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

  

ATA
--- No dia dez de agosto 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 quinta Reunião Ordinária, estando
presentes o Senhor Presidente da Câmara, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes, eleito
pelo PS, e os Senhores Vereadores: Dra. Florbela Bairros Ferreira eleita pelo  PPD/PSD-
CDS/PP-PPM, em substituição;  Américo Ferreira Nogueira, eleito pelo PS; Dr. Gil António
Contente Soares, eleito pelo PS;  Dra. Maria Manuela Lucas de Oliveira Santos, eleita pela
CDU e Ana Patrícia Alves Pereira, eleita pelo PS.-----------------------------------------------------
--- A Senhora Vereadora Dra. Nádia Filipa Antunes Madeira Gouveia e Eng.º Agostinho
José Jordão Gonçalves, estiveram ausentes por motivos pessoais.----------------------------------

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

            .  Processo: 04/2019
             . Requerente: Teresa Beatriz Almada Marques Napoleão 
                    - Prorrogação do Prazo para Início da Obra

Ponto 5. EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR

            . SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA

            . PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
                - Comparticipação Familiar 
                    . Transportes Pré-Escolar
                         - Ano Letivo 2020/2021
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Ponto 6. EDUCAÇÃO - ENSINO BÁSICO
            . SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA

          . PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS

ALUNOS DO 1.º CEB
                 - Comparticipação Familiar 
                       . Ano Letivo 2020/2021

Ponto 7. EDUCAÇÃO - ENSINO BÁSICO
            . AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA 
           . FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PRÉ-

ESCOLAR E 1.º CEB
                 - Ano Letivo 2020/2021
    7.1.  Escolha  de  Procedimento  Prévio  e  Fixação  de  Valor  de  Referência  para  os

Fornecimentos 
        7.2. Manutenção do Protocolo com a DGEstE 
       7.3. Modificação de Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências com

as Freguesias de:
        7.3.1. Granja do Ulmeiro 
        7.3.2. Samuel
        7.3.3. Tapéus 

Ponto 8. EDUCAÇÃO - ENSINO BÁSICO

            . AUXÍLIOS ECONÓMICOS (1.º CICLO)
                 - Material Escolar

Ponto 9. EDUCAÇÃO / AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
            . ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 
            . AUXÍLIOS ECONÓMICOS (1.º E 2.º CICLOS)
                 - Fichas Pedagógicas 

Ponto 10. CULTURA 
              . Prémio Boas Práticas em Bibliotecas Públicas Municipais - 2019
                 - Candidatura da Biblioteca Municipal  - Para Conhecimento 

Ponto 11. JUVENTUDE

              . AÇÕES NO ÂMBITO DA JUVENTUDE

              . FESTIVAL MUNICIPAL DE JUVENTUDE - PANGEIA  
                   - Iluminação Decorativa/Festiva
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               . DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 
               . APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA

                 . PROMOÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA CONCELHIA

               . SÃO MATEUS 2020/NATAL 2020
                   - Iluminação Decorativa/Festiva
                         . Escolha de Procedimento Prévio 
                    
Ponto 12. DESPORTO E TEMPOS LIVRES  
              . PROMOÇÃO DO DESPORTO 
              . APOIO AO DESPORTO 
                 - Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo 
                      . Época 2020/2021

Ponto 13. AÇÃO SOCIAL // REDE SOCIAL

              . Autarquias Mais Familiarmente Responsáveis 
                   - Inquérito às Autarquias - 12.ª Edição – Para Conhecimento

Ponto 14. AÇÃO SOCIAL // HABITAÇÃO SOCIAL

              . APOIO AO ARRENDAMENTO - Prorrogação do apoio
                   -  Nº Processo 35/2019 - APA

Ponto 15. AÇÃO SOCIAL 
              . CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco
                   - Términus do Mandato da Presidente 

Ponto 16. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – RESÍDUOS

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

              . AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO

                       - Adjudicações
         16.1. Contentores, Identificação, Localização, Pesagem e Software 
         16.2. Compactador de Resíduos 

Ponto 17. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – RESÍDUOS

                . SOURE SUSTENTÁVEL - SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA DE BIO RESÍDUOS 
              . Aquisição de Viatura de Recolhas 
                    - Viatura Pesada para Recolha de Bio Resíduos 
                         . Prorrogação do Prazo Fixado para Apresentação de Proposta 
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Ponto 18. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

                . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS 
               . Santo Isidro - Rua Principal - Drenagem e Saneamentos 
                       - Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto

Ponto 19. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
                . BENEFICIAÇÃO DO CM 1114 ENTRE FIGUEIRÓ DO CAMPO E RIBEIRA DA MATA 
                       - Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto                               
Ponto 20. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE 
              . MERCADOS E FEIRAS

              . PARU - PLANO AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

               . REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL – 2.ª FASE – LOTE 2
                - Trabalhos Complementares – Correção/Situação Final do Lote 2

Ponto 21. RECURSOS HUMANOS
          .  Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho em

Funções Públicas por Tempo Indeterminado para Preenchimento de um Posto
de Trabalho na Carreira e Categoria de Assistente Técnico     

                     - Acionamento da Reserva de Recrutamento para Admissão de um candidato
para a Subunidade Orgânica de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho,
Controlo da Qualidade e Formação  – Alteração da Deliberação de Câmara
de 17/04/2020

                              
Ponto 22. RECURSOS HUMANOS

                    - Processo Disciplinar n.º 1/2020

Ponto 23. Subdelegação no Senhor Vice-Presidente Américo Ferreira Nogueira  
                    - Despacho - Para Conhecimento

Ponto  24.  PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA À INSTALAÇÃO DE PARQUE SOLAR
FOTOVOLTAICO 

                . Requerente : Solitudo – Energias Renováveis Unip, Ldª
                     -  Local da Instalação : Paleão

Ponto 25.  PEDIDO DE PARECER DE LOCALIZAÇÃO À INSTALAÇÃO DE PARQUE SOLAR

FOTOVOLTAICO NO ÂMBITO DO DL 172/2006,  COM AS ALTERAÇÕES DO DL
76/2019

                . Requerente: Enerland 2007 Fotovoltaica S.L.
                     -  Local da Instalação: Rolhão 
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 Ponto 26. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURAS E ESPAÇO PÚBLICO 
              . INFRAESTRUTURAS E ESPAÇO PÚBLICO 
              . CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 
               . Antiga Escola Secundária - Construção de Novo WC Exterior
                - Escolha do Procedimento Prévio

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

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes,  referiu  que:  “referir  aqui  o
acontecimento do dia 31 de julho, que foi o acidente ferroviário na Linha do Norte, um
acontecimento que,  infelizmente,  todos tomámos conhecimento pelas  piores  razões,  até
porque  faleceram  duas  pessoas  e  outra  encontra-se  ainda  gravemente  ferida,  com
internamento hospitalar mas em situação que parece estável , não correndo perigo de vida,
ao que sabemos.
Do que se passou, o Município sente-se na obrigação de deixar registado um agradecimento
público.
Na passada sexta-feira, dia 31 de julho, ocorreu, junto à localidade de Matas, em Soure, uma
colisão de um comboio de passageiros/Alfa com um veículo de manutenção de catenária.
Perante a situação, grave e complexa, diversos agentes de Proteção Civil, Rede Social e da
Sociedade Civil, de forma profissional ou voluntária, disponibilizaram-se a colaborar, dando
uma resposta célere à emergência com que nos deparámos.
Reconhecendo  a  eficácia  desta  resposta,  o  Município  de  Soure  vem,  por  este  meio,
agradecer a todos os intervenientes: Associação Humanitárias dos Bombeiros Voluntários
do Concelho de Soure; Corporações dos Bombeiros do Distrito, Comandantes e elementos
do  Comando;  Comandante  Operacional  Distrital  (CODIS);  Instituto  Nacional  de
Emergência  Médica  (INEM);  Cruz  Vermelha  Portuguesa;  Forças  de  Segurança  -  GNR;
Operadores do Comando Distrital de Coimbra; Autoridade Local de Saúde Pública; UCSP
de Soure, USF Vitasaurium e UCC do Centro de Saúde de Soure; Empresa Sicó Saúde e as
suas gerentes; Instituições Particulares de Solidariedade Social;  Grupo de Voluntários do
Município, para a área da Saúde; Juntas de Freguesia; Trabalhadores e aos colaboradores do
Município, dos vários setores.
O Município de Soure reconhece e reitera o agradecimento da inexcedível colaboração de
todos.
Sugeria  que  pudéssemos  votar  este  reconhecimento  público,  apesar  de  já  ter  feito  esta
pública,  para  que  fique  em  ata,  que  o  Executivo,  em  PAOD,  aprovou  este  Voto  de
Agradecimento a todas as entidades que se envolveram, umas por obrigação, outras não,
mas que, de facto, as coisas correram reconhecidamente bem. 
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Aliás, em 2014, houve um simulacro de um acidente destes na Estação de Soure, feito com
o CODIS e com os Bombeiros do Distrito, com o INEM e com o Município e, portanto,
agora repetiu-se mas de uma forma real, quase no mesmo espaço geográfico.
Também dizer que a este respeito foram muitas as notas de agradecimento que recebemos
de muitos dos passageiros e familiares que acompanhámos, via mensagem, via email,  de
forma simples ou mais elaborada.
Dar nota que, se por um lado agradecemos muito a forma como os profissionais de Saúde
do  Concelho  colaboraram  nesta  emergência,  portanto,  para  além  daquilo  que  é  a  sua
obrigação laboral, por outro lado, não querendo, de modo algum, colocar nos profissionais
de  Saúde  do  Concelho  qualquer  carga  negativa  ao  funcionamento da  mesma saúde  no
Serviço Nacional de Saúde no Concelho de Soure, não deixamos, não deixo de continuar
preocupado sobre a redução do horário de trabalho a que estão a sujeitar o Centro de Saúde
de Soure, nomeadamente a Vitasaurium e também a UCSP, com ameaça de encerrar mais
extensões de saúde, no caso de Samuel que está a Junta de Freguesia a suportar o encargo
adicional com uma assistente operacional, de cerca de 400,00 euros/mês para que a extensão
de saúde não encerre, ainda assim esteve fechada 15 dias por causa das férias da médica e,
portanto, a própria CIM toma nota de que isto é transversal a todo o distrito, toda a região
de Coimbra A juntar a isto a questão da grande indefinição sobre o que é que o Estado quer
mesmo fazer com o Hospital dos Covões,, onde nós, em sede de Executivo e de Assembleia
Municipal, também já manifestámos a nossa preocupação com moção contrária ao possível
desmantelamento  ou  desclassificação do  sistema de  urgências  do  Hospital  dos  Covões,
juntar a toda esta incerteza, manifestamos em termos de CIM, os 19 Presidentes de Câmara,
grande  preocupação  pelo  funcionamento  da  saúde  no  distrito  em termos  de  saúde  de
proximidade até porque, passados meses já do período de desconfinamento, passados meses
após o período de emergência, a retoma dos serviços de saúde não nos parece que estejam
de acordo com as reais necessidades das populações e, portanto, a atitude defensiva e de
intervenção que é dada pelos serviços de proximidade do serviço nacional de saúde é como
se estivéssemos ainda a viver num período de anormalidade, que é real,  que existe, mas
quando verificamos que a saúde existencial presencial, importante em termos de cuidados de
saúde primária, não está a acontecer com a celeridade e de acordo com as necessidades das
populações e isso preocupa-nos e aquilo que nos está dito pela Senhora Ministra é que irá à
CIM, ainda esta semana, onde lhe fizemos chegar um conjunto de considerações, que me
vou dispensar de ler mas que vou pedir à Senhora Chefe de Gabinete que vos faça chegar o
texto de Soure sobre esta matéria, a ser enviado à Senhora Ministra para a reunião que se
conta ter esta semana ainda.
Temos acompanhado iniciativas populares na área do recreio, dos tempos livres de modo
que  as  pessoas  possam aproveitar  este  período de  acalmia  sanitária,  disponibilizámos o
Pavilhão  Multiusos  a  um  grupo  de  jovens  que  solicitou  apoio  ao  Município  para  a
organização  de  um  evento  de  animação  desportiva  ao  nível  informático,  para  jogos
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eletrónicos.  Esteve  presente  um funcionário  da  Autarquia  a  acompanhar  o  trabalho,  a
abertura e o encerramento do evento, eu próprio passei lá, a Senhora Vereadora da área da
Juventude também, com os riscos que isto tem mas fizemos esse acompanhamento. Parece-
nos que correu de forma positiva; verificámos que também, embora havendo um conjunto
alargado,  se  calhar  mais  de 50% dos jovens fossem menores  mas também havia pais  e
encarregados  de  educação  envolvidos  na  organização,  com  quem  fomos  mantendo  o
diálogo. 
Ao nível do lazer, naquilo que são os nossos recursos naturais, tem sido visível a ocupação
que os jovens têm feito dos rios, nomeadamente da represa e do braço aqui do Rio Anços e
também  na  zona  da  Figueirinha,  Casconho  e  Paleão.  Relevar  um  trabalho  muito
interessante,  muito  voluntário  das  pessoas  afetas  a  estas  localidades,  que  têm feito  um
esforço na criação de condições para o uso, em forma de recreio, desses espaços ribeirinhos.
O  Município  tem  vindo,  aproveitando  essas  sinergias  e  as  populações,   a  dar  algum
contributo e estamos a instalar instrumentos de recolha de resíduos sólidos, a fazer com que
o nosso circuito de limpeza inclua também esses espaços, pelo menos duas a três vezes por
semana, sendo que a segunda-feira afigura-se o período mais importante, porque o fim de
semana tem bastante utilização. A nível da Represa de Soure, sendo o local mais perigoso,
iremos colocar sinalética avisando que é uma zona não vigiada, portanto, não se trata de
uma praia,  e que o Município não se responsabiliza por qualquer acidente. Esta linguagem
tem que ser usada em detrimento de uma outra que podia ser punitiva e proibitiva, porque
nós  também  encontramos  na  orla  marítima  praias  vigiadas  e  praias  não  vigiadas,
concessionadas e não concessionadas e também encontramos zonas proibitivas. Porventura,
no cimo da ponte teremos que colocar um sinal,  de um lado e do outro, a dizer que é
proibido, que é perigoso atirarem-se de cima da ponte e na zona mais ligeira da represa,
porque só junto às comportas é que tem mais de 2 metros de pé e tem grande utilização.
Temos é que criar condições, porventura deslocalizar para lá uma cabine sanitária das que
temos junto ao pavilhão, além de que já estão a ser colocados os contentores do lixo e,
portanto, a limpeza também está a ser feita.  É evidente que todas estas pessoas já eram
habitantes do Concelho de Soure o ano passado e nos outros anos, há é uma limitação, e as
pessoas não estão a ir de férias para outros lados, estão a fazer férias em Soure, os jovens
especialmente, as famílias não estão a sair, a dificuldade em ir para o Algarve, para a zona
oeste ou para as praias aqui mais próximas, está a fazer com que, todos os dias, seja um
espetáculo agradável de se ver, mas não podemos chegar lá colocar um nadador salvador e
temos uma praia fluvial. Há um conjunto de condicionantes para cumprir as regras de uma
praia  fluvial,  e  não  estão  ainda  criadas  essas  condições.  Por  outro  lado,  também
convenhamos que, de facto, não é impossível mas a praia é desde o Finisterra à represa, tem
muito  espaço  para  se  estender.  Nós  temos  feito  manutenção,  temos  conseguido,  com
esforço dos funcionários afetos a esse setor, alguma limpeza da água onde ela está mais
parada junto à oficina de automóveis, com uma técnica que é em vez de limpar para dentro
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da represa, que dá mais trabalho vazar a represa, ela drena para dentro da Levada e, depois,
supostamente, passa por baixo do rio até à saída da represa. Tem estado a funcionar mais ou
menos bem, implica muito trabalho matinal e é isso que se está a conseguir fazer.”------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “tinha dois assuntos para levantar.
Um deles tinha a ver com aquele que o Senhor Presidente abordou, que é a questão da
Saúde em Soure. A preocupação que tem chegado também até nós por muitos Munícipes,
pelo estado em como estão a funcionar, não só as extensões de saúde que ainda funcionam,
mas  fundamentalmente  o  Centro  de  Saúde  e  o  equipamento  em  Soure,  os  horários
reduzidos, a forma como são atendidos, eu diria como não são atendidos, a maneira como é
encarado e como é feito hoje o atendimento às pessoas que, embora seja frente a frente mas
com distanciamento  enorme  considerável,  mantendo,  nalgumas  Extensões  de  Saúde,  as
pessoas na rua e perguntando aos utentes o que é que têm… todas estas situações levantam
preocupações e às pessoas que residem no Concelho. O Senhor Presidente diz que será
transversal e que é uma preocupação também da CIM mas devemos fazer todos esforços
para  procurar  melhoria  destes  serviços e,  sabendo nós que a situação e a  passagem do
tempo,  a  vinda  do  outono,  poderá  não  ser  para  melhorar  mas  poderá  ser  para  piorar,
portanto, devemos acautelar, desde já, esta situação.
Segundo assunto que gostaria de levantar tem a ver com a água e com os preços das faturas
da água. A última fatura da água, verificou-se um aumento destes valores. Não posso falar
por mim, que tive um acréscimo de 3,00 euros, mas qual é a justificação, Senhor Presidente,
para este acréscimo do valor, não quero dizer do tarifário, é o valor global da fatura?! Há
pessoas que se queixam que tiveram aumentos consideráveis, estes consideráveis pode ser
relativo, mas aumentos da sua fatura. Deve-se a que componente e qual é a justificação para
isto, para também, se é possível, argumentar e não haver muito desfasamento naquilo que
cada um de nós diz.
Um último assunto, que não fazia parte daqueles que queria aqui abordar mas que o Senhor
Presidente introduziu aqui e tem a ver com a utilização dos nossos rios e é sempre muito
gratificante  ver  tanta  gente  a  utilizá-los.  Concordo  inteiramente  que  seria  uma  medida
cautelosa se colocássemos uma proibição da utilização da ponte para a realização de saltos,
depois  teremos  que  andar  a  ver  que  tem  responsabilidade  e  quem  não  tem  e  qual  a
responsabilidade  do  Município.  É  um  perigo  considerável,  visível,  portanto,  concordo
inteiramente com isso e também concordo que fique algures, nos locais que os Senhores
saberão encontrar, um aviso de que não há vigilância, portanto, os riscos que as pessoas
poderão estar a correr, estão alertados para o facto de não conseguirmos garantir, quer a
qualidade da água, quer a ausência de qualquer perigo que ali irão encontrar.”-------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “utilização do rio… tem
que ser um trabalho de todos, de sensibilização, de ir comprometendo a Autarquia mas
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também  as  outras  entidades  gestoras,  portanto,  nós  temos  tutela  precisamente  entre  a
represa e 50 metros acima da ponte de baixo, aquela ponte antiga, a nossa tutela acaba ali, é
mais ou menos o que está empedrado; a tentativa é alargar a zona urbana e também no novo
PDM isso é capaz de ficar definido até, pelo menos, aos portões do Campo de Futebol, para
que o Município possa intervir um dia até mais abaixo um pouco e talvez uma zona mais de
100 metros a acompanhar a margem daquele terreno onde o Município organiza as tendas
de São Mateus, que é confinante com o rio no braço do Arunca.
Relativamente à questão da Saúde, que não fique aqui a ideia que a nossa questão seja contra
qualquer profissional de saúde do Concelho de Soure; reconhecemos que eles têm que ter
condições de trabalho, têm que ter recursos humanos para poder trabalhar com segurança e
fazer o seu trabalho com segurança, para eles próprios e para todos os doentes, ainda mais
com esta situação COVID, têm que ter recursos materiais e equipamentos adequados e esse
reforço também é notório, foi o Município que lá foi acudir com acrílicos, com máscaras,
com viseiras,  com máquinas  de  lavar  e  máquinas  de  secar  e  mais  o  que  na  altura  foi
solicitado.  O  Estado  Central  fez  um orçamento  retificativo,  tem que  assumir  que  não
podemos ir para outubro, se não for o COVID serão outros surtos e outras circunstâncias,
com reabertura das escola, que tranquilidade podemos dar aos pais, que vamos abrir a escola
de  manhã  à  noite,  com  os  alunos  em  desfasamento  de  horários,  a  tempo  inteiro  no
Concelho de Soure e o Centro de Saúde está fechado às 15.30 horas? Isto não pode ser! Que
segurança  é  que vamos dar?!  O Município  de Soure  abriu  as  suas  portas… quando na
administração pública central, com o devido respeito, não é assim. Interessa-nos os serviços
de saúde porque é a garantia do funcionamento de todo o resto do sistema.
Relativamente à fatura da água: de facto, nas redes sociais, tem acontecido pessoas virem
mostrar  alguma indignação  sobre  a  fatura  da  água.  Num universo  de  10.200  clientes  é
natural que esta migração de dados que aconteceu em fevereiro possa ter repercutido alguns
erros, é normal em qualquer situação, se calhar erros que já aconteciam quando a situação
estava devidamente estabilizada em termos comerciais  nos serviços de água do Município.
Temos que olhar para factos, a minha fatura da água também aumentou, passei a consumir
mais água. Nós sabíamos, nós Executivo, quando propusemos que,  pelo menos os dois
meses de confinamento, devíamos suportar, nós Município, o encargo de 50% da água no
consumo doméstico,  sabíamos que isso tinha um motivo,  um incentivo.  Nós,  enquanto
autoridade  administrativa,  incentivámos as  pessoas  a  ficarem em casa;  ficando em casa,
obviamente,  que  uma  das  coisas  que  ia  aumentar  era  o  consumo  de  água  e  havendo
aumento  do  consumo  de  água,  há  aumento  da  necessidade  de  tratamento  das  águas
residuais, portanto, aumento de saneamento e, por arrastamento, um aumento da imputação
dos custos de resíduos sólidos urbanos e o certo é que a água foi debitada nos caudalimetros
do Município e entre a muita água que se perde no Concelho, aquela que não se perde
passou nos contadores das pessoas e se as pessoas não tivessem o cuidado de verificar a sua
fatura em anos anteriores, com esta dimensão, também pode ser verdade, também temos
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nota  interna  do  Município  que  muitas  pessoas  sabiam bem interpretar  o  Regulamento
Municipal e quando tinham excessos de consumo de água vinham encontrar acolhimento
nos serviços municipais para uma justificação que lhes permitisse reduzir o valor final total
quantitativo, do ponto de vista financeiro, dessa fatura porque o regulamento continua a ter
esse mecanismo, ou seja, havendo uma fundamentação, havia um pedido... não quer dizer
que agora não possa ser feito, as pessoas têm é que reclamar. Já agora dou-lhe nota, há 5 ou
6  reclamações,  no  máximo  10,  sobre  água,  que  me  foi  dado  conhecimento  enquanto
Presidente  de  Câmara  e  Administrador  da  ABMG,  de  facto,  situações  que  tiveram
explicação, algumas sem necessidade de as pessoas estarem a ter aquele nível de faturação,
vou dar um exemplo: empresas que passaram a pagar muito de água, vai-se a verificar e
estavam  a  pagar  indevidamente  por  culpa  do  sistema,  ou  seja,  as  empresas  que  sejam
licenciadas para funcionar em determinada atividade industrial e algumas de prestações de
serviços, têm que ter a sua rede própria de combate a incêndios, têm mangueiras, têm a
tubagem  própria  e  têm,  segundo  o  Regulamento,  um  contador  próprio,  com  uma
determinada capacidade para esse fim. Essas empresas, pelo regulamento, pagam zero, o
contador tem é que estar selado e só é aberto em caso de incêndio para alimentar a rede de
incêndio e foram identificadas 3 empresas: uma na Freguesia da Gesteira e duas na Zona
Industrial de Soure, que tinham esse sistema e alguém lhes vendeu a ideia que não tinham
necessidade de ter dois contadores, bastava o grande e depois “roubavam” do contador
grande… o bypass, depois do contador, já dentro do prédio, tiravam a meia polegada do
tubo  para  alimentar  as  casas  de  banho,  só  que,  como o  contador  não  está  selado,  em
exclusivo para a rede de incêndios, estavam a pagar só de taxa fixa 200 e tal euros, sem
necessidade nenhuma. Foi-se colocar antes do ramal para poderem alimentar casas de banho
e cozinhas e o outro contador selado e um contador de 15 mm paga 4,50 euros, se consumir
1000 litros por mês, a conta são 6,00 euros ao final do mês e não os 500 ou 600 como a
alguns apareceu a fatura e são situações que estão a ser corrigidas.
E quando era com a Câmara,  não era assim?!  Não vale a pena ir  à  procura… estamos
atentos às  reclamações.  O Município,  através  do Eng.  Joaquim Oliveira,  que é  a  nossa
ligação  à  empresa,  toma  nota  das  reclamações;  temos  necessidade  de  fazer  alguns
investimentos e até nesse seguimento dar aqui a informação que recorremos aos Bombeiros
-  há-de  ser  pago  esse  serviço  pela  ABMG  e  uma  empresa  externa  -,  e  por  falar  em
Bombeiros, eles têm na sua posse, foi-lhes oferecido um camião para fazer tração a galeras e
a minha proposta, para reforçar esta componente da proteção civil,  disse à Direção dos
Bombeiros  e  ao  Comandante  que  se  houvesse  uma  cisterna,  em condições,  para  fazer
transporte de água, não potável,  mas para fazer outro tipo de transportes de água, para
satisfação das pessoas, para outros fins e para as pessoas não estarem a gastar água da rede e
como reserva até de proteção civil,  que o Município pode vir a  adquirir  essa cisterna e
depois cedê-la, sob regime de comodato, aos Bombeiros, um investimento na ordem dos
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10.000,00 euros para poder levar 30.000 litros de água,  para outros fins que não seja  o
consumo humano mas que evita que se gaste água deste consumo.”------------------------------

