19.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 12 de outubro de 2020, pelas 14,30 horas
ATA
--- No dia doze de outubro 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 nona Reunião Ordinária, estando
presentes o Senhor Presidente da Câmara, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes, eleito
pelo PS, e os Senhores Vereadores: Dra. Nádia Filipa Antunes Madeira Gouveia, eleita pelo
PS; Eng.º Agostinho José Jordão Gonçalves, eleito pelo PPD/PSD-CDS/PP-PPM; Américo
Ferreira Nogueira, eleito pelo PS; Dr. Gil António Contente Soares, eleito pelo PS; Dra.
Maria Manuela Lucas de Oliveira Santos, eleita pela CDU e Ana Patrícia Alves Pereira, eleita
pelo PS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente declarou aberta a reunião, com a seguinte ordem de trabalhos:-----------

ORDEM DE TRABALHOS
Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações
Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
. Licenciamento de Obras Particulares
Ponto 3. Informação Financeira
3.1. Resumo Diário de Tesouraria
3.2. Encargos e Compromissos
Ponto 4. Demolição de Prédio em Ruínas – Processo: 26/2020/11 – Brunhós
. Denunciante: Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Gesteira
e Brunhós
- Aprovação do Auto de Vistoria
- Aprovação do Procedimento – Audiência Prévia nos Termos do CPA
Ponto 5. Candidatura a Apoio Financeiro para Conservação de Fachada de Prédio
sito na Rua Alexandre Herculano, nº 24, Soure
. Processo: 02/2020
. Requerente: Manuel Morgado Martins
Ponto 6. Candidatura a Apoio Financeiro para Conservação de Fachada de Prédio
sito na Travessa do Relógio, nº 3, Soure
. Processo: 03/2020
. Requerente: Manuel Morgado Martins
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Ponto 7. EDUCAÇÃO
. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
- Projetos Escolares: Regime de Fruta Escolar 2020/2021
. ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
- Projetos Escolares: Regime de Fruta Escolar 2020/2021
. Adjudicação – Para Ratificação
Ponto 8. AÇÃO SOCIAL//HABITAÇÃO SOCIAL
. Apoio ao Arrendamento
- PROCESSO: 01/2020 - RAH
Ponto 9. AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL
. Comparticipação Tarifas Sociais de Água e Saneamento
- PROCESSO: TDS 08/2020
Ponto 10. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURAS E ESPAÇO PÚBLICO
. CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
. Edifício da Antiga Casa do Operário de Paleão – Reabilitação de Pavimentos em
Madeira
- Não Adjudicação - Para Conhecimento
Ponto 11. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
. Regulamento de Incentivos à Conservação de Fachadas de Imóveis na Zona
Histórica de Soure - RICFIZHS
- Início do Procedimento de Alteração
Ponto 12. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA
. Regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios à Recuperação da Atividade
Económica Concelhia no Âmbito da Epidemia COVID-19
- Submissão de Candidaturas
12.1. Jorge Pato Unip., Lda
12.2. Micael Martins - Gabinete de Fisioterapia, Unip., Lda.
12.3. Rodrigo Miguel de Carvalho Góis
12.4. Maria Filomena Mendes Ferreira Machado
12.5. Maria Helena Correia da Silva Penedo
12.6. Maria Nunes Coimbra de Carvalho
12.7. Sandra Marina de Jesus Caldeira Figueiredo
12.8. Joaquim de Jesus Taipina
12.9. Inter Rios, Lda
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12.10. Pizzaria Sourense, Lda
