado desta parceria, e face ao agravamento da conjuntura económico e social, que tende, naturalmente, a
provocar dificuldades nos agregados mais desfavorecidos ou que por causa da pandemia foram colocados em
situação de fragilidade social, a DIGNITUDE disponibiliza aos municípios parceiros a possibilidade de subscrever
um novo protocolo de “emergência COVID-19” que pretende alargar a rede de acesso ao medicamento a uma
franja da população que por causa da pandemia necessita deste apoio,  e que não estão abrangidos no atual
programa ABEM.

As pessoas a integrar este Programa são aquelas que forem sinalizados pelos serviços de ação social, que estão a
ser gravemente afetadas pela COVID-19.
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O protocolo terá um prazo de vigência de três meses, com possibilidade de prorrogação, até à manutenção do
estado de emergência e traduz-se para o beneficiário da gratuitidade no acesso a toda a medicação, desde que
resulte de receita médica emitida pelo serviço nacional de saúde.

Em termos de  financiamento  do  programa,  será  de  50% para  o  Município  e  50% a  suportar  pela
Associação Dignitude, sobre a totalidade do custo do medicamento não comparticipado pelo SNS.

IPSS

- Fornecimento de Água – Isenção

Isenção do pagamento de água a todas as IPSS do Concelho e Bombeiros Voluntários de Soure , no período
de consumo respeitante aos meses de fevereiro, março e abril.

- Apoio à Aquisição de Produtos de Higienização

Na  sequência  da  determinação  de  atribuição  de  um  plafond de  1.000,00€  mais  IVA,  a  todas  as  IPSS  do
Concelho, para aquisição de produtos de higienização (luvas, máscaras; gel; sabão; entre outros produtos
similares), informamos que esta medida está em curso e integra-se no âmbito do Programa de Emergência Social,
inscrito em Plano de Atividades. 

Instituição Fornecedor Valor Total

Centro Paroquial Granja do Ulmeiro Higimarto 207,86

1 199,36 Higimarto 559,70

 Higimarto 431,80

Centro Social Alfarelos Goodplastic 269,37

1 230,00

 Hasse S.A. 350,55

 Hasse S.A. 175,28

 Eixiorientador 49,69

 Eixiorientador 385,11

Associação de Samuel Centroquimica 1 000,00

1 303,79 Goodplastic 73,80

 HigiCastanheira 229,99

Santa Casa Misericórdia Soure Higicastanheira 171,68

1 229,68 Higicastanheira 58,31

 HigiCastanheira 999,69

Associação da Vinha da Rainha Centroquimica 783,87
1 229,94

 HigiCastanheira 446,07

Casa do Povo Vila Nova Anços Goodplastic 465,41

1 202,48
 Farmácia Madeira 123,00

 HigiCastanheira 540,27

 Goodplastic 73,80

Fundação Maria luisa Ruas HigiCastanheira 128,44 942,58

 Centroquimica 230,25
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 Centroquimiva 230,35

 Centroquimica 353,54

Centro Social Figueiró do Campo HigiCastanheira 295,70

1 258,71 Goodplastic 850,59

 Higicastanheira 112,42

Centro Social Malhadas HigiCastanheira 511,32 860,15

 Higicastanheira 348,83

ADESTA HigiCastanheira 303,98

1 239,98
 Centroquimica 260,63

 HigiCastanheia 513,35

 Centroquimica 162,02

APPACDM HigiCastanheira 104,12
1 225,58

 HigiCastanheira 1 121,46

TOTAL 12 922,25

- Apoio em Equipamento e artigos de proteção

Tendo em conta as orientações da Direção Geral de Saúde do especial cuidado a ter com a população residente em
Lar, ou em situação similar, alargámos o nosso apoio a entidades privadas que possuem este tipo de resposta,
nomeadamente:

ENTIDADE Máscaras Máscaras
Voluntariado 

Viseiras Doseadores 
Fatos de 
proteção

Luvas
(pares) Toucas

Lar S. Miguel Sobral 200 50 20 5 10 100 50

Lar Lourenço & Vicente 150 50 20 5 10 100 50

Lar Venda Nova 150 50 20 5 10 100 50

Lar Santa Jacinta Cercal 200 50 35 5 25 100 50

Lar Anços de Vila Nova Anços 150 50 20 5 10 100 50
Cooperativa Deliciosas 
Diferenças 100 275  5  30   

TOTAL 950 525 115 30 95 500 250

Foi tomado conhecimento dos Apoios Concedidos pelo Município à Educação,
Ação Social, Pessoas e Famílias, IPSS, Saúde, apresentadas pelo Senhor Vereador
Dr. Gil Soares e dar conhecimento à Assembleia Municipal.------------------------
        

32.2. Proteção Civil
                  - Freguesias
                  - A.H.B.V.S - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Soure
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                  - Forças de Segurança e Outros
 

Foi  tomado  conhecimento  dos  Apoios  Concedidos  pelo  Município  à  Proteção
Civil;  Freguesias,  A.H.B.V.S.  -  Associação  Humanitária  dos  Bombeiros
Voluntários  de Soure,  Forças de Segurança e Outros,  apresentadas pelo Vice-
Presidente  Senhor  Américo  Nogueira  e  dar  conhecimento  à  Assembleia
Municipal.-------------------------------------------------------------------------------

Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes deu
por encerrados os trabalhos às 19,00 horas.-------------------------------------------------------------
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