A Senhora Vereadora Ana Patrícia Pereira, referiu que: “apenas dar nota que, apesar de em
cima da hora, quarta-feira celebra-se o Dia Mundial da Juventude e, desta forma, estamos a
preparar  umas pequenas atividades no rio,  durante  3  dias,  estando asseguradas,  como é
óbvio, todas as condições de higiene e segurança.”----------------------------------------------------

O Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes,  referiu  que:  “eu  disse  à  Senhora
Vereadora para procurar o mercado, com um orçamento muito limitado, mas quanto mais
não seja do ponto de vista da formação, há Municípios que estão a ter atividades, ainda hoje
vi uma notícia, de jovens a limpar as praias. Houve uma campanha que se fez há dois anos,
onde  os  jovens  limparam  alguns  sítios  de  lixeira  espalhados  pelo  Concelho.  Portanto,
Senhora Vereadora, vi que ainda hoje colocaram uma notícia a divulgar e a reforçar que as
pessoas podem usar o serviço de ambiente para pedir extração de monos, de lixo; que ainda
este fim de semana, bem no meio da Vila de Soure, ficou de volta de um contentor uma
situação muito complicada, ainda hoje verifiquei que já estava limpo e, portanto, aproveito
para juntar os jovens ao ambiente e propor-lhes ações do género pois se eles andam nos
rios, como foi reportado há dias, ficam garrafas e plásticos nas margens do rio. Aproveito
essa sua proximidade às duas áreas para sensibilizar os jovens para uma boa utilização de
recursos.”------------------------------------------------------------------------------------------------------

O  Senhor  Vice-Presidente  Américo  Nogueira,  referiu  que:  “duas  ou  três  notas  sobre
assuntos  que  já  aqui  foram abordados  e  que  não  podia  deixar  de  manifestar  a  minha
preocupação.
Relativamente ao acidente ferroviário, referir que estamos a valorizar todas as entidades que
participaram mas também não podia deixar de, mesmo estando de férias acompanhei a par e
passo toda a evolução do acidente, até porque não é o primeiro, infelizmente, que tivemos
no nosso Concelho e tanto este como o outro correu tudo muito bem na prestação de
recursos.  Gostaria  de  realçar  aqui  o  extraordinário  trabalho  que  foi  feito  por  todos  os
Serviços Municipais, a começar pelos Transportes e a terminar na Ação Social e também
agradecer a disponibilidade imediata de todos os Funcionários, independentemente da hora
e  dos  seus  horários  e  também porque  muitos  estavam de  férias  e  se  ofereceram para
trabalhar.
Relativamente  a  uma  preocupação  do  Senhor  Presidente  e  da  Senhora  Vereadora  Dra.
Manuela Santos, quanto às questões da Saúde no Concelho de Soure penso que todos nós
devemos estar preocupados, é uma preocupação de todos os Vereadores e, portanto, Senhor
Presidente  conte  comigo, e  penso que também com os outros colegas,  para aquilo que
entender ser necessário. Penso que há momentos em que temos que ser mais duros e nós, se
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o temos sido até aqui, penso que será, talvez, necessário começar a pensar noutras medidas e
estarmos  todos  unidos  na  medida  em que  se  comece  a  evitar  problemas  que,  no meu
entender, apenas só aparecem por falta de gestão e de critério de gestão das pessoas da
Administração Geral da Saúde, uma vez que, e talvez também por causa do COVID, as
coisas se têm facilitado em demasia mas não vale tudo e como não vale tudo, devemos estar
atentos. Se for preciso reunir com a Senhora Ministra da Saúde, estamos cá para o que for
preciso e para essas ações.
Dar nota que estamos a preparar o Plano Municipal de Transportes Escolares para o Ano
Letivo 2020/2021. Neste momento, temos em nossa posse todos os dados, em relação ao
Agrupamento de Escolas de Soure e do Instituto Pedro Hispano, também facultado pelo
Senhor Vereador Dr. Gil Soares que está com a parte da Educação, necessários para o Plano
Municipal  de Transportes Escolares que,  penso que,  em termos de horários não haverá
grandes alterações, a não ser no período da hora de almoço.
Na área da Proteção Civil, felizmente continuamos sem fogos no Concelho de Soure mas
continuamos  atentos,  o  dispositivo  está  no  terreno.  O  Senhor  Presidente  tem  sabido
também  gerir  esta  situação,  uma  vez  que  sempre  que  há  situações  de  alerta  ou  de
emergência, os funcionários disponíveis vão para o Quartel dos Bombeiros. Digamos que
estamos a fazer o trabalho que é preciso e, sendo cedo para fazer um balanço, penso que
devemos realçar todo esse empenho dos Bombeiros, do Senhor Presidente e também dos
nossos funcionários envolvidos.”-------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “há uma carta que aqui
tenho, para vosso conhecimento, sobre as questões da saúde, uma carta do Coordenador da
UCSP, Dr. Ivo, que devolveu os telemóveis que o Município tinha cedido para receberem
chamadas no período COVID e se devolveram é porque já não são necessários e é porque
estão  a  fazer  atendimento presencial,  presumo eu.  Nós cedemos telemóveis  a  todos os
médicos do Concelho, os da UCSP e da USF e estes se os têm é porque ainda estão a ser
precisos. Espero que estejam a fazer bom proveito e que, se for necessário, reforçar. Não
nos podemos é substituir ao Estado.”-------------------------------------------------------------------

Foi  aprovado,  por  unanimidade,  um voto  de  agradecimento a todas  as  entidades
envolvidas no socorro ao acidente ferroviário ocorrido em Soure, no dia 31/07/2020.-------
Foram dadas várias Informações e prestados diversos esclarecimentos.-------------

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

Foi presente a seguinte listagem:
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Município de Soure
Requerimentos para Reunião

De 27-07-2020  a  10- 08-2020

06-08-2020

Class.: 01
Ano: 2020
Número: 7161
Dt. Entrada Reqt.: 11-05-2020
Processo: 01/2019/25/0
Requerente: Ilídio Manuel Simões da Silva 
Tp. Pedido: Projetos de Especialidade 
Tp. Construção: Alteração
Tp. Utilização: Garagem
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 04-08-2020
Local Obra: Rua de Trás
Informação: Deferido.
Freguesia: Gesteira e Brunhós

Class.: 01
Ano: 2020
Número: 3748
Dt. Entrada Reqt.: 06-03-2020
Processo: 01/2020/10/0
Requerente: Campagna D´Oliva Gourmet – Investimentos Imobiliário 
Tp. Pedido: Projeto de Arquitetura 
Tp. Construção: Alteração 
Tp. Utilização: Anexo
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 06-08-2020
Local Obra: Rua do Rechio e Seladas 
Informação: Deferido de acordo com teor da informação técnica 
Freguesia: Degracias e Pombalinho

Class.: 01
Ano: 2020
Número: 2295
Dt. Entrada Reqt.: 11-02-2020
Processo: 01/2020/5/0
Requerente: António Marouvo Alhau
Tp. Pedido: Projeto de Arquitetura 
Tp. Construção: Alteração da Utilização
Tp. Utilização: Habitação Comércio e S.  
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 06-08-2020
Local Obra: Rua Principal,99
Informação: Deferido de acordo com teor da informação técnica 
Freguesia: Soure

Class.: 01
Ano: 2020
Número: 3754
Dt. Entrada Reqt.: 06-03-2020
Processo: 01/2020/11/0
Requerente: Campagna D´Oliva Gourmet – Investimentos Imobiliário 
Tp. Pedido: Projeto de Arquitetura
Tp. Construção: Alteração
Tp. Utilização: Habitação 
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
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Data reunião: 06-08-2020
Local Obra: Rua do Rechio e Seladas 
Informação: Deferido de acordo com teor da informação técnica 
Freguesia: Degracias e Pombalinho

Total: 4  

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.------------------------------------------------------------------------------

Ponto 4. Candidatura a Apoio Financeiro para Conservação de Fachada de Prédio
sito no Largo das Amoreiras e na Rua dos Templários, Soure

            .  Processo: 04/2019
             . Requerente: Teresa Beatriz Almada Marques Napoleão 
                    - Prorrogação do Prazo para Início da Obra

Foi presente a seguinte informação:

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

                Processo: 04/2019
   Requerente: Teresa Beatriz Almada Marques Napoleão 
       - Prorrogação do prazo para início da obra

Em reunião de Câmara de 29/05/2020, foi deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de
apoio fnanceiro para conservaçaão da fachada do imóvel sito no Largo das Amoreiras e na Rua dos
Templários, na vila de Soure, no valor máximo de 1.250,00€.