12.11. Armindo Freitas Carregado, Lda.
12.12. Telmo Filipe Leitão Gomes
12.13. Ana Bela Conceição Silva
Ponto 13. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA
. Regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios à Recuperação da Atividade
Económica Concelhia no Âmbito da Epidemia COVID-19
- Rendas
Ponto 14. SERVIÇOS MUNICIPAIS
. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
. Estudos, Pareceres e Consultadoria
- Estudo para o Desenvolvimento de Sistemas de Recolha de Biorresíduos
. Adjudicação - Para Conhecimento
Ponto 15. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL
. Empréstimo a Médio/Longo Prazo para Investimentos em Vias de Comunicação e
Transportes - Rede Viária
- Beneficiação da Ligação Pouca Pena/Vila Nova de Anços
- EM 342 – Reformulação dos Acessos à Zona Industrial de Queitide
Ponto 16. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL
. Empréstimo a Médio/Longo Prazo
. Financiamento para Contrapartida Nacional de Projetos de Investimentos Aprovados
no âmbito dos Programas Portugal 2020
- Projeto Aprovado: Recolha Seletiva Porta-a-Porta na Vila de Soure
- Candidatura POSEUR-03-1911-FC-000207
. Aprovação da Minuta do Contrato e Autorização da Assembleia Municipal
Ponto 17. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL
. Empréstimo a Médio/Longo Prazo
. Financiamento para Contrapartida Nacional de Projetos de Investimentos Aprovados
no âmbito dos Programas Portugal 2020
- Projeto Aprovado: Reabilitação do Edifício para Instalação de “Centro de
Inovação Social”
- Código da Operação: CENTRO-07-2316-FEDER-000237
. Autorização para Contratualização de Empréstimo de Médio/Longo Prazo
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Ponto 18. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS
- Construção da Avenida da Europa – Samuel (Alargamento da E.M. 620 e
Construção de Passeio/Ciclovia – Coles de Samuel
Ponto 19. CANDIDATURA: REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO DE
“CENTRO DE INOVAÇÃO SOCIAL”
. Centro-07-2316-FEDER-000237
- Notificação da Decisão de Aprovação da Candidatura – Para Ratificação
Ponto 20. CANDIDATURA: MERCADO SICÓ SOURE
. PDR2020-10.2.1.4-FEADER-063518
- Notificação da Decisão de Aprovação da Candidatura – Para Ratificação
Ponto 21. FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE – CONVITE AO ABRIGO DO ACORDO
QUADRO CELEBRADO PELA CENTRAL DE COMPRAS DA COMUNIDADE
INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA (AQ N.º 1/2020) – Para Ratificação
Ponto 22. SITUAÇÃO DE CONTINGÊNCIA NO ÂMBITO DA PANDEMIA DA DOENÇA
COVID-19
. Horários de Funcionamento
22.1. Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020 – Para Conhecimento
22.2. Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2020 – Para Conhecimento
Ponto 23. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
. Intervenções Diversas nas Freguesias de Soure e Vinha da Rainha
. Adjudicação
Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “a informação que tenho
para dar é sobre o estado da pandemia e os casos conhecidos no Concelho de Soure,
portanto, até esta hora, tínhamos, ontem à noite, três casos positivos, ainda não dados como
curados, casos recentes; todos os outros casos identificados até hoje estavam inativos. Hoje
de manhã tivemos a notícia de mais um caso, será mais um caso importado, no sul da
Freguesia de Soure, falta agora fazer todo o trabalho pela Autoridade de Saúde, de
identificação das causas e dos contactos que possam ter havido. Tivemos também, no final
da semana passada, dois ou três alertas que nos deixaram alguma preocupação; procedeu-se
à ativação do Plano de Contingência face a essas identificações e possíveis contágios;
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felizmente, não tiveram repercussões no Concelho de Soure, são situações fora do Concelho
de Soure mas com ligações e com presença dos infetados no Concelho de Soure.
Há uma situação que nos preocupa e sobre esse assunto, vão ser convocados, de urgência,
todos os dirigentes desportivos, para a próxima quarta-feira, no Pavilhão Multiusos, para
reunirem com a Autoridade de Saúde e também com a GNR. A Autoridade de Saúde vai
querer partilhar a informação e ter compromissos da parte da GNR para apurar a
fiscalização dos Planos de Contingência que podem não estar a ser cumpridos, e aquilo que
sei é que a Autoridade de Saúde vai procurar que haja uma mitigação e um desincentivo à
prática massiva de atividade desportiva coletiva porque o trabalho que o Estado está a fazer
em termos das outras áreas fundamentais, no caso da Saúde, da Ação Social e da Educação,
não pode ser colocado em risco por outras atividades, também muito importantes. Mas a
notícia e as provas evidentes das últimas semanas demonstram que não estão a ser encaradas
com a firmeza que o momento exige e, portanto, um foco num clube desportivo que
trabalha com 150 atletas por semana, pode ser um problema muito complicado, abrangendo
os diversos escalões etários, desde os 5/6 anos até aos 20 e tal, com gente de várias áreas.
Podemos estar a falar num fenómeno muito complicado.