A requerente reuniu com os serviçaos e referiu que o empreiteiro, entretanto aceitou outros
trabalhos, e só vai iniciar a obra da requerente, depois do fnal do mms de agosto.

Por esse motvo solicita a prorrogaçaão do prazo do início das obras, pelo período de 6 meses.
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Nos termos do artgo 8º Regulamento de Incentvos à Conservaçaão de Fachadas de Imóveis na
Zona Histórica de Soure, as obras devem ser iniciadas no prazo máximo de 30 dias a contar da data da
aprovaçaão da candidatura e serem concluídas no prazo máximo de 3 meses a contar da mesma data,
salvo em casos devidamente justfcados e aceites pela Câmara Municipal de Soure.

Devia ter iniciado a obra até 29 de junho de 2020.
Face ao exposto, sugere-se que a Câmara aprove o pedido de prorrogação do prazo para início

dos trabalhos, até 29 de dezembro de 2020.

Maria José O. Carvalhão – Engª
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
04 de agosto de 2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de prorrogação do prazo para
início  dos  trabalhos,  até  29  de  dezembro  de  2020,  conforme  decorre  da
informação técnica dos serviços.----------------------------------------------------------

Ponto 5. EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR

            . SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA

            . PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
                - Comparticipação Familiar 
                    . Transportes Pré-Escolar
                         - Ano Letivo 2020/2021
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Foi presente a seguinte informação:
        
Assunto: EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLAR
                - SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA

- PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
- COMPARTICIPAÇÃO  FAMILIAR
. TRANSPORTES PRÉ-ESCOLAR

- ANO LETIVO 2020/2021
    

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:

A Câmara Municipal de Soure tem vindo a apostar na melhoria de condições na prestação do
Serviço de Apoio à Família, nomeadamente, no que toca ao  Fornecimento de Almoços e
Complemento  de  Horário,  tendo  em  consideração  o  levantamento  concelhio,  efetuado
anualmente, relativo às necessidades das famílias das crianças que frequentam a Educação
Pré-Escolar.

De acordo com o n.º1 do art.º 20.º do Decreto-Lei n.º55/2009, de 2 de março, o preço das
refeições a fornecer às crianças e aos alunos nos refeitórios escolares dos estabelecimentos
de  educação pré-escolar  e  dos  ensinos  básico  e  secundário  e  as  demais  regras  sobre  o
respetivos pagamento são fixados, anualmente, por Despacho Governamental.

Para  o Ano Letivo 2020/2021, o despacho n.º8452-A/2015, de 31 de julho, na sua atual
redação do despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, fixa os valores a pagar pelas famílias:

- 1,46€/ por refeição – Famílias a partir do Escalão 3 do Abono de Família;
- 0,73€/ por refeição – Famílias a partir do Escalão B (Escalão 2 do Abono de Família)
- 0,00€/ por refeição – Famílias a partir do Escalão A (Escalão 1 do Abono de Família)

No que toca à  Comparticipação Familiar, a  Câmara Municipal  de Soure,  num quadro de
reforço  de  apoio  às  famílias,  tem  vindo  progressivamente  a  aprovar  uma  Tabela  menos
penalizadora do que a que resulta da aplicação linear da lei (Despacho Conjunto n.º 300/97
de 09 de Setembro), no que concerne ao Complemento de Horário, tendo em linha de conta
os seguintes critérios:

 Adotar os escalões fixados na lei indexados à Retribuição Mínima Mensal, assegurando-
se a sua atualização anual;

 Subdividir o 1º Escalão em 2, (A e B), assegurando-se assim um tratamento de exceção
aos Agregados Familiares, inequivocamente, mais vulneráveis;

 Isentar  de  pagamento  os  Agregados  Familiares  do  1º  Escalão  A,  isto  é,  os  que
manifestamente evidenciem condições socioeconómicas muito frágeis;

 Garantir a existência de justiça social, adaptando as taxas mensais para os diferentes
escalões  numa  lógica  de  progressividade,  no  entanto,  inferiores  às  legalmente
previstas;
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 Fixar uma Comparticipação Familiar Máxima, que não exceda, de acordo com a lei, o
custo dos serviços prestados.

Para o  Ano Letivo 2020/2021, de acordo com o levantamento concelhio das necessidades
das famílias, verifica-se a necessidade da prestação destes Serviços na quase totalidade dos
Jardins de Infância, a partir do dia 14 de setembro de 2020.

Assim, pretendendo o Município continuar a desenvolver uma estratégia socioeducativa de
apoio às famílias e considerando-se que devemos insistir na aplicação de uma Tabela menos
penalizadora do que a resultante da Lei em vigor, no que toca ao Complemento de Horário, e
de acordo com a ambiência legal aplicável ao ano letivo 2020/2021, no que se refere ao
Fornecimento de Almoços, sugere-se, nos termos da informação jurídica que junto se anexa,
e sempre que estejam reunidas as condições para a prestação daqueles serviços, que:

1 - A Câmara Municipal aprove a atualização da Tabela atualmente em vigor de
acordo  com  a  ambiência  legal,  nomeadamente  a  atualização  do  valor  da
Comparticipação Familiar do Complemento de Horário, resultante da alteração
do valor da retribuição mínima mensal para 635€ (Decreto-Lei n.167/2019 de
21  de  novembro),  isto  é,  aprove  a  Tabela  de  Comparticipação  Familiar
apresentada em anexo para as Crianças que irão frequentar a EDUCAÇÃO PRÉ-
ESCOLAR da Rede Pública, no Ano Letivo 2020/2021;

2 -  Relativamente  aos  Transportes  Escolares,  e  dando  cumprimento  ao
preconizado  no  art.º  20.º  do  Decreto  –Lei  n.º  21/2019  de  30  de  janeiro,
nomeadamente  “a  gratuitidade para  os  alunos  da  educação  pré-escolar,  do
ensino  básico  e  do  ensino  secundário,  quando  residam  a  mais  de  3km  do
estabelecimento  de  ensino  que  frequentam”,  e  em  consonância  com  o
estipulado no Plano Municipal de Transportes, isentam-se, assim, as famílias de
qualquer comparticipação familiar.

À consideração superior,
A Chefe Divisão Assuntos Sociais e Educação em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
29-07-2020
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O  Senhor  Vereador  Dr.  Gil  Soares,  referiu  que:  “esta  proposta  tem  a  ver  com  a
comparticipação familiar a pagar pelos encarregados de educação no Pré-Escolar, portanto,
mantém-se a tabela exatamente como está do ano passado, apenas a atualização em função
do indexante, que é a retribuição mínima mensal. Optámos por manter esta lógica e só para
terem a título de exemplo, o ano passado houve 103 alunos inscritos no prolongamento de
horário, 13 no 1.º Escalão A; 4 no 1.º Escalão B; no 2.º - 17; no 3.º - 20; no 4.º - 32; no 5.º -
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PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA - ANO LETIVO 2020/2021

Legislação aplicável:

Comparticipação Familiar// Prolongamento de Horário Retribuição Mínima Mensal

A comparticipação familiar é determinada com base nos seguintes escalões:

(Art.º 3º do Despacho Conjunto n.º 300/97) R.M.M. para o ano 2020

1º Escalão A - até 15%

1º Escalão B ---> 15% até 30%

2º Escalão ----> 30% até 50%

     635,00 € 3º Escalão ----> 50% até 70%

4º Escalão ----> 70% até 100%

5º Escalão ----> 100% até 150%

6º Escalão ----> 150%

ESCALÕES PROPOSTA 

Prolongamento de Horário Alimentação

Valor Mensal Valor por Refeição

1º Escalão A
0 €

0,00 €Até 95,25 €

1º Escalão B
5 €

De 95,26 € até 190,50 €

 2º Escalão 
20 €

De 190,51 € até   317,50 € 

 3º Escalão 
30 €

0,73 €De      317,51 € até   444,50 € 

 4º Escalão 
40 €

De      444,51 € até   635,00 € 

 5º Escalão 

60 €
De      635,01 € até   952,50 € 

1,46 € 6º Escalão 

70 €*
A partir de   952,51 € 

Valor Máximo da Compartcipaçaão Familiar

Entre seis (6) e dez (10) dias úteis - 15%
Mais de dez (10) dias úteis - 30%

 Tabela aprovada pela Câmara Municipal, em Reunião de 10-08-2020 

Complemento de Horário:     Despacho Conjunto n.º 300/97 de 09 de Setembro

Alimentação:    Dec.-Lei n.º 55/ 2009 de 02 de Março

% estabelecida em função da 
RMM /Retribuição Mínima 
Mensal

Decreto -Lei 
n.º167/2019 de 21 de 

novembro

TABELA DE COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR PARA O ANO LETIVO 2020/ 2021

Rendimento per capita, indexado à 
RMM (Retribuição Mínima Mensal)

Escalão 1 
do Abono 
de Família

NOTA:                                                             
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          

                              Valores fixados, pelo Ministério da 
Educação, para os alunos dos Ensinos 
Pré -Escolar, Básico e Secundário, em 

Refeitórios Escolares (despacho 
n.º8452-A/2015, de 31 de julho, na sua 

atual redação do despacho 
n.º7255/2018 de 31 de julhoEscalão 2 

do Abono 
de Família

Escalões 
3, 4, 5, e 6 
do Abono 
de Família

* 1)

Nota - Para efeitos do n.º3 do art.º 10º e do art.º 11.º do Regulamento da Componente de Apoio à Família - Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico - há lugar a redução no valor da comparticipação familiar mensal, nas situações de faltas por férias familiares ou doença, mediante o 
preenchimento dos respetivos formulários, com os seguintes critérios:
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8 e no 6.º – 9. Foi esta a distribuição que ao longo dos últimos anos se mantém, mais ou
menos,  estável.  Portanto,  mantemos esta  tabela  em termos de  prolongamento.  O valor
máximo a pagar será de 70,00 euros.
Na questão das refeições mantemos aquilo que o despacho governamental tem estipulado
para as refeições escolares: o pagamento de 1,46 euros para o Escalão 3 do Abono Familiar;
0,73 euros para o Escalão 2 e isenção para o Escalão 1.”--------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atualização da Tabela atualmente em
vigor de acordo com a ambiência legal, nomeadamente a atualização do valor da
comparticipação Familiar do Complemento de Horário, resultante da alteração
do valor de retribuição mínima mensal para 635  (Decreto-Lei n.º 167/2019 de€
21  de  novembro),  isto  é,  aprovar  a  Tabela  de  Comparticipação  Familiar
apresentada para as Crianças que irão frequentar a Educação Pré-Escolar da
Rede Pública, no Ano Letivo 2020/2021;
Relativamente aos Transportes Escolares, e dando cumprimento ao preconizado
no art.º  20.º do Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro, nomeadamente “a
gratuitidade para os  alunos da Educação Pré-Escolar,  do Ensino Básico e do
Ensino Secundário, quando residam a mais de 3km do estabelecimento de ensino
que frequentam”, e em consonância com o estipulado no Plano Municipal de
Transportes, isentar as famílias de qualquer comparticipação familiar, conforme
decorre das informações técnicas dos serviços.-------------------------------------------

Ponto 6. EDUCAÇÃO - ENSINO BÁSICO

            . SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA

          .  PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES

AOS ALUNOS DO 1.º CEB
                 - Comparticipação Familiar 
                       . Ano Letivo 2020/2021

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO

- SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA
- PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CEB

- COMPARTICIPAÇÃO  FAMILIAR
- ANO LETIVO 2020/2021
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A Câmara Municipal de Soure tem vindo a apostar na criação de condições para a prestação
do Serviço de Apoio à Família, designadamente, no que toca ao Fornecimento de Refeições
e  Complemento  de  Horário,  tendo  em  conta  o  levantamento  concelhio,  efetuado
anualmente,  relativo  às  necessidades  das  famílias  das  crianças  que  frequentam,  quer  a
Educação Pré-Escolar, quer o 1.º CEB.

Para o  Ano Letivo 2020/2021, de acordo com o levantamento concelhio das necessidades
das  famílias,  verifica-se  a  necessidade  da  prestação  do  Serviço  de  Fornecimento  de
Refeições nas Escolas do 1.º CEB, a partir do dia 14 de setembro de 2020.

Assim, nos termos da informação jurídica que junto se anexa, e sempre que estejam reunidas
as  condições  para  a  prestação  do  Serviço  Fornecimento  de  Refeições,  no  Ano  Letivo
2020/2021, sugere-se que a Câmara Municipal aprove:

1. O pagamento, pelas Famílias, dos valores fixados pelo Ministério da Educação e Ciência,
para os alunos dos Ensinos Básico e Secundário em refeitórios escolares (despacho n.º
8452-A/2015 de 31 de julho, alterado pelo despacho n.º 5296/2017 de 16 de junho e
pelo despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho), nomeadamente:

- 1,46€/ por refeição – Famílias a partir do Escalão 3 do Abono de Família;
- 0,73€/ por refeição – Famílias a partir do Escalão B (Escalão 2 do Abono de Família)
- 0,00€/ por refeição – Famílias a partir do Escalão A (Escalão 1 do Abono de Família)

2. O  pagamento  integral  da  refeição,  pela  autarquia,  para  os  alunos  abrangidos  pelo
Escalão A (Escalão 1 do Abono de Família) e metade do valor da refeição, para os alunos
abrangidos pelo Escalão B (Escalão 2 do Abono de Família).

À consideração superior,
A Chefe Divisão Assuntos Sociais e Educação em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
29-07-2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar:
• O pagamento, pelas famílias, dos valores fixados pelo Ministério da Educação e
Ciência, para os alunos dos Ensinos Básico e Secundário em refeitórios escolares
(Despacho n.º 8452-A/2015 de 31 de julho, alterado pelo Despacho n.º 5296/2017
de 16 de junho e pelo Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho), nomeadamente:
    - 1,46 /por refeição – Famílias a partir do Escalão 3 do Abono de Família;€
   - 0,73 /por refeição – Famílias a partir do Escalão B (Escalão 2 do Abono de€
Família);
   - 0,00 /por refeição – Famílias a partir do Escalão A (Escalão 1 do Abono de€
Família);
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• O pagamento integral da refeição, pela Autarquia, para os alunos abrangidos
pelo Escalão A (Escalão 1 do Abono de Família) e metade do valor da refeição,
para os  alunos abrangidos pelo Escalão B (Escalão 2 do Abono de Família),
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.--------------------------------

Ponto 7. EDUCAÇÃO - ENSINO BÁSICO
            . AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA 
           . FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

PRÉ-ESCOLAR E 1.º CEB
                 - Ano Letivo 2020/2021
    
Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: EDUCAÇÃO/ ENSINO BÁSICO
   AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/ SERVIÇO APOIO À FAMÍLIA

- FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PRÉ-
ESCOLAR E 1.º CEB

- ANO LETIVO 2020/2021
    

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:

De acordo com o regime jurídico aplicável à atribuição e ao funcionamento dos apoios no
âmbito da ação social escolar enquanto modalidade dos apoios e complementos educativos
(artigos 27º e seguintes da Lei de Bases do Sistema Educativo e Decreto Lei n.º 55/2009, de 2
de Março), o apoio a prestar em matéria de alimentação compreende a distribuição diária e
gratuita de leite e o fornecimento de refeições gratuitas ou a preços comparticipados e a
promoção de ações no âmbito da educação e higiene alimentar (art.º 13 da Lei n.º 55/2009).

Encontra-se  em  curso  a  preparação  do  ano  letivo  2020/2021,  no  que  se  refere  às
competências  do  Município,  nomeadamente  no que respeita  ao  Programa de Expansão  e
Desenvolvimento da Educação Pré Escolar e Programa de Generalização do Fornecimento de
Refeições aos Alunos do 1.º CEB (enquadramento legal no Despacho n.º 22251/2005, de 30 de
Setembro,  publicado  no  Diário  da  República  n.º  205,  2ª  série,  de  25  de  Outubro  e  no
Despacho n.º 18987/2009, de 6 de Agosto, publicado no Diário da República, n.º158, 2ª série,
de 17 de Agosto).

Para o ano letivo de 2020/2021 estima-se o número de alunos a necessitar  de refeições
diárias, por estabelecimento escolar:
- Jardim Infância Alfarelos – 9
- Jardim Infância Degracias – 14
- Jardim Infância Figueiró do Campo – 8
- Jardim Infância Granja do Ulmeiro – 21
- Jardim Infância Marco – 5
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- Jardim Infância Sobral – 18
- Jardim Infância Soure - 35
- Jardim Infância Tapéus – 12
- Jardim Infância Vila Nova Anços – 11
- Jardim Infância Vinha Rainha – 16
- EB1 Alfarelos – 30
- EB1 Degracias/ Pombalinho – 16
- EB1 Figueiró do Campo – 26
- EB1 Gesteira – 7
- EB1 Granja Ulmeiro – 78
- EB1 Marco – 20
- EB1 Sobral – 30
- EB1 Soure - 130
- EB1 Tapéus – 27
- EB1 Vila Nova Anços – 26
- EB 1 Vinha da Rainha - 23

Estima-se ainda que o número previsto de pessoal a afetar, com recurso a entidades externas
ao Município e ao Agrupamento de Escolas, para servir refeições seja:
- Jardim de Infância Granja do Ulmeiro e EB1 Granja do Ulmeiro – 3
- Jardim de Infância de Tapéus e EB1 de Tapéus – 1
- Jardim de Infância Vila Nova Anços e EB1 Vila Nova Anços – 2
- Jardim de Infância da Vinha da Rainha e EB1 da Vinha da Rainha – 1

Para que o Município continue a assegurar a prestação das refeições escolares, no âmbito do
Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições ao 1.º CEB e ao Pré-Escolar, deverá
proceder de acordo com a ambiência legal aplicável, pelo que se sugere que se proceda em
conformidade, nomeadamente:

1  ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA
-À semelhança do ano letivo anterior, desencadear um procedimento de contratação
pública, de acordo com o previsto no Código dos Contratos Públicos, especificando o
serviço pretendido e os estabelecimentos de ensino abrangidos, sendo os valores dos
serviços previstos ( Preço Base) os que constam no Caderno de Encargos -Anexo I,
nomeadamente para os seguintes estabelecimentos educativos: Jardim de Infância e
EB1 Figueiró do Campo, Jardim de Infância e EB1 Degracias/ Pombalinho, Jardim de
Infância e EB1 Sobral, EB1 Gesteira, Jardim de Infância e EB1 Vila Nova de Anços e
Jardim de Infância de Soure.

2 ALTERAÇÃO AO PREÇO UNITÁRIO BASE DAS REFEIÇÕES
- Sabendo que o preço unitário base do serviço de confeção e entrega de refeições nos
estabelecimentos escolares do Concelho tem sido de 1,50€+IVA desde o ano de 2008
até ao ano letivo de 2019/2020, propomos a atualização deste valor para 1,75€ + IVA,
para efeitos do cumprimento do artigo 68.º da Lei do Orçamento de Estado para 2020,
com base na seguinte fundamentação:
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a)  Atualização  do  valor  unitário,  com justificação  na  atualização  do  Índice  de
preços no consumidor para 1,67€ + IVA (um valor de 1,50€ em 2008 corresponde a
um valor de 1,67€ em 2019, tendo sido utilizado o índice de preços no consumidor
–  médio  anual),  com  o  fator  de  atualização  de  1,11232865814904,  Instituto
Nacional de Estatística) – em Anexo II;
b)  Acréscimo  de  0,08€,  ao  valor  atrás  aludido,  por  preço  unitário,  devido  às
especificidades resultantes do cumprimentos das orientações da Direção Geral de
Educação  e  Direção  Geral  de  Saúde  no  que  se  refere  às  normas  de  cuidados
extraordinários com a confeção, transporte e serviço de refeições/ refeitórios, no
âmbito da Pandemia COVID-19 (explanados no Caderno de Encargos, nas Cláusulas
25, 26 e 31) e que representam um acréscimo de despesa para os prestadores de
serviço,  nomeadamente  o  uso  obrigatório  de  EPI  (Equipamento  de  Proteção
Individual) descartáveis pela parte dos funcionários envolvidos neste processo e,
ainda, o embalamento individual obrigatório de pão, fruta, sobremesas e saladas.

3 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM FREGUESIAS 
3.1 – Definição Novo Preço Refeição:
- Nos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências celebrados com
as  Juntas  de  Freguesia,  em vigor  até  final  do  atual  mandato  autárquico,  para  a
prestação do serviço de refeições escolares, alterar os valores existentes de acordo o
levantamento  de  necessidades  efetuado  –  Anexo  III.  Estão  abrangidos  por  estes
contratos  os  seguintes  estabelecimentos:  Jardim  De  Infância  e  EB1  Alfarelos
(Freguesia de Alfarelos), Jardim De Infância e EB1 Granja do Ulmeiro (Freguesia de
Granja do Ulmeiro), Jardim De Infância e EB1 Samuel (Freguesia de Samuel), Jardim
de Infância e EB1 de Tapéus (Freguesia de Tapéus) e Jardim de Infância e EB1 Vinha da
Rainha (Freguesia da Vinha da Rainha).
3.2 – Modificação dos Contratos com Algumas Freguesias
-  Efetuar  uma  alteração  aos  Contratos  Interadministrativos  de  Delegação  de
Competências  celebrados  com  as  Juntas  de  Freguesia  da  Granja  do  Ulmeiro,  de
Samuel e de Tapéus de acordo com as Cláusulas 7.ª e 15.ª e conforme minuta em
Anexo IV, dado que o novo preço unitário de referência excede o permitido no número
1 da Cláusula 7.

4 PROTOCOLO COM A DGESTE
-  Manter  o  Protocolo  de  Fornecimento  de  Refeições  Escolares  a  Crianças  da
Educação Pré-Escolar/ alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico assinado entre a DGESTE
e o Município de Soure (Deliberação de Câmara de 06.11.2017), para o pagamento
das  refeições  servidas  nos  refeitórios  adjudicados  pela  DGESTE,  a  saber  Refeições
servidas  à  EB1  Soure,  e  Jardim  de  Infância  de  Soure  em  caso  de  necessidade,
encontrando-se o valor ainda por definir, por motivos de procedimento de contratação
pública em curso.

Assim, face ao atrás exposto, propomos que a Câmara Municipal aprecie:

1  –  A abertura  de  procedimento  de  contratação  pública  para  o  fornecimento  de
refeições aos  estabelecimentos escolares  de Jardim de Infância e EB1 Figueiró do
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Campo, Jardim de Infância e EB1 Degracias/ Pombalinho, Jardim de Infância e EB1
Sobral,  EB1 Gesteira e Jardim de Infância e EB1 Vila Nova de Anços e Jardim de
Infância de Soure;
2  –  A fixação  do  valor  de  1,75€  como  preço  unitário  (referência)  do  serviço  de
confeção e entrega de refeições nos estabelecimentos escolares do Concelho, dado
que é uma competência do órgão responsável pela decisão de contratar;
3 – A fixação dos valores previstos nos Contratos Interadministrativos de Delegação de
Competências celebrados com as Freguesias de Alfarelos, Granja do Ulmeiro, Samuel,
Tapéus e Vinha da Rainha;
4- Manter o protocolo de fornecimento de refeições escolares celebrado com a DGEstE
para o J.I. e EB1 de Soure;
5 – A proposta a submeter à Assembleia Municipal para a modificação dos Contratos
Interadministrativos com as Freguesias de Granja do Ulmeiro e Samuel e Tapéus.

À consideração superior,
A Chefe Divisão Assuntos Sociais e Educação R/S
(Sofia Valente, Dra.)
03-08-2020

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “é a relação das refeições
previstas, com o número de alunos, para o ano letivo 2020/2021 e, portanto, a definição de
como será feito esse procedimento.  Portanto,  face ao exposto, propõe-se que a Câmara
aprecie a abertura do procedimento de contratação pública para o fornecimento de refeições
nos estabelecimentos escolares jardim de infância  e EB1 de Figueiró do Campo, EB1 e
jardim de infância de Degracias/Pombalinho, jardim de infância e EB1 de Sobral, EB1 da
Gesteira, jardim de infância e EB1 de Vila Nova de Anços e jardim de infância de Soure;
fixação do valor de 1,75 euros como preço unitário do valor de confeção e entrega das
refeições nos estabelecimentos escolares do Concelho,  dado que é uma competência  do
órgão responsável pela decisão de contratar; fixação dos valores previstos nos Contratos,
celebrados com as Freguesias de Alfarelos, Granja do Ulmeiro, Samuel, Tapeus e Vinha da
Rainha;  manter  o  protocolo  de  fornecimento  de  refeições  escolares  celebrado  com  a
DGESTE  para  o  Jardim  de  Infância  e  EB1  de  Soure;  que  se  submeta  à  Assembleia
Municipal a modificação dos Contratos Interadministrativos das Freguesias de Granja do
Ulmeiro, Samuel e Tapéus.
Portanto, na prática, a proposta é um serviço muito parecido com o do ano anterior, com
ligeiros ajustes, sendo que o principal é que nós disponibilizaremos as refeições, de acordo
com o que aprovámos no ponto anterior, a 1,46 euros mas vamos pagá-la, em contratação
pública,  às  entidades  que  estamos aqui  a  propor,  a  1,75  euros.  Portanto,  achamos que
andamos há tantos anos com esta tabela “imposta” ou sugerida pelo Ministério da Educação
que  o  Município,  para  manter  a  qualidade  do  serviço  e  a  competitividade  dos  nossos
possíveis prestadores de serviços, e até porque o ano passado fizemos uma tentativa de ir às
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empresas que estão no mercado, em grande escala, a prestar esse serviço para Figueiró do
Campo e também não veio abaixo deste valor.
Dar-vos nota da distribuição dos alunos e da necessidade de contratação pública. Aquilo que
nos  vamos  propor  é  que  se  mantenham  Contratos  Interadministrativos  com  algumas
Freguesias,  nomeadamente  Alfarelos,  Granja  do  Ulmeiro,  Samuel,  Tapéus  e  Vinha  da
Rainha;  nalgumas mantém-se o Contrato Interadministrativo mas no caso de Granja do
Ulmeiro, Samuel e Tapéus é preciso fazer alteração que, de pois, terá que ser aprovado em
Assembleia Municipal.”-------------------------------------------------------------------------------------

7.1.  Escolha  de  Procedimento  Prévio  e  Fixação  de  Valor  de  Referência  para  os
Fornecimentos 

  
Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: EDUCAÇÃO
   AÇÃO SOCIAL ESCOLAR / SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA

                    . PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

 . PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1.º CEB
                        - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES NOS

                          ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CEB - ANO LETIVO 2020/21
• 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, por lotes, uma vez que o preço base é de 69.807,50
euros, inferior ao limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta
prévia, 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, e cf artigo 46.º-A, igualmente do mesmo diploma.

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 pela rubrica 02.03.02.01.05 e trata-se de ação inscrita nas
Grandes Opções do Plano com as classificações 01.001 2020/16-3 e 01.002 2020/43-3.

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 empresas:

 - APPACDM de Soure;
- Casa do Povo de Vila Nova de Anços;
- Centro Social das Malhadas;
- Centro de Assistência Paroquial da Granja do Ulmeiro
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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:
       -  Sofia Valente, Dra.; (Presidente do Júri); 
      - Mauro Alegre, Eng.;
      - Joaquim Oliveira, Eng.;
      - Ivo Costa, Dr; (Suplente)
      - Mário Monteiro, Eng. (Suplente).

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio, em R/S
(Fernando Cavacas, Dr.)
06.08.2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar:
-  o procedimento prévio da modalidade de consulta prévia,  por lotes,  com o
preço base de 69.807,50 euros; o convite e o caderno de encargos; a consulta às
entidades sugeridas (APPACDM de Soure; Casa do Povo de Vila Nova de Anços;
Centro Social das Malhadas e Centro de Assistência Paroquial da Granja do
Ulmeiro) e o júri, para o fornecimento de refeições nos estabelecimentos escolares
do Jardim de Infância e EB1 de Figueiró do Campo, Jardim de Infância e EB1 de
Degracias/Pombalinho, Jardim de Infância e EB1 de Sobral, EB1 de Gesteira e
Jardim de Infância e EB1 de Vila Nova de Anços e Jardim de Infância de Soure;--
-  a  fixação  do valor  de  1,75  como preço  unitário  (referência)  do serviço  de€
confeção e entrega de refeições nos estabelecimentos escolares do Concelho, dado
que é uma competência do órgão responsável pela decisão de contratar, conforme
decorre das informações técnicas dos serviços.-------------------------------------------

7.2. Manutenção do Protocolo com a DGEstE 
    
Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  manutenção  do  Protocolo  de
Fornecimento de Refeições Escolares celebrado com a DGEstE para o J.I. e EB1 de
Soure, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-----------------------
   
7.3. Modificação de Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências

com as Freguesias de:
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Foi presente a seguinte informação:

Assunto: ®  Educação/Ensino Básico
                     - Ação Social Escolar / Serviço Apoio à Família
                     - Fornecimento das Refeições Escolares nos Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar e 1.º CEB
                     - Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências
                     - Enquadramento Jurídico

No seguimento do solicitado pelo Sr. Vereador sobre o assunto em epígrafe, cumpre-nos informar:

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, veio introduzir um novo regime normativo de enquadramento da
delegação  de  competências,  através  da  sua  contratualização,  possibilitando  que  os  órgãos  dos
municípios delegassem  competências nos órgãos das freguesias, em todos os domínios dos interesses
próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e
do apoio direto às comunidades locais (cfr. art. 131.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro).

Deste novo regime ganha especial destaque a figura do  contrato interadministrativo prevista no art.
120.º da referida Lei, a que deve obedecer a delegação de competências, sob pena de nulidade.

A par da aplicação desta Lei aos referidos contratos, o legislador optou, ainda, pela aplicação expressa, a
título subsidiário, do Código dos Contratos Públicos e do Código o Procedimento Administrativo (cfr. n.º 2 art.
120.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro).

Na sequência da introdução no ordenamento jurídico da figura atrás mencionada, o Município de Soure
celebrou contratos interadministrativos, em matéria do Serviço de Apoio à Família – Fornecimento das
Refeições Escolares nos Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar e 1.º CEB com as Freguesias de
Granja do Ulmeiro, de Samuel e de Tapéus.

Atendendo  aos  fundamentos  expostos  na  informação  dos  Serviços  Educativos  relacionados  com os
efeitos  da  Pandemia  Covid  19,  pretende-se,  proceder  à  modificação  da  Cláusula  7.ª  referente  aos
Recursos Financeiros e modo de afetação.

Sobre  a  modificação  daqueles  contratos  importa  referir  cláusula  15.ª  de  cada  um  dos  contratos
interadministrativos celebrados com epígrafe “modificação do contrato”, que refere:
“O  presente   contrato  pode  ser  modificado  por  acordo  das  partes  outorgantes  , sempre  que  se
verifique  uma  alteração  anormal  e  imprevisível  das  circunstancias  em  que  as  partes  outorgantes
fundaram a decisão de contratar  a deliberação de competências objeto do presente contrato ou que
assim o imponham razões de interesse público, desde que devidamente fundamentadas”. 

Das atribuições e competências: 
De acordo com a alínea d) do n.º 2 do art. 23.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, os municípios dispõem
de atribuições, designadamente, no domínio da educação.

De acordo com as alíneas e) e hh) do n.º 1 do art. 33.º  da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro,
compete  à  câmara  municipal  “fixar  os  preços  da  prestação  de  serviço  ao  público  pelos  serviços
municipais...”  e  “…  deliberar  no  domínio  da  ação  social  escolar,  designadamente  no  que  respeita  a
alimentação”.
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De acordo com a alínea m) do n.º 1 do art. 33.º  da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, compete à
câmara  municipal  “Submeter  à  assembleia  municipal,  para  efeitos  de  autorização,  (…)  propostas  de
celebração e denúncia de contratos de delegação de competências com o Estado e as juntas de freguesia e de
acordos de execução com as juntas de freguesia”.

De acordo com a alínea k) do n.º 1 do art. 25.º  da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro,  compete à
Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal “...autorizar a celebração e denúncia de contratos
de delegação de competências e de acordos de execução entre a câmara municipal e as juntas de freguesia”.