Também uma atenção, que vai ser redobrada, aos eventos corporativos, e outros leiam-se
convívios, casamentos e batizados. Reforçar as orientações, embora isso seja já com os
Presidentes de Junta, para o Dia de Finados, onde se vai permitir o acesso aos cemitérios,
mas estabelecendo horários, períodos curtos de permanência, são as medidas que estão a ser
preparadas. É este o ponto de situação.
Relativamente ao funcionamento do ano escolar, a questão do transportes parece-nos estar
mais estabilizada.”------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “trazer aqui um assunto
relativamente à situação que se passou há dois anos, a Tempestade Leslie e, portanto, penso
que é a altura certa para trazer aqui as questões que queria colocar ainda mais porque na
sexta-feira passada foi aprovado, em Conselho de Ministros, um Despacho em que
disponibiliza 3,6 milhões de euros para as Autarquias Locais afetadas pelo Leslie e a este
valor acresce também cerca de 1,4 milhões de euros já aprovados em 2019 e o que eu queria
perguntar, uma vez que fomos muito atingidos, são duas questões que penso que qualquer
pessoa tem o direito de fazer e obter respostas. Desses 1,4 milhões aprovados em 2019, se o
Município de Soure já recebeu algum e relativamente a estes 3,6 milhões de euros se,
realmente, o que é que pensa fazer uma vez que, tanto quanto eu sei, desses 1,4 milhões de
euros não chegou nada a Soure e se não nos mexermos, se calhar, destes 3,6 milhões
também não vamos ver nada.
Para quem não se lembra, o Relatório da Câmara Municipal, feito pelos técnicos, avultava
cerca de… só para prejuízo em equipamentos e infraestruturas, cerca de 900.000,00 euros;
IPSS - 700.000,00 euros e depois, a parte privada, 2.000.000,00 euros em termos de
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atividade económica e 3,5 milhões para a parte de casas particulares, além da questão dos
900.000,00 euros que foi apresentado à Companhia de Seguros, que propuseram uma
proposta que considero ridícula, de 43.000,00 euros. Gostaria de saber se há alguma
novidade sobre isso e saber qual o ponto da situação sobre este aspeto.”------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “sobre a Tempestade
Leslie e os prejuízos causados no Concelho de Soure, neste momento, perante esta questão,
o que é que posso informar?! Primeiro, tenho que corrigir aquilo que o Senhor Vereador,
que se compreende que não estando em permanência, não tem, em tempo real, a
informação, mas recordar que até hoje, toda a informação compilada pelo Município veio, já
mais que uma vez, a este Executivo, portanto, ou em ficheiro eletrónico ou em papel, todos
os Senhores Vereadores têm a respetiva documentação. O que importa corrigir hoje foi
transmitido neste órgão mas irá ser entregue, de novo, aos Senhores Vereadores, para
responder à pergunta do Senhor Vereador Eng. Agostinho, o que é que foi aprovado ao
Município e do que foi aprovado, já recebemos, respeitante à tal verba aprovada em 2019, a
nossa quota parte correspondente, na ordem dos 15% do que foi considerado elegível e
agora foi-nos aprovada uma outra tranche, que está no próprio Despacho e enumera quanto
é que é por cada Município e Soure tem qualquer coisa como 166.000,00 euros e diz qual é o
valor de referência, o valor considerado elegível, portanto, volta a repetir que para um valor
elegível de X, desta vez, o Município vai receber Y. Essa informação será toda
disponibilizada aos Senhores Vereadores, nunca é demais recordar e releve-se que, de facto,
não estar a tempo inteiro, não estar em regime de permanência, o possa afastar dessa
informação mas não há problema nenhum em recordar, não podemos é aceitar que vá
metendo nas entrelinhas que o ano passado não recebemos nada e que este ano, se não nos
mexermos… está lá escrito quanto é que o Município recebe e nós prestamos as contas… se
for à Prestação de Contas de 2019 e tiver alguma dúvida, há-de ver que na rubrica da receita
está lá a parte que recebemos do Leslie.
Falou na questão do seguro, com um valor ridículo… é verdade, por isso é que nós o
recusámos. Esse trabalho estava entregue a um funcionário que tendo sido requisitado pelo
Serviço Municipalizado de Água e Saneamento de Leiria, comunicou-nos que aceitava essa
requisição e foi autorizada a ida e estamos a recuperar esse trabalho com a Companhia de
Seguros, vendo já parte do processo, dificilmente conseguiremos outro esforço que aquele
que nos foi proposto, isto porque a maior parte dos prédios abrangidos pelo prémio do
seguro estariam subavaliados, avaliados de forma a que o prémio tinha uma cobertura muito
incipiente e, como tal, dificilmente iremos conseguir reverter outro reembolso que não
aquele que está proposto, mas pegámos agora nesse processo.