Deste modo, e face ao exposto, deverá a Câmara Municipal apresentar à Assembleia Municipal proposta
de modificação dos contratos interadministrativos  de delegação de competências com as Juntas  de
Freguesia mencionadas para a respetiva autorização.  

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

A Técnica Superior,
(Susana Ramos, Dra.)
05.08.2020
      
7.3.1. Granja do Ulmeiro 

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  o  Aditamento  ao  Contrato
Interadministrativo de Delegação de Competências com a Junta de Freguesia de
Granja do Ulmeiro e submete-lo à Assembleia Municipal,  conforme decorre das
informações técnicas dos serviços.--------------------------------------------------------
        

7.3.2. Samuel
    

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  aprovar  o  Aditamento  ao  Contrato
Interadministrativo de Delegação de Competências com a Junta de  Freguesia de
Samuel e submete-lo à Assembleia Municipal, conforme decorre das informações
técnicas dos serviços.-----------------------------------------------------------------------

7.3.3. Tapéus 

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  aprovar  o  Aditamento  ao  Contrato
Interadministrativo de Delegação de Competências com a Junta de Freguesia de
Tapéus e submete-lo à Assembleia Municipal, conforme decorre das informações
técnicas dos serviços.-----------------------------------------------------------------------
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Ponto 8. EDUCAÇÃO - ENSINO BÁSICO
            . AUXÍLIOS ECONÓMICOS (1.º CICLO)
                - Material Escolar

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: EDUCAÇÃO/ ENSINO BÁSICO
                 . AUXÍLIOS ECONÓMICOS (1º CICLO)
                  . MATERIAL ESCOLAR 

Relativamente ao assunto em epígrafe, e conforme determinado superiormente, informa-se
que:

Os Auxílios  Económicos constituem uma modalidade de Ação Social  Escolar  destinada aos
alunos inseridos em agregados familiares cuja situação económica determina a necessidade
de  comparticipação  para  fazer  face  aos  encargos  com refeições,  livros  e  outro  material
escolar,  atividades  de  complemento  curricular  e  alojamento,  relacionados  com  o
prosseguimento da escolaridade.

O  acesso  aos  Auxílios  Económicos  e  o  caráter  integral  ou  parcial  dos  benefícios
correspondentes  são  determinados  pelo  posicionamento  dos  agregados  familiares  num
determinado Escalão de Apoio, de acordo com despacho anual do Gabinete do Secretário de
Estado do Ensino e da Administração Escolar, do Ministério da Educação e da Ciência.

No ano letivo anterior foi transferido para as famílias o valor de 8.120€, a título de auxílios
económicos para a aquisição de material escolar.

Considerando que:
- A educação universal e gratuita constitui um princípio estruturante tanto da Constituição da
República Portuguesa (CRP), como da Lei de Bases do Sistema Educativo;
- Compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, educativa ou outra de
interesse para o município, cfr. Alíneas u) e hh) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro.

Concretamente, no âmbito da  Ação Social  Escolar para o 1.ºCiclo, para o ano letivo de
2020/2021, informa-se que:

- Ao Município de Soure compete atribuir o valor definido em Despacho anual pelo MEC para
material escolar, de acordo com o posicionamento dos agregados familiares num determinado
Escalão de Apoio (de acordo com Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho: escalão A – 16€ e
escalão B – 8€, valores que podem sofrer atualização mediante despacho de 2020);

Considerando todo o exposto e, tendo em conta a estratégia adotada pelo Município de apoio
às famílias, adotado nos anos letivos passados, de aumentar estes apoios, sugerimos que os
mesmos se mantenham, ou seja:

 31



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

1 - Atribuir o valor, a título de Auxílio Económico superior ao definido no Despacho atualmente
em vigor para aquisição de material escolar, de acordo com o posicionamento dos agregados
familiares num determinado Escalão de abono: Escalão 1 (A) – 30€ e Escalão 2 (B) – 20€;

2 - Atribuir um valor de 15€ aos restantes alunos, 

3 - Atribuir o valor definido em Despacho anual pelo MEC (Ministério da Educação e Ciência)
para  comparticipação  das  visitas  de  estudo  programadas  no  âmbito  das  atividades
curriculares, quando solicitadas, de acordo com o posicionamento dos agregados familiares
num determinado escalão de apoio (Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho: Escalão 1 (A) –
20€ e Escalão 2 (B) – 10€, valores que podem sofrer alterações mediantes despacho de 2020);

4 - Estes apoios serão atribuídos diretamente às famílias (via transferência bancária, cheque
ou numerário), mediante apresentação de candidatura na plataforma SIGA.

À consideração superior,
A Chefe Divisão Assuntos Sociais e Educação R/S
(Sofia Valente, Dra.)
28-07-2020

O Senhor  Vereador  Dr.  Gil  Soares,  referiu  que:  “mantemos  esta  aposta  que  vem dos
últimos anos. Portanto, nós, por lei, em termos de auxílios económicos, estamos obrigados,
em termos  de  material  escolar,  a  atribuir  um valor  às  crianças  inseridas  em agregados
familiares do Escalão A e do Escalão B. No Escalão A estamos obrigados a 16,00 euros, no
Escalão  B  a  8,00  euros.  Temos  entendido  que  devemos  ir  além  e  dar  este  sinal  de
compromisso com as famílias, também refletido aqui em termos de auxílios económicos e,
portanto, no Escalão A, onde éramos obrigados a 16,00 euros, estamos a dar 30,00 euros,
no Escalão B estamos a dar 20,00 euros e naqueles que não têm escalão, estamos a atribuir
um  apoio  de  15,00  euros,  isto  para  alunos  do  1.º  ciclo.  O  ano  letivo  anterior  este
investimento cifrou-se em 8.120,00 euros.”------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar: 
-  Atribuir  o  valor,  a  título  de  Auxílio  Económico  superior  ao  definido  no
Despacho atualmente em vigor para aquisição de material escolar, de acordo com
o posicionamento dos agregados familiares num determinado Escalão de Abono:
Escalão 1 (A) - 30  e Escalão 2 (B) - 20  ; € €
- Atribuir um valor de 15  aos restantes alunos; €
-  Atribuir  o  valor  definido  em  Despacho  anual  pelo  MEC  (Ministério  da
Educação e Ciência) para comparticipação das visitas de estudo programadas no
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âmbito  das  atividades  curriculares,  quando  solicitadas,  de  acordo  com  o
posicionamento  dos  agregados  familiares  num determinado  Escalão  de  apoio
(Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho: Escalão 1 (A) - 20  e Escalão 2 (B) -€
10  , valores que podem sofrer atualizações mediantes Despacho de 2020);€
Estes apoios serão atribuídos diretamente às famílias (via transferência bancária,
cheque  ou numerário),  mediante  apresentação  de  candidatura  na Plataforma
SIGA, conforme decorre da informação técnica dos serviços.--------------------------

Ponto 9. EDUCAÇÃO / AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
            . ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 
            . AUXÍLIOS ECONÓMICOS (1.º E 2.º CICLOS)
                 - Fichas Pedagógicas 

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: EDUCAÇÃO/ AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
                  ENSINO BÁSICO  E SECUNDÁRIO

- AUXÍLIOS ECONÓMICOS (1º E 2º CICLOS)
-FICHAS PEDAGÓGICAS

    
Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:

A educação universal  e gratuita constitui  um princípio  estruturante do Estado Social  que
decorre  tanto  da  Constituição  da  República  Portuguesa  (CRP),  como  da  lei  de  Bases  do
Sistema Educativo. Aliás, de acordo com o art. 74.º consagrado na CRP, “todos têm direito ao
ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar”,
ficando o Estado incumbido da concretização dos princípios da equidade e da igualdade de
oportunidades para todas as crianças e jovens.

Os municípios têm atribuições nos domínios da Educação, Ensino e Formação Profissional, nos
termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e compete à
Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, educativa ou outra de interesse para
o  município,  cfr.  alíneas  u)  e  hh)  do  n.º1  do  artigo  33.º  da  Lei  n.º  75/2013,  de  12  de
setembro;

Os manuais escolares vão continuar a ser gratuitos para todos os alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos
e  Secundário,  do  ensino  público,  no  ano  letivo  2020/2021,  nos  termos  do  art.º  242º  do
Orçamento de Estado para 2020, conjugado com o artigo 194.º, do Orçamento de Estado para
2019, que prevê o alargamento da gratuitidade dos manuais escolares previsto nos artigos 127.º
da Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março, 156.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e 170.º da Lei n.º
114/2017, de 29 de dezembro, “com a distribuição gratuita dos manuais escolares, no início do ano letivo
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de  2019/2020,  a  todos  os  alunos  que  frequentam  a  escolaridade  obrigatória na  rede  pública  do
Ministério da Educação.”

Nos  dois  anos  letivos  anteriores,  o  Município  de  Soure,  atento  às  políticas  educativas
preconizadas pelo Governo e, como forma de promover o sucesso educativo e o apoio mais
próximo às famílias, ofereceu as fichas pedagógicas do 1.º e 2.º Ciclos. No ano letivo de
2019/2020  este  apoio  foi  estendido  aos  alunos  que,  apesar  de  não  frequentarem
estabelecimentos escolares do Concelho de Soure, são residentes no Concelho, e no Concelho
daquele estabelecimento escolar não existir esta medida de apoio, tendo o investimento sido
de 24.218€.

Face ao exposto, sugerimos:
Que a Câmara Municipal de Soure aprove a continuidade da oferta das fichas pedagógicas aos
alunos que frequentam os estabelecimentos escolares do 1.º e 2.º Ciclos do Concelho, ou que
frequentem estabelecimentos escolares públicos ou com contrato de associação noutros concelhos
e este facto se deva a motivos justificáveis, mas residam no Concelho de Soure, e não beneficiem
de uma medida de apoio similar, como forma de contribuir para a redução dos encargos escolares
que as famílias têm de suportar, e de promoção da igualdade de oportunidades, num investimento
total previsto de 25.000€ (12.000€ 1.º ciclo e 13.000€ 2.º ciclo).

À consideração superior,
A Chefe Divisão Assuntos Sociais e Educação em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
28-07-2020

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “a proposta é igual à do ano anterior, apenas
com uma pequena nuance. Portanto, o investimento no ano letivo anterior foi 24.218,00
euros; este ano só há uma pequena nuance… iremos alargar esta oferta aos estudantes que
estudem noutros Concelhos mas residam em Soure, em escolas da Rede Pública, desde que
haja um motivo atendível para esse facto.”--------------------------------------------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  continuidade  da  oferta  das  Fichas
Pedagógicas aos alunos que frequentam os Estabelecimentos Escolares do 1.º e 2.º
Ciclos do Concelho, ou que frequentem Estabelecimentos Escolares Públicos ou com
Contrato  de  Associação  noutros  Concelhos  e  este  facto  se  deva  a  motivos
justificáveis, mas residam no Concelho de Soure, e não beneficiem de uma medida
de apoio similar, como forma de contribuir para a redução dos encargos escolares
que as famílias têm de suportar, e de promoção da igualdade de oportunidades,
num investimento total previsto de 25.000  (12.000  € € – 1.º Ciclo e 13.000  € – 2.º
Ciclo), conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------
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Ponto 10. CULTURA 
              . Prémio Boas Práticas em Bibliotecas Públicas Municipais - 2019
                 - Candidatura da Biblioteca Municipal  - Para Conhecimento 

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: Prémio Boas Práticas em Bibliotecas Públicas Municipais - 2019
                Candidatura da Biblioteca Municipal

A Biblioteca Municipal de Soure apresentou candidatura ao prémio referido em epigrafe, promovido pela
Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), «que visa premiar anualmente serviços ou
projetos inovadores e de grande impacto na comunidade, desenvolvidos por bibliotecas públicas municipais
portuguesas  que  contribuam  para  uma  melhor  e  mais  eficiente  gestão  dos  recursos  disponíveis,  que
ultrapassem  as  atividades  regulares  normalmente  disponibilizadas  pelas  bibliotecas  e  cujo  objetivo  é
reconhecer e valorizar publicamente o papel social das bibliotecas públicas promovendo a divulgação, partilha
e difusão das boas práticas.»

De acordo com o regulamento desta iniciativa foi candidatado o projeto municipal “As Bruxas voltam sempre
em novembro: Baile de Bruxas e de Feiticeiros” que decorreu nos dias 15 e 16 de novembro de 2019, na
biblioteca municipal.

Apresento os documentos enviados para a candidatura: 
- 6ªed_BPNP_Soure_Formulario Candidatura
- 6ªed_BPNP_Soure_cartaz
- 6ªed_BPNP_Soure_tarefas grupos
- 6ªed_BPNP_Soure_filme.mp4 -VCL media player
E o link para acesso ao projeto apresentado de forma digital, realizado em Adobe Spark
-6ªed_BPNP_Soure_link adobe  https://spark.adobe.com/page/7azu7DSChdXon/

Todos os documentos foram submetidos no dia 13 de julho, através do correio eletrónico para o endereço
premiobpbp@dglab.gov.pt

À consideração superior,
Paula Gonçalves, Dra.
13/07/2020

Foi tomado conhecimento que a Biblioteca Municipal de Soure apresentou uma
Candidatura ao Prémio Boas Práticas em Bibliotecas Públicas Municipais - 2019,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.----------------------------------

Ponto 11. JUVENTUDE
              . AÇÕES NO ÂMBITO DA JUVENTUDE

              . FESTIVAL MUNICIPAL DE JUVENTUDE - PANGEIA  
                   - Iluminação Decorativa/Festiva
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               . DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 
               . APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA

                 . PROMOÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA CONCELHIA

               . SÃO MATEUS 2020/NATAL 2020
                   - Iluminação Decorativa/Festiva
                         . Escolha de Procedimento Prévio 

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: JUVENTUDE
                      AÇÕES NO ÂMBITO DA JUVENTUDE 
                      FESTIVAL MUNICIPAL DE JUVENTUDE – PANGEIA
                          ▪ ILUMINAÇÃO DECORATIVA / FESTIVA

                   DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 
                      APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA

                      PROMOÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA CONCELHIA

                      SÃO MATEUS 2020 / NATAL 2020
                          ▪ ILUMINAÇÃO DECORATIVA / FESTIVA

      

Em cumprimento do Despacho do Presidente da Câmara Municipal de 03.08.2020, 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 19.850,00 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 pelas rubricas económicas 02.03.06.02.03.05
e  03.01.02.02.25.06,  e  trata-se  de  ações  inscritas  nas  Grandes  Opções  do  Plano  com  a  classificação
03.001.2020/85 e 15.001.2020/321, respetivamente.

2.VERIFICAÇÃO DO ARTIGO 68.º DA LEI N.º 2/2020, DE 31 DE MARÇO (LOE 2020)
N.º 5 – O presente serviço não se enquadra na elaboração de estudos, projetos, e serviços de consultoria.
N.º 6 – Impossibilidade de satisfação das necessidades por via dos recursos próprios da entidade

3. PROCESSO

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

4. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes entidades:
        - Fabrilight – Iluminações Festivas, Lda;
        - Blachere – Iluminação Portugal, Lda;
        - Iluminações Teixeira Couto, Lda;
        - Ilumisilva, Lda.
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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:
        - Joaquim Oliveira, Eng. (Presidente de Júri);
        - Ivo Costa, Dr;
        - André Gabriel, Eng; 
        - Mauro Alegre, Eng. (Suplente);
        - Mário Monteiro, Eng. (Suplente).

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio em R/S,
(Fernando Cavacas, Dr.)
09.07.2020

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “aqui o que se trata é dar
início a um procedimento de ornamentação pública, que começará por altura do segundo
fim de semana de setembro, por altura do PANGEIA, e inclui a promoção da atividade
económica concelhia pelo São Mateus e juntamos tudo no mesmo procedimento e também
iluminação do Natal. É um procedimento de contratação pública que tem dois lotes: o lote 1
com duas partes e o lote 2. O lote 1 será no fim de semana prévio ao São Mateus, com
ações  no  âmbito  da  juventude  e,  de  certo  modo,  proponho,  ainda  não  estando  bem
definido, na reunião seguinte o Senhor Vice-Presidente já irá apresentar aos membros da
Comissão  de  São  Mateus  a  proposta  da  distribuição  espacial  do  São  Mateus,  a  minha
proposta é que o Executivo programe a ornamentação da Vila nos moldes do ano anterior e
proponho que aquilo que se fez o ano passado em termos de ornamentação do PANGEIA,
que já é uma pré ornamentação da Vila, que se mantenha igual. Dá outra alegria, dá outro
entusiasmo, dá outro incentivo para que a Vila, estando as coisas a correr bem, ou seja, se
não houver um aumento de surtos de COVID, se não houver nenhum constrangimento
social  na Vila de Soure, no Concelho,  devemos dar esse sinal.  Porquê?! Porque o custo
relativo, como podem ver pela distribuição da verba por estes lotes, estamos a falar de um
valor global, incluindo o Natal, de 19.850,00 euros.”--------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Florbela Bairros, referiu que: “a minha intervenção vai ser no
sentido de orientação com o Eng. Agostinho Gonçalves, porque é ele que é o Vereador e o
sentido do voto é a abstenção e porquê?! Diz que, de facto, trata-se de um lançamento de
um concurso por consulta prévia a 4 empresas para fornecimento de iluminação festiva para
os festivais  da Juventude -  PANGEIA, São Mateus e Natal/2020.  Por uma questão de
transparência, deveria ser três concursos isolados para se saber, claramente, quanto se gasta
em cada um dos eventos. Essa será a justificação do sentido de voto.”----------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “decidimos fazer assim por
uma questão de transparência e de imputação dos custos entre a Juventude e a Promoção da
Atividade Económica.”-------------------------------------------------------------------------------------
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Deliberado, por maioria, com 5 (cinco) votos a favor do Senhor Presidente da
Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e CDU, e 1 (uma) abstenção do
Senhora Vereadora eleita pelo PPD/PSD-CDS/PP-PPM - Dra. Florbela Bairros
(em substituição), aprovar: o procedimento prévio da modalidade de consulta
prévia, com o preço base de 19.850,00 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 (Fabrilight- Iluminações Festivas, Lda; Blachere
- Iluminação Portugal, Lda; Iluminações Teixeira Couto, Lda e Ilumisilva, Lda)
e o júri, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.--------------------

Ponto 12. DESPORTO E TEMPOS LIVRES  
              . PROMOÇÃO DO DESPORTO 
              . APOIO AO DESPORTO 
                 - Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo 
                      . Época 2020/2021

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: DESPORTO E TEMPOS LIVRES
               Promoção do Desporto – Apoio ao Desporto
              Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo – Época 2020/2021

Considerando que: 
- O apoio e o fomento do Desporto, através do desenvolvimento de diversas ações, constitui um
pilar estratégico da atividade municipal;
- Todos tem direito à prática da atividade física e desportiva, conforme resulta do previsto na Lei de
Bases da Atividade Física e do Desporto;
- Incumbe também às Autarquias Locais, a promoção e a generalização da atividade física, enquanto
instrumento essencial  para a melhoria da condição física,  da qualidade de vida e da saúde dos
cidadãos;
- É fundamental o incentivo à prática desportiva regular;
- O Município de Soure integra a Rede de Municípios Saudáveis, e nesse sentido comprometeu-se a
potenciar a prática da atividade física e a desenvolver outras ações que promovam a adoção, por
parte da população, de estilos de vida saudáveis.

Considerando, ainda, que:
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-  Um dos  eixos  da Estratégia  Municipal  para o Desporto tem como parceiros  fundamentais  as
associações/coletividades desportivas do Concelho, visando o fomento do desporto, a formação de
jovens  atletas,  a  diversificação  de  modalidades,  o  apoio  à  atividade  regular,  mas  também  a
representação do concelho;
- O Associativismo desportivo, enquanto forma organizada de participação dos cidadãos na vida
pública, tem constituído um elemento de importância significativa no processo de desenvolvimento
sustentado do Concelho de Soure;
- As Associações desportivas são pessoas coletivas de direito privado, cujo objeto é o fomento e a
prática de atividades desportivas e que, num grande número de situações, representa a principal via
de acesso à prática generalizada da atividade física e desportiva pelos munícipes;
- Dada a pandemia Covid-19, ter-se-á de otimizar a gestão dos equipamentos desportivos.

E atendendo a que:
-  Os  custos de funcionamento das coletividades,  nomeadamente resultantes  das inscrições  dos
atletas  nas  respetivas  Federações,  das  deslocações  efetuadas,  da  contratação  de  técnicos
qualificados  e  das  despesas  derivadas  da  realização  de  eventos  desportivos,  são  superiores  às
receitas verificadas;
- Estas coletividades desempenham um papel importante que cabe por lei ao Estado e, ainda, tendo
em conta a forte componente social deste tipo de atividade regular; 
- Foi efetuada uma avaliação aos Contratos Programa da época anterior, onde se constatou, de uma
forma mais fidedigna as categorias de defesa realizadas pelos clubes.
- A execução financeira dos Contratos Programa, é a constante do quadro abaixo:

Associação Valor Máximo
Contratualizado

Valor
Corrigido

Valor
Executado

%
Execução

Associação da Vinha da
Rainha

49.000€ - 46.563,94€ 95,03%

Norte e Soure 18.500€ 14.045,48€ 75,92%
G.D. Sourense 17.250€ 17.250€ 100%
Associação  da  Granja
do Ulmeiro

25.500€ 22.000€ 20.785,26€ 94,48%

Casa  do  Povo  de  Vila
Nova de Anços

4.550€ 4.290,22€ 94,29%

-  De  acordo  com o  previsto  no  Regime  Jurídico  das  Autarquias  Locais  e  da  Transferência  de
Competências do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, as Autarquias têm
atribuições nomeadamente nos domínios dos Tempos Livres e Desporto, da Saúde, da Ação Social e
da Promoção do Desenvolvimento; 
- Nos termos da alínea f) do número 2 do artigo 23º e da alínea u) do número 1 do artigo 33º do
Regime Jurídico das Autarquias Locais e da Transferência de Competências do Estado, a Câmara
Municipal tem a competência de apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva
recreativa ou outra de interesse para o Município.
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Assim, nos termos dos artigos 23º, n.º2, alínea f) e 33º, n.º1, alínea u), ambos da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, do n.º2 do artigo 5º, dos artigos 46º e 47º, todos da lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro,
que aprovou a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, e do artigo 2º e da alínea d) do nº1
do artigo 3º, ambos do Decreto-Lei nº273/2009, de 1 de outubro, que estabelece o Regime Jurídico
dos Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo,  PROPOMOS,  que a Câmara Municipal
aprove: 

1.  A Minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a  celebrar  com as  diversas
Associações/Coletividades desportivas – Anexo I -; 
2.  A Grelha de Apoios ao Desporto, presente no Anexo II,  a aplicar na época 2020/2021, e que
servirá de base aos Contratos Programa a celebrar; 
3.  A  imperatividade  de  realização  de  Contratos  Programa para  apoios  financeiros  superiores  a
2.500,00€. 

À consideração superior,
Mário João Gomes
(Chefe da Divisão R/S)
05-08-2020

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “a nossa proposta para a época desportiva
2020/2021 é a que foi distribuída. Naturalmente que vivemos um clima de enorme dúvida e,
obviamente,  o  desporto também está sujeito a  ela  e,  portanto,  todos nós temos muitas
dúvidas como é que irão desenrolar-se as competições na próxima época, de que forma e se
irão iniciar e em que datas. No entanto, decidimos manter esta proposta que, em termos
financeiros, é exatamente igual à da época passada e que vai ao encontro da nossa estratégia
municipal  de  apoio  aos  clubes,  que  se  desdobra  numa  primeira  vertente  de  apoio  ao
funcionamento, à realização de competições, à participação nas mesmas. Um grande ênfase
na diversificação de modalidades, que acarinhamos muito e, portanto, há aqui um sinal de
continuar esta aposta na diversificação de modalidades, na formação dos nossos jovens mas
também, subjacente a este apoio, está a representação do Concelho que, muitas vezes, nos
esquecemos que estes apoios são também para representar bem o nome do Concelho de
Soure. 
Sobre o apoio ao funcionamento aos clubes, dizer que em 2017 foi de 131.000,00 euros; em
2018  -  155.000,00  euros  e  em 2019  -  137.000,00  euros.  A  estes  valores,  com certeza,
deveríamos multiplicar por 2, não só pelo grande apoio que damos em termos de cedência
de transportes bem como na utilização gratuita das instalações municipais, que significam
um forte investimento por parte do Município no desporto, pelo que duplicaria estes valores
financeiros transferidos a título de apoio ao funcionamento, mas é destes que estamos a
falar e, portanto, neste sentido, mantivemos a mesma grelha de apoio da época anterior com
algumas pequenas retificações, que passo a enunciar. Desde logo, a manutenção, a época
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desportiva  passada  iniciámos,  indo  ao  encontro  com  o  que  é  estabelecido  por  lei,  os
contratos programa de desenvolvimento desportivo, com 5 coletividades. Na informação
está explanada a execução destes contratos, é evidente que sabemos que, a partir de março,
os clubes deixaram de ter competição mas acho que este quadro é elucidativo de até onde
vai o apoio financeiro da Autarquia. Portanto, podemos retirar daqui, com toda a segurança,
que  mais  de  50%,  muito  mais,  das  despesas  realizadas  pelas  nossas  coletividades  são
financiadas por apoios públicos, designadamente do Município de Soure.
Da execução dos Contratos Programa verificamos que nem todos conseguiram atingir os
100% de execução,  em termos financeiros.  O que é que isto quer dizer?!  Que o apoio
máximo  que  definimos  e  deliberámos  aqui  para  estas  coletividades,  portanto,  estas
coletividades não realizaram despesa contabilisticamente e fiscalmente válida para atingir o
máximo do apoio. É este o reflexo da execução do 5 contratos programa da época anterior.
Para esta época, juntamos aqui a Minuta de Contrato Programa a apoiar, é igual à do ano
passado, com exceção da cláusula 5.ª, número 3, em que entendemos que não podemos
considerar  como  despesas  elegíveis,  despesas  relacionadas  com  multas,  coimas,
indemnizações ou outras penalidades, portanto, para efeitos de elegibilidade não podemos
considerar estas despesas e depois, entendemos manter o limiar mínimo de 2.500,00 euros, a
partir  do  qual  é  obrigatório  celebração  de  contrato  programa.  Até  esse  valor,  e  temos
algumas situações, não é necessário a celebração de contrato programa e estamos a falar de
clubes de pesca, xadrez, pequenos apoios, isto em termos de condições gerais. 
Condições  especiais,  portanto,  para  além  da  inscrição  em  Associações  e  Federações
Desportivas, é necessário a real e efetiva participação nas competições e depois uma alínea
b)… entendemos que no contexto  que atravessamos,  numa melhor gestão dos  espaços
desportivos municipais, dar aqui um sinal também em resultado da leitura que fazemos da
execução dos Contratos Programa, que o Município deve apoiar, apenas e só, dar um apoio
por  escalão.  Havia  algumas  situações  em que as  equipas  tinham duas,  três  equipas  por
escalão, entendemos que o Município, na conjuntura atual, nos objetivos, na hierarquia de
investimento que temos que fazer,  entendemos reduzir  e  limitar  o apoio financeiro por
equipa, por escalão.
É esta a proposta, que reconhecemos o papel fundamental dos clubes e, nesse sentido, não
mexemos na tabela. Agora, entendemos também fazer estas nuances porque, naturalmente,
a imagem que temos que dar aos nossos cidadãos é que não faz sentido, quando temos
questões sociais graves para resolver, quando temos que relançar a nossa economia local,
não faz sentido um clube ter duas equipas no mesmo escalão.”------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar:
- a Minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar
com as diversas Associações/Coletividades Desportivas;
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- a grelha de Apoios ao Desporto a aplicar na época 2020/2021, e que servirá de
base aos Contratos Programa a celebrar; 
- a imperatividade de realização de Contratos Programa para apoios financeiros
superiores a 2.500,00 , conforme decorre da informação técnica dos serviços.---€
A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos ausentou-se da sala neste ponto,
não  participando  na  discussão  e  votação  do  mesmo,  por  ter  familiares  na
direção de um dos clubes (Grupo Desportivo Sourense).-----------------------------

Ponto 13. AÇÃO SOCIAL // REDE SOCIAL
              . Autarquias Mais Familiarmente Responsáveis 
                   - Inquérito às Autarquias - 12.ª Edição – Para Conhecimento

Foi presente a seguinte informação: 
                                                                                              
ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL// REDE SOCIAL
               . AUTARQUIAS MAIS FAMILIARMENTE RESPONSÁVEIS 
                    - INQUÉRITO ÀS AUTARQUIAS - 12.º EDIÇÃO

Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:

O  Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR) foi criado pela Associação Portuguesa
das Famílias Numerosas (APFN) em maio de 2008. 

Observatório de Autarquias Familiarmente Responsáveis tem como principais objetivos:
- Dar visibilidade às Autarquias que se destaquem nesta matéria de responsabilidade familiar;
- Acompanhar, galardoar e divulgar as melhores práticas;
- Potenciar a experiência obtida por uns Municípios em benefício dos outros;
- Colocar ao dispor das Autarquias uma Equipa Técnica Pluridisciplinar constituída essencialmente por pessoas das
áreas da sociologia, psicologia, ação social e familiar e economia que, com experiência nos âmbitos da família e
das Autarquias possam contribuir positivamente para ajudar a avaliar e construir políticas públicas nesta área.

O OAFR visa contribuir para que todas as Autarquias de Portugal desenvolvam políticas transversais capazes de
acolher e valorizar a Família,  garantindo-lhes o pleno exercício das suas responsabilidades e competências, e
prevenindo as situações de risco e de vulnerabilidade. 

No conceito «AFR – Autarquias Familiarmente Responsáveis», estão presentes em duas vertentes:

Autarquia  enquanto  Entidade  Empregadora,  isto  é,  que adota  medidas  facilitadoras  de  conciliação  da  vida
familiar e laboral para com os seus trabalhadores, tornando-se, assim, laboratório e modelo destas práticas para as
empresas do seu Município;
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Autarquia  enquanto Responsável  de  Políticas Públicas Locais,  são  neste  campo propostas  dez  áreas  de
atuação:  apoio à maternidade e paternidade;  apoio às famílias com necessidades especiais;  serviços básicos,
educação  e  formação,  habitação  e  urbanismo;  transportes;  saúde;  cultura;  desporto;  lazer  e  tempo  livre;
cooperação; relações institucionais e participação social e outras iniciativas.

O Município de Soure tem vindo a aderir a este Projeto desde 2016, com o objetivo de dar visibilidade às suas boas
práticas municipais no âmbito da política familiar.

No ano de 2019 foram premiadas e distinguidas 77 Autarquias, das quais 59 receberam Bandeira com Palma, por
terem obtido o prémio por três ou mais anos consecutivos. A nossa Autarquia recebeu a Bandeira com Palma.

Assim, a exemplo dos anos anteriores o Município de Soure submeteu via online o Inquérito 2020, onde constam
as  nossas  Políticas  Municipais  neste  domínio,  tendo  como  objetivo  continuar  a  ser  reconhecida  como  uma
Autarquia Familiarmente Responsável. 

A Dirigente Intermédia 4.º Grau
(Cristina Isabel da Costa Marta Lapo)
03/08/2020

Foi  tomado conhecimento  que  o  Município  de  Soure  submeteu,  via  online,  o
Inquérito  2020,  onde  constam as  nossas  Políticas  Municipais  neste  domínio,
tendo  como  objetivo  continuar  a  ser  reconhecida  como  uma  Autarquia
Familiarmente Responsável, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-

Ponto 14. AÇÃO SOCIAL // HABITAÇÃO SOCIAL

              . APOIO AO ARRENDAMENTO - Prorrogação do apoio
                   -  Nº Processo 35/2019 - APA

Foi presente a seguinte informação: 

ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL // HABITAÇÃO SOCIAL

       - APOIO AO ARRENDAMENTO - PRORROGAÇÃO DO APOIO
                                - Nº PROCESSO 35/2019 - APA

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

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

Pela deliberação da Câmara Municipal constante no quadro abaixo descriminada foi aprovada a concessão de um
apoio ao arrendamento, pelo prazo de 12 meses.
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N.º de Processo Deliberação da Câmara Prazo
Valor do Apoio (50% do

valor da renda)

35/2019 - APA 12.08.2019 31.07.2020 €100,00

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

Os Municípios dispõem de atribuições nos domínios da saúde, ação social e habitação, conforme o previsto nas
alíneas g), h) e i) do nº 2 do artigo 23º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro.

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

Face ao atrás exposto, sugere-se:
- A prorrogação do Apoio Mensal ao Arrendamento, pelo prazo de 12 meses com efeitos a 01.08.2020, no valor
de €100,00 correspondente a 50% do valor da renda, ao Agregado Familiar com o número de processo 35/2019 –
APA.