Relativamente às coletividades, é uma preocupação, porque nós ajudámos a criar a
expetativa às coletividades, apoiámo-las na elaboração das candidaturas, temos uma lista do
que foi solicitado por estas e do que foi aprovado na CCDR, embora, como não sejamos
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beneficiários. São as coletividades que são beneficiárias e temos essa relação de cortesia com
estas entidades, não temos comunicação oficial porque isso é uma relação direta entre o
Governo e cada um dos candidatos, mas estamos solidários e a apoiar as mesmas. Muitas
delas já receberam até apoios da Câmara, aprovados em reunião de Câmara, aquelas de
menor monta e com essa situação e com algum dinheiro de seguros e algum que tinham que
tinham, já resolveram os seus problemas. Eu diria que as maiores não. Durante o fim de
semana passou o rescaldo e, portanto, recordar aqui três das que tiveram mais prejuízo e
estão à espera de ser ressarcidas de alguma verba, que é o caso dos Simões, que espera à
volta de 40/50.000,00 euros e que com o contributo prometido pela Câmara e com o
seguro, que já receberam, de cerca de 50.000,00 euros, hão-de conseguir por a obra a andar,
inclusive nas reuniões que temos tido com eles, temo-los avisado e disponibilizado os
serviços da Câmara para os ajudar a fazer o procedimento de contratação pública, que a isso
são obrigados, porque recebendo uma verba de ⅓ do valor da obra da Administração
Central, cerca de ⅓ da Administração Local, passa os 50% e ficarão obrigados a ter normas
de contratação pública, neste caso, sendo menos de 150.000,00 euros, a fazer consulta
prévia, com consulta a pelo menos três entidades e fazer as coisas bem feitas… o projeto já
deu entrada na Câmara, está a ser tramitado na Divisão de Obras Particulares e, portanto,
não será difícil acompanhar. Relativamente ao Moinho, não sei se o projeto entrou aqui na
Câmara, mas sabemos que existe Caderno de Encargos, também foi um gabinete de projetos
aqui da praça de Soure que lhes fez o caderno, embora não haja alterações ao projeto, é a
cobertura e a expetativa do Moinho é também receber 68.000,00 euros para um orçamento
de 100.000,00 euros e tem a promessa igual do Município para que o remanescente seja
apoiado, terá que fazer o mesmo procedimento de contratação pública. Depois, há os
Bombeiros Voluntários de Soure - Secção da Granja do Ulmeiro, a cobertura que está meio
achanatada, como se diz na linguagem popular, estão à espera da aprovação da candidatura
para, de acordo com aquilo que vier, o Município também colocar o resto e proceder à
remodelação, inclusive, eles propõem-se a corrigir alguma questão infraestrutural. Depois há
outras pequenas coletividades, não temos muitas a queixar-se e o próprio Município,
voltando aqui atrás, como sabem, estão a decorrer as obras no Restaurante a Várzea, estão a
decorrer na Cadeia, estas eram as mais avultadas, falta fazer em algumas escolas:
Mogadouro, Casal do Barril, falta fazer em alguns sítios, foi feito no Pavilhão Municipal,
portanto, o Multiusos de Soure, foi reparado o da Granja do Ulmeiro, foi reparado o Jardim
de Infância da Granja do Ulmeiro, as instalações da antiga secundária, portanto, neste
espaço de dois anos eu diria que da parte do Município, a receber da Secretaria de Estado da
Administração Local, é o que está no Despacho Normativo, e mais 50.000,00 euros do
seguro. Dois anos depois estão feitas as contas do Leslie e estão feitas as reparações,
faltando a escola do Casal do Barril, onde está o Clube Tração Total Aventuras e a escola do
Mogadouro, onde foram repostas algumas telhas e tem que levar uma intervenção mais
consistente, está feita a nossa função.
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Relativamente às coletividades, a todo o tempo, assim que as coletividades fizerem a
tramitação processual em termos de contratação pública, aquelas que faltam, digamos que
além destas três, haverá mais algumas, mas de pequena monta e como ficarão abaixo dos
30.000,00 euros poderão recorrer ao ajuste direto e fundamentar esses apoios, obviamente
que temos isso cabimentado e tínhamos cabimentado em plurianual, ou seja, prontos a
tomar decisões a todo o momento.