À consideração superior,
A Dirigente Intermédia 4.º Grau
(Cristina Isabel da Costa Marta Lapo)
05/08/2020

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  Prorrogação  do  Apoio  Mensal  ao
Arrendamento no valor de 100,00, correspondente a 50% do valor da renda,€
pelo prazo de 12 meses com efeitos a 01.08.2020, ao Agregado Familiar com o
número de processo 35/2019 - APA, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.-----------------------------------------------------------------------------------

Ponto 15. AÇÃO SOCIAL 
              . CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco
                   - Términus do Mandato da Presidente 

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “na última reunião de
Câmara, a última de julho, ela sucedeu na semana em que foi eleito o novo Presidente da
CPCJ e por aquilo que se percebeu, por consequência, houve transmissão de mandato e eu
não me pronunciei nessa reunião, embora outros Vereadores o tenham feito e hoje queria
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deixar em ata deste órgão, não por fazer parte dele a nossa colega de Executivo, Vereadora
Dra. Manuela Santos, que foi Presidente, até ao final do mês de julho, da Comissão de
Proteção  de  Crianças  e  Jovens  em  Risco  de  Soure  e  não  podia  deixar  de  manifestar,
enquanto  Presidente  de  Câmara,  o  meu  apreço  e  reconhecimento  pelo  trabalho  que  a
Senhora  Dra.  Manuela  Santos,  em  representação  do  Ministério  da  Educação  nesta
Comissão, fez, especialmente enquanto Presidente da Comissão. Nos vários anos em que
esteve  como Presidente  esteve  quase  sempre  a  tempo inteiro  mas  o  ano  passado,  por
exemplo, esteve só a meio tempo e, ainda assim, a sua dedicação e empenho aos projetos
que estão em implementação, foi de grande dedicação, sacrificou, certamente, a sua vida
pessoal para além daquilo que era a sua obrigação laboral para esta matéria. Aliás, este tipo
de cargos exige isso mesmo; exige uma dedicação, um conhecimento, a determinação em
tomar  decisões,  muitas  vezes  difíceis,  muitas  vezes  não tomar  decisões  para  adoção de
normas de bom senso, não decidir é tão importante como decidir. Por todo o trabalho que a
Senhora  fez,  deixo  aqui  a  minha  proposta  de  reconhecimento  que,  obviamente,  não  a
convido para participar nesta votação mas é um voto de reconhecimento pelo trabalho que
desenvolveu enquanto membro da CPCJ, designadamente enquanto Presidente.
Espero que a experiência que a Senhora adquiriu ao longo destes anos, nesta área, possa,
por  força  das  suas  funções  profissionais  e,  se  por  força  disso,  puder  continuar  a  dar
colaboração à CPCJ, assim o desejo porque é uma mais valia. Num Concelho com a nossa
dimensão,  todos  os  recursos,  todo  o  saber  que  acumulamos  enquanto  sociedade  é
importante  para  trilharmos  o  caminho  que  está  medido  e  que  me  orgulho,  enquanto
Presidente de Câmara, de ter esse trabalho feito.”-----------------------------------------------------

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “como já disse na última reunião de Câmara
fiz essa referência, corroborar por inteiro aquilo que o Senhor Presidente disse.”---------------

O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira, referiu que: “também não podia deixar de
manifestar todo o apreço pelo trabalho que a Dra. Manuela Santos desenvolveu à frente da
CPCJ. A CPCJ de Soure era reconhecida a nível municipal, distrital e nacional e isso deve-se,
e muito, ao trabalho que a Senhora desenvolveu. Para mim, na área dos transportes, que era
aquela em que estávamos mais próximos e às quais se socorreu várias vezes, foi sempre um
prazer a maneira correta, delicada e educada como tratou connosco e, portanto, penso que a
CPCJ fica mais pobre com a sua saída.”-----------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar um voto de reconhecimento à Presidente
cessante na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Soure, Dra.
Manuela Santos.-------------------------------------------------------------------------
A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos não participou na votação.----------
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Ponto 16. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – RESÍDUOS

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

              . AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO

                       - Adjudicações
         
16.1. Contentores, Identificação, Localização, Pesagem e Software

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE - RESÍDUOS
        - RECOLHA SELETIVA PORTA-A-PORTA NA VILA DE SOURE:

                       - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO
                      - Contentores, Identificação, Localização, Pesagem e Software
                                    - ADJUDICAÇÃO
      
Por  Despacho do Sr.  Presidente  da Câmara Municipal,  de  22.04.2020,  foi  decidido recorrer  à  modalidade do
concurso público, como procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.

O Relatório Final mantém a seguinte ordenação das propostas:

EMPRESA VALOR

Rede Ambiente, S.A. 99.984,00 €

OVO Solutions, S.A. 133.850,00 €

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,  o
concorrente “OVO SOLUTIONS, S.A.” pronunciou-se sobre o Relatório Preliminar, sendo que o júri entendeu não
existir  fundamento  legal  para  exclusão  da  concorrente  “REDE  AMBIENTE,  S.A.”  mantendo  a  ordenação  das
propostas.

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 Cristina Madeira Engª.

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 “Rede Ambiente, S.A.”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 99.984,00 euros ao qual acresce IVA à taxa legal em
vigor;
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5. A Designação para gestor do contrato, Cristina Madeira Engª.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio em R/S
(Fernando Cavacas, Dr.)
03.08.2020

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar:  a  homologação  do  relatório  final;  a
minuta do contrato; a adjudicação do presente fornecimento à entidade "Rede
Ambiente,  S.A."; a  autorização  para  a  realização  da  despesa  no  valor  de
99.984,00  euros, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor; e a designação
para  gestor  do  contrato,  Cristina  Madeira,  Eng.ª,  conforme  decorre  da
informação técnica dos serviços.--------------------------------------------------------

16.2. Compactador de Resíduos

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – RESÍDUOS
 - RECOLHA SELETIVA PORTA -A- PORTA NA VILA DE SOURE
 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO

 - COMPACTADOR DE RESÍDUOS
      - ADJUDICAÇÃO

      
Por Despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 04.06.2020, foi decidido recorrer à figura da consulta
prévia, como procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.

Das empresas consultadas, apresentaram proposta a(s) seguinte(s):

EMPRESA VALOR

G.HOFLE, LDA 49.750,00 €

Conforme relatório do Júri, tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta é
inferior ao preço base definido, sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma.

O contrato deverá ser reduzido a escrito nos termos do n.º 1 do artigo 94º do Código dos Contratos Públicos (CCP),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa de
audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.

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

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A aprovação da minuta do contrato;

2. A dispensa de audiência prévia a favor do interessado;

3. A adjudicação do presente fornecimento à entidade “G.HOFLE, LDA”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 49.750,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal;

5. A designação para gestor do contrato, Cristina Madeira Engª.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio, em R/S,
(Fernando Cavacas Dr.)
03.08.2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a minuta do contrato; a dispensa de
audiência prévia a favor do interessado; a adjudicação do presente fornecimento
à entidade "G. HOFLE, LDA."; a autorização para a realização da despesa no
valor de 49.750,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal; e a designação para
gestor do contrato, Cristina Madeira, Eng.ª, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.----------------------------------------------------------------------

Ponto 17. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – RESÍDUOS
                . SOURE SUSTENTÁVEL - SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA DE BIO RESÍDUOS 
              . Aquisição de Viatura de Recolhas 
                    - Viatura Pesada para Recolha de Bio Resíduos 
                         . Prorrogação do Prazo Fixado para Apresentação de Proposta 

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – RESÍDUOS
-  SOURESUSTENTÁVEL – SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA DE BIO RESÍDUOS:
 - AQUISIÇÃO DEVIATURA DE RECOLHAS 
 - VIATURA PESADA PARA RECOLHA DE BIO RESÍDUOS 

      - PRORROGAÇÃO DO PRAZO FIXADO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

Foi solicitado esclarecimento pelo concorrente  “Auto Sueco Portugal – Veículos Pesados, S.A”, sobre um dos
aspetos do caderno de encargos (prazo de fornecimento), em 31/07/2020.

O prazo limite para envio dos esclarecimentos aos concorrentes era 03/08/2020, sendo que o júri apenas elaborou
a resposta em 04/08/2020. 
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Desta forma, ao abrigo do n.º 1 do artigo 64.º “quando as retificações ou os esclarecimentos previstos no artigo
50.º sejam comunicados apara além do prazo estabelecido para o efeito, o prazo fixado para a apresentação das
propostas deve ser prorrogado, no mínimo, por período equivalente ao do atraso verificado.”

Assim, solicita-se autorização para prorrogar o prazo de apresentação das propostas por mais dois dias, após
publicitação em Diário da República, uma vez que se trata de Concurso Público.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio em R/S
(Fernando Cavacas, Dr.)
05.08.2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo de apresentação
das propostas por mais dois dias, após publicitação em Diário da República,
uma vez  que se  trata de  Concurso  Público,  conforme decorre  da informação
técnica dos serviços.----------------------------------------------------------------------

Ponto 18. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

                . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS 
               . Santo Isidro - Rua Principal - Drenagem e Saneamentos 
                       - Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

                    . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS - SANTO ISIDRO - RUA PRINCIPAL - 
DRENAGEM E SANEAMENTOS 

                       - LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada  em  assunto  foi  adjudicada,  por  deliberação  de  Câmara  de  23.11.2016,  à  empresa  Polave  -
Construções, Ldª, pelo valor de 33.808,07 € acrescido de IVA.

O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por homologação no dia 08.03.2017.

De acordo com o auto de vistoria em anexo, estão reunidas as condições necessárias à autorização da libertação
solicitada.

Assim, propõe-se: 
a) A homologação do auto de vistoria em anexo;
b) A libertação de 75% do valor das cauções da obra.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
05.08.2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de vistoria e a
libertação de 75% do valor das cauções da obra, (empreitada adjudicada pelo
valor de 33.808,07 , acrescido de IVA, à Polave Construções, Lda.), conforme€
decorre da informação técnica dos serviços.--------------------------------------------
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Ponto 19. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

                . BENEFICIAÇÃO DO CM 1114 ENTRE FIGUEIRÓ DO CAMPO E RIBEIRA DA MATA 
                  - Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

                 . BENEFICIAÇÃO DO CM 1114 ENTRE FIGUEIRÓ DO CAMPO E RIBEIRA DA MATA 
                  - LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada  em  assunto  foi  adjudicada,  por  deliberação  de  Câmara  de  23.05.2016,  à  empresa  Polave  -
Construções, Ldª, pelo valor de 95.901,72 € acrescido de IVA.

O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por homologação no dia 08.03.2017.

De acordo com o auto de vistoria em anexo, estão reunidas as condições necessárias à autorização da libertação
solicitada.

Assim, propõe-se: 
a) A homologação do auto de vistoria em anexo;
b) A libertação de 75% do valor das cauções da obra.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
05.08.2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de vistoria e a
libertação de 75% do valor das cauções da obra, (empreitada adjudicada pelo
valor de 95.901,72 , acrescido de IVA, à Polave Construções, Lda.), conforme€
decorre da informação técnica dos serviços.--------------------------------------------

Ponto 20. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE 
              . MERCADOS E FEIRAS

              . PARU - PLANO AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

               . REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL – 2.ª FASE – LOTE 2
                - Trabalhos Complementares – Correção/Situação Final do Lote 2

Foi presente a seguinte informação:

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 – Correção/Situação Final do Lote 2
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Relatvamente ao tema em assunto, informamos:
1. Em Reunião de Câmara de 13/07/2020, foi, por unanimidade, aprovada uma correçaão à proposta de

trabalhos  a  mais  e  a  menos,  resultante  da  informaçaão  conjunta  elaborada  e  apresentada  pelo
representante do município em obra, pela fscalizaçaão e pelo representante do empreiteiro, proposta
essa que havia sido aprovada em Reunião de Câmara de 22/06/2020.

2. A correçaão então aprovada, em 13/07/2020, representava, para o Lote 2, a seguinte situaçaão de obra:

3. No entanto, verifca-se que a lista aprovada em 13/07/2020, contem, ainda, duas incorreçaões:
                   a. A célula correspondente ao artgo 2.2.1, dos “TRABALHOS AMENOS A PREÇOS CONTRATUAIS”, no

valor de -1.572,51€, não foi adicionada ao “Total de trabalhos amenos a preçaos contratuais”, por
erro na folha de Excel utlizada;

                         b. O preçao unitário do artgo 2.14.3.3, indicado com um valor de “43,00€”, deveria ser de “27,95€”;

Assim,  de forma a  eliminar  as  incorreçaões antes  referidas,  constantes  da listagem aprovada em 13/07/2020,
procedemos à sua revisão/correçaão e propomos que se aprove uma nova listagem de trabalhos a mais e a menos
em anexo, para substtuição da anteriormente aprovada.

Estas correçaões conduzem a uma situaçaão fnal, relatvamente ao trabalhos realizados no Lote 2, seguinte:

Ressalva-se que a única alteraçaão, no balançao fnal  dos trabalhos aprovados em 13/07/2020, diz  respeito aos
“Trabalhos a menos propostos”, que passou de -8.870,99€ para -10.398,35€., representando uma reduçaão do valor
global dos trabalhos executados.

À consideraçaão superior,
( (Mário Monteiro, Eng.º.
Chefe de Div. I.O.P.M)
2020-08-05

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “os serviços detetaram a
necessidade de efetuar uma correção a estes  trabalhos complementares.  O Senhor Eng.
Mário Monteiro, Chefe de Divisão, apurou um valor, a quem peço para intervir e dizer, para
ser mais fácil  percebermos qual foi,  de facto, a correção… isto traz uma diferença para
menos para o Município.”----------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Publicas e Municipais Eng. Mário
Monteiro, referiu que: “há aqui duas incorreções na última listagem aprovada: havia a falta
da soma de uma célula, que é trabalho a menos e a correção do preço unitário, que é inferior
ao realmente registado na listagem anterior. Tudo somado, em vez dos 8.870,99 euros de
trabalhos a menos, temos menos 10.398,35 euros, digamos que é uma aclaração mas que
reduz valor global da obra.”-------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar uma nova listagem de trabalhos a mais
e a menos, para substituição da anteriormente aprovada.
Estas  correções  conduzem a uma situação  final,  relativamente  aos  trabalhos
realizados no Lote 2, seguinte:
- Adjudicação - 465.014,16 ;€
- Trabalhos a mais a preços do contrato propostos 12.420,68 ;  €
- Trabalhos a mais a preços extra-contratuais propostos 66.966,52 ;€
- Total de trabalhos a mais 79.387,20 ;€
- Trabalhos a menos propostos - 10.398,35 ;€
- Relação (T. a Mais/Adj.)= 17,07% < 40%  Alínea c), do n.º 2, do artigo 370º do CCP;

- Relação {(T. a Mais-T. a Menos)/Adj.}= 14,84%,
Ressalva-se que a única alteração, no balanço final dos trabalhos aprovados em
13/07/2020,  diz  respeito  aos  Trabalhos  a  menos  propostos",  que  passou  de
-8.870,99  para -10.398,35 , representando uma redução do valor global dos€ €
trabalhos executados, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------

Ponto 21. RECURSOS HUMANOS

              . Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho
em Funções Públicas por Tempo Indeterminado para Preenchimento de
um Posto de Trabalho na Carreira e Categoria de Assistente Técnico     

                 -  Acionamento da Reserva de Recrutamento para Admissão de um
candidato  para  a  Subunidade  Orgânica  de  Higiene,  Saúde  e
Segurança  no  Trabalho,  Controlo  da  Qualidade  e  Formação   –
Alteração da Deliberação de Câmara de 17/04/2020

 
Foi presente a seguinte Proposta: 
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PROPOSTA

Assunto:  Procedimento concursal  comum na modalidade de contrato em funções públicas  por
tempo indeterminado para preenchimento de um posto de trabalho na carreira e  categoria de
assistente técnico.
Acionamento da reserva de recrutamento para a admissão de um candidato para a Subunidade
Orgânica  de  Higiene,  Saúde  e  Segurança  no  Trabalho,  Controlo  da  Qualidade  e  Formação-
alteração da deliberação da Câmara Municipal de 17/4/2020. 

Considerando:
- A deliberação da Câmara de 17/4/2020 no seguimento da minha proposta de 7/4/2020 no sentido de
acionar  a  reserva  de  recrutamento  para  a  admissão  de  dois  candidatos  aprovados  no  procedimento
concursal  mencionado  no  assunto  em  epígrafe,  cuja  lista  de  ordenação  final  foi  homologada  em
25/9/2019

Considerando ainda 
-  A necessidade de uma trabalhadora,  assistente técnica,  afeta à Subunidade Orgânica de Gestão de
Águas e Saneamento, executar as suas funções na Subunidade Orgânica de Higiene, Saúde e Segurança
no Trabalho, Controlo da Qualidade e Formação;

Proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de alterar a deliberação tomada em sua
reunião de 17/4/2020, no sentido de não ser acionada a reserva de recrutamento para a admissão de
um candidato para a Subunidade Orgânica de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho, Controlo
da Qualidade e Formação, uma vez que a vaga existente no mapa de pessoal nesta Subunidade
Orgânica irá ser ocupada por uma assistente técnica, trabalhadora do Município.