É esse o ponto de situação da Tempestade Leslie.
Sobre o que se passou a seguir com a Tempestade Elsa, das inundações do início deste ano,
também apresentámos um caderno de encargos, que anda na ordem dos 500.000,00 euros
para a reparação, nomeadamente de caminhos rurais; a nossa expetativa não é nenhuma, não
há feedback, não há resposta. Também ainda do Leslie e das cheias, a informação que
tenho, da parte das empresas agrícolas ou dos empresários agrícolas, é que já todos foram
ressarcidos dos apoios a que legalmente teriam direito.”--------------------------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “não estava dentro destes
valores e ainda bem que comunicou esses valores aqui, que são devidos ao Concelho de
Soure. Não desconheço que no orçamento para 2019 estava lá prevista a receita do Leslie,
uma coisa é o orçamento que é um documento previsional, outra coisa é o que realmente
entra em caixa, portanto, não sabia que tinha entrado em caixa, sabia que estava previsto no
orçamento mas, como sabe, orçamento é orçamento e não é, digamos, um recibo, por isso é
que coloquei essa questão.
Também não sabia que já tem acesso ao Despacho, eu não tive acesso, li, através da
comunicação social, que, para Soure, está destinado cerca de 170.000,00 euros e que a
transferência daquele pacote de 1,4 milhões de euros são cerca de 80.000,00 euros, mais
50.000,00 euros, eventualmente, tudo isto é no quadro do Fundo de Emergência Municipal,
que era a parte que iria comparticipar… apresentámos valores de cerca de 900.000,00 euros
e, tanto quanto me lembre, o que estava previsto era, digamos, esteve aqui o Secretário de
Estado, 60% desse valor, portanto, neste momento, pelas minhas contas, estamos a 30%. Se
vamos ficar assim ficamos a metade daquilo que foi prometido.
É o que é, ainda bem que foi esclarecida a situação sobre esta parte do financiamento do
prejuízo provocado pelo Leslie.”-------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “vamos distribuir cópia do
Despacho Normativo, que diz qual é o valor elegível e qual o montante a distribuir em 2020
e, como disse, irei recuperar a informação que já foi comunicada para que cada Vereador
fique com o dossier atualizado. Não tenho mais nada a acrescentar, não tenho presente os
outros números em concreto, não estarmos aqui a dizer que foi assim ou assado. O quadro
definitivo enviado para a CCDR com aquilo a que nos candidatámos existe, veio à reunião
de Câmara; o levantamento feito a quente, existe e depois há o considerado elegível que,
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como toda a gente percebe, tudo o que vamos ser reembolsados foi objeto de vistoria física
dos técnicos da CCDR, que vieram ver e no processo existe prova do que foi danificado,
prova fotográfica, prova testemunhal, visualização de tudo aquilo que foi aprovado e,
portanto, também é normal que quem tem uma caneta azul, quando está a verificar faça
outras contas, normalmente para baixo. Das nossas contas do Leslie, estão fora, como
sabem, as Piscinas de Vila Nova de Anços, que já estavam em deficiente estado de
conservação antes do Leslie, por isso tinham um projeto para as obras de fundo e de
intervenção que inclui a própria substituição daquele tipo de cobertura. Veio o Leslie e
afastou a possibilidade de serem usadas como estavam a ser usadas, criou um problema para
o Município de Soure, que mantém uma candidatura submetida, não somos só nós, mas há
dezenas de candidaturas ao abrigo da mesma medida das piscinas municipais e a expetativa
que nós temos é que a prioridade que foi criada pela gestão do programa operacional e pela
Direção Geral de Energia, que é quem tem que certificar os edifícios para esta candidatura,
não vai ter solução, por isso optámos, mantendo a candidatura para ir buscar 50% do valor
da obra de Vila Nova de Anços, uma candidatura para 500.000,00 euros, fomos à banca
tradicional fazer um empréstimo à Caixa de Crédito, que foi quem ganhou o procedimento,
iniciámos a obra, independentemente do Leslie, mas no nosso pedido de reembolso não está
a Piscina de Vila Nova de Anços porque depois não tínhamos como conseguir encaixar o
comprovativo da reparação dos estragos do Leslie com aquilo que era o projeto que
tínhamos e