Soure, 04 de agosto de 2020
O Presidente da Câmara,
(Mário Jorge Nunes)

Deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração da deliberação tomada em
reunião de Câmara Municipal de 17/04/2020, no sentido de não ser acionada a
reserva de recrutamento para a admissão de um candidato para a Subunidade
Orgânica de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho, Controlo da Qualidade e
Formação, uma  vez que a vaga existente no mapa de pessoal nesta Subunidade
Orgânica  irá  ser  ocupada  por  uma  Assistente  Técnica,  trabalhadora  do
Município,  conforme proposta do Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge
Nunes.------------------------------------------------------------------------------------
                            
Ponto 22. RECURSOS HUMANOS
                    - Processo Disciplinar n.º 1/2020
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O Senhor Presidente da Câmara  Mário Jorge Nunes,  referiu que:  “foi  deliberado que a
instrutora do processo fosse a Dra. Susana Cristina da Costa Ramos, mas para não estarmos
aqui a ler a proposta, pedia à Chefe de Divisão em regime de substituição para nos indicar
qual é a conclusão do inquérito.”-------------------------------------------------------------------------

A  Senhora  Chefe  de  Divisão,  em  r/s  Dra.  Dulce  Rocha,  após  solicitação  do  senhor
Presidente para que se pronunciasse sobre esta questão referiu que: “efetivamente, neste
processo  disciplinar,  quem  deveria,  eventualmente,  pronunciar-se  era  a  instrutora  do
processo.  Li  o  relatório  da  instrutora  quando  recebi  o  expediente  para  a  reunião  do
Executivo. A mesma refere que o arguido violou o dever geral de prossecução do interesse
público  e  de  assiduidade  podendo  incorrer  numa  pena  de  despedimento.  Contudo,
“atendendo à situação frágil do trabalhador…”, porque no decurso do processo apercebeu-se que
o  trabalhador  tem  problemas,  alguns  deles  mentais  e  psicológicos  e  se  fosse  afastado
definitivamente das suas funções, poderia agravar a sua situação mental, acrescentando que
“tendo  em  conta  a  situação  frágil  do  trabalhador,  derivada  do  consumo  de  substâncias  psicotrópicas,
advertimos V. Exa  para o solicitado pelo Arguido no final da sua defesa (a aplicação de uma eventual
pena de suspensão certamente irá originar um processo depressivo e de inversão e que o mesmo está disponível
para a realização de testes ou tratamentos clínicos.”  Propõe que a sanção de despedimento seja
atenuada para uma sanção disciplinar de suspensão de 15 dias. Atendendo “à situação frágil do
trabalhador  e  ainda  que  a  Câmara  Municipal,  enquanto  entidade  detentora  do  poder  punitivo,  pode
proceder à suspensão da execução da sanção aplicada, se considerar que desta forma ficam acauteladas as
exigências disciplinares do serviço”. Mais informa que o tempo de suspensão da sanção disciplinar
de suspensão será no mínimo de um e no máximo de dois anos.
Resumindo, de acordo com o relatório apresentado, o arguido esteve ausente do serviço,
com faltas sem autorização e justificação para tal, podendo incorrer na pena de demissão ou
despedimento.  De  acordo  com  a  análise  feita  pela  instrutora  do  processo  disciplinar,
ouvindo os intervenientes e as testemunhas, apurou que era possível haver uma atenuação
da pena disciplinar para uma sanção disciplinar de suspensão de 15 dias. No entanto, refere
que  a  Câmara  é  a  entidade  competente  para  poder  suspender  a  execução  da  sanção
disciplinar, nos termos aí propostos.”--------------------------------------------------------------------

O Senhor  Vereador  Dr.  Gil  Soares,  referiu  que:  “o  que estamos aqui  a  falar  é  de um
trabalhador que, objetivamente, deu 53 faltas injustificadas em períodos diferentes. Quando
despachei  a  abertura  de  um  processo  disciplinar,  todas  as  faltas  que  foram  dadas
injustificadas,  o  trabalhador  não  recebeu  esse  dia  de  trabalho.  Estamos  a  falar  de  um
trabalhador que, conforme atestam relatórios médicos onde ele está a ser seguido, sofre de
uma doença mental grave - psicose -, que consta dos relatórios que estão no processo. Há

 54



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

medida que o processo disciplinar foi decorrendo, foi também, os nossos serviços de ação
social, tentando encaminhar este trabalhador para ajuda médica ao nível da psiquiatria e isso,
com  maior  ou  menos  dificuldade  aconteceu  e  ultimamente  este  trabalhador  tem
frequentado, não tem faltado às consultas médicas, faltou no início, agora não tem faltado e
aquilo que o médico que o acompanha disse é que as consultas estão a ser marcadas às
segundas-feiras para ver se tem havido consumos ou não,  não tem havido;  ele,  estando
medicado,  a  tendência  é,  progressivamente,  o  seu  comportamento  melhore  um pouco,
sendo certo  que,  a  qualquer  momento,  pode  haver  uma recaída,  ninguém tem certezas
nenhumas disto e perante este cenário, o que é que a Câmara pode fazer?! Obviamente que
a pena tem uma função para a comunidade, ou seja, o exemplo que vamos dar aos seus
colegas,  o  exemplo  que  a  entidade  patronal  deve  tomar  e,  portanto,  não  podemos
escamotear este tipo de infrações mas, paralelamente também há aqui uma ressocialização
do  trabalhador,  que  também  não  podemos  descurar  e  nós  sabendo  que  muito  deste
comportamento  resulta  de  um problema de  saúde  mental  grave  também não podemos
descurar esse facto e, por isso, também estamos a fazer este trabalho paralelamente com ele
em termos de saúde e há uma comunicação, do hospital onde ele anda a ser acompanhado,
com os nossos serviços, no caso de ele faltar a essas consultas nós somos informados e,
portanto, concordo com a proposta da relatora do processo no sentido de darmos o sinal à
comunidade de que há uma penalização, 15 dias de suspensão, que é uma penalização, para
todos os efeitos, grave, que marca o registo e o processo do trabalhador para sempre mas
dar-lhe aqui também uma oportunidade de, cumprindo com estas questões médicas, tentar
normalizar os seus comportamentos.
As informações que temos, que entram no processo do seu encarregado, notam alguma
melhoria. É evidente que não podemos esperar deste trabalhador que tenha um rendimento,
uma produtividade por aí além, mas se o recuperarmos para a sociedade ou se, pelo menos,
ele não criar mais um problema para a sociedade, acho que é também a minha proposta.
Deveremos seguir esta proposta da relatora, aplicar os 15 dias, ficando a pena suspensa por
um período, acho eu, de 1 ano, com a condicionante de ele vir cumprindo esta questão
médica. Se entretanto a situação se voltar a alterar e ele voltar a faltar injustificadamente, aí,
para além da aplicação imediata desta pena, a execução desta pena, terá que se abrir novo
procedimento disciplinar e depois cá estaremos para apreciar.”-------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, - com seis votos a favor -, após escrutínio secreto,
aprovar a aplicação  de uma sanção disciplinar de suspensão de 15 dias, ficando
a  sua  execução  suspensa  pelo  prazo  de  um ano  ao  trabalhador  arguido  no
processo disciplinar n.º 1/2020.-------------------------------------------------------- 
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Ponto 23. Subdelegação no Senhor Vice-Presidente Américo Ferreira Nogueira  
                    - Despacho - Para Conhecimento

Foi tomado conhecimento do Despacho do Senhor Presidente da Câmara Mário
Jorge Nunes de Subdelegação no Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira, da
competência da alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei nº 75/2013 de 12.09, de
"Adquirir, alienar, ou onerar bens imóveis de valor até 1000 RMMG".-----------

Ponto  24.  PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA À INSTALAÇÃO DE PARQUE SOLAR
FOTOVOLTAICO 

                . Requerente : Solitudo – Energias Renováveis Unip, Ldª
                     -  Local da Instalação : Paleão

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto : Pedido de informaçaão prévia à instalaçaão de parque solar fotovoltaico 
                 Requerente : Solitudo – Energias Renováveis unip, Ldª
                 Local da instalaçaão : Paleão

A frma Solitudo, Energias Renováveis unip, Ldª, solicita que a câmara emita parecer favorável ao
pedido de informaçaão prévia apresentado para instalaçaão de um parque solar fotovoltaico que pretende
levar a efeito num terreno com 17 949,39m², localizado próximo do nó da autoestrada, no Casconho.

Apresenta peçaas escritas e desenhadas do projeto da central fotovoltaica, que integra: vedaçaão
do terreno, armazém com 29,74 m², posto de transformaçaão com 30m², posto de controlo com 15 m² e
módulos fotovoltaicos.

A área assinalada, de acordo com as plantas de ordenamento e de servidões do Plano Diretor
Municipal, PDM, encontra-se em espaçao agrícola e forestal, parcialmente em RAN e todo inserido em
REN, na tpologia área de máxima infltraçaão e área com risco de erosão.

Analisado o regulamento do PDM, concretamente os artgos relatvos aos espaçaos agrícolas e
forestais, artgos 48º, 50º, 51º, 52º, verifca-se que não consta das interdiçaões a instalaçaão de parques
de  energia  solar  fotovoltaica.  Os  edifcios,  que  a  requerente  refere  serem  equipamentos,  dada  a
estrutura e método de fabrico, encontram-se implantados em zona agrícola condicionada por RAN e
REN, podem ser enquadrados no nº 2 do artgo 48º, desde que autorizada pela ERRAN e se for uso/açaão
compatvel com a tpologia de REN e informado favoravelmente pela CCDRC.

Por  se  localizar  em  RAN  e  REN  carece  de  parecer  prévio  das  entdades  ERRAN  e  CCDRC
respetvamente.

Também por se localizar em RAN e REN, nos termos da h) do nº 2 do artgo 4º do RJUE, DL
555/99 na redaçaão do DL 136/2014, estão sujeitas a licençaa administratva as obras de construçaão em
áreas sujeitas a servidão administratva.
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Face ao exposto, considerando que o PDM não obsta à pretensão, não se vm do ponto de vista
urbanístco  inconveniente  na  sua  implementaçaão,  desde  que,  previamente  sejam  realizados  os
procedimentos e  recolhidos os  pareceres  obrigatórios  das  entdades que tverem de se  pronunciar.
Deverá apresentar pedido de licenciamento instruído com os pareceres favoráveis das entdades.

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

À Consideraçaão Superior

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

    
Localização                                                                                                                                                   Extrato da carta de ordenamento

       
Extrato da carta da RAN                                                                                                    Extrato da carta da REN

Deliberado, por maioria, com 4 (quatro) votos favor do Senhor Presidente da
Câmara e  dos  Senhores  Vereadores  eleitos  pelo  PS,  e  2  (duas)  abstenções  da
Senhora  Vereadora  eleita  pelo  PPD/PSD  -  CDS/PP-  PPM  -  Dra.  Florbela
Bairros  (em  substituição)  e  da  Senhora  Vereadora  eleita  pela  CDU –  Dra.
Manuela  Santos,  aprovar  a  Emissão  do  Parecer  Favorável ao  pedido  de
informação prévia à Instalação de um Parque Solar Fotovoltaico, em Paleão,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.--------------------------------
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Ponto 25.  PEDIDO DE PARECER DE LOCALIZAÇÃO À INSTALAÇÃO DE PARQUE SOLAR
FOTOVOLTAICO NO ÂMBITO DO DL 172/2006,  COM AS ALTERAÇÕES DO DL
76/2019

                . Requerente: Enerland 2007 Fotovoltaica S.L.
                     -  Local da Instalação: Rolhão

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto : Pedido de parecer de localizaçaão à instalaçaão de parque solar fotovoltaico no âmbito   do DL
172/2006, com as alteraçaões do DL 76/2019

                  Requerente : Enerland 2007 Fotovoltaica S.L.
                  Local da instalaçaão : Rolhão

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

Apresenta memória descritva, ttulo de reserva de capacidade de injeçaão na RESP, contrato de
arrendamento e planta de localizaçaão do prédio arrendado.

Pretende instalar um parque no Rolhão, freguesia de Soure, ocupando uma área aproximada de
23 hectares e com uma potmncia de ligaçaão à rede de 15 MVA, à subestaçaão de Soure.

Esta empresa já teve um pedido anterior, que foi presente à reunião de Câmara de 29/05/2020,
onde foi deliberado reprovar a emissão de parecer favorável.

A  área  objeto  do  pedido  era  maior,  tnha  cerca  de  96  hectares,  prevendo  uma  possível
ampliaçaão. 

A  área  assinalada,  com  aproximadamente  23  hectares,  de  acordo  com  as  plantas  de
ordenamento e de servidões do Plano Diretor Municipal, PDM, encontra-se em espaçao forestal, uma
pequena parte em RAN e parcialmente em REN.

Analisado o regulamento do PDM, concretamente os artgos relatvos aos espaçaos forestais, nºs
51º, 52º, 53º e 54º, verifca-se que não consta das interdiçaões a instalaçaão de parques de energia solar
fotovoltaica.

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

O pedido de atribuiçaão de licençaa de produçaão deve ser instruído com os elementos constantes
no  anexo  I  do  DL  76/019,  de  3/6,  incluindo  o  parecer  favorável  sobre  a  localizaçaão  do  centro
electroprodutor emitdo pela Câmara Municipal.

Face ao exposto, considerando que o PDM não obsta à pretensão, não se vm do ponto de vista
urbanístco  inconveniente  na  sua  implementaçaão,  desde  que  previamente  sejam  realizados  os
procedimentos e recolhidos os pareceres obrigatórios das entdades que tverem de se pronunciar.

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

À Consideraçaão Superior
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Localizaçaão                                                                         Extrato da carta de ordenamento

      

Extrato da carta da RAN                                                     Extrato da carta da REN

Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
05 DE AGOSTO DE 2020

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  Parecer  Desfavorável  ao  pedido  de
localização à instalação de Parque Solar Fotovoltaico no âmbito do DL 76/2019,
no Rolhão, na Freguesia de Soure, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.-----------------------------------------------------------------------------------

Ponto 26. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURAS E ESPAÇO PÚBLICO 
              . INFRAESTRUTURAS E ESPAÇO PÚBLICO 
              . CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 
               . Antiga Escola Secundária - Construção de Novo WC Exterior
                - Escolha do Procedimento Prévio

Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURAS E ESPAÇO PÚBLICO

INFRAESTRUTURAS E ESPAÇO PÚBLICO 
CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

ANTIGA ESCOLA SECUNDÁRIA – CONSTRUÇÃO DE NOVO WC EXTERIOR

ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

  
Com vista à realização da empreitada acima identificada, 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 29.604,55 euros, inferior ao limite
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º,
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto –.

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

O  encargo  previsto  para  a  presente  empreitada  tem  dotação  no  orçamento  para  o  presente  ano  de  2020  pela  rubrica
03.03.07.01.03.07 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 08.003 2020/186.

2. PROCESSO

Aprovar o Projeto, 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 D.L.111-B/2017, às seguintes entidades, a definir superiormente:
● Jobipiso – Construção Civil e Obras Públicas, Ldª; 
● Marques & Panão, Ldª; 
● Construções Cova do Ouro de Justino Fernandes, Ldª;
● Construtora Guardado & Oliveira, Ldª; 
● Isidovias - Investimentos, Ldª; 
● Relvinha Constroi, Ldª; 
● Redeconstruções, Ldª; 
● Construções Sérgio Fernandes, Unipessoal, Ldª. 

4. DISPENSA DE CONSTITUIÇÃO DE JÚRI 
Propõe-se a dispensa da constituição de júri para o presente procedimento, ao abrigo do n.º 3 do artigo 67º do Código dos
Contratos Públicos, pois tratando-se de um procedimento de consulta prévia, pode o órgão competente para a decisão de
contratar, decidir que o mesmo seja conduzido pelos serviços da entidade adjudicante, não havendo lugar a constituição de
júri.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
06/08/2020
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Deliberado, por unanimidade, aprovar: o procedimento prévio da modalidade
de consulta prévia, com o preço base de 29.604,55 euros; o projeto, o convite e o
caderno de encargos; a consulta às entidades sugeridas (Jobipiso - Construção
Civil e Obras Públicas, Lda.; Marques  Panão, Lda.; Construções Cova do Ouro
de Justino Fernandes, Lda.; Construtora Guardado &  Oliveira, lda; Isidovias -
Investimentos, Lda.; Relvinha Constroi, Lda; Redeconstruções, Lda; Construções
Sérgio  Fernandes,  Unipessoal,  Lda.)  e  a  dispensa  de  constituição  de  júri,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-----------------------------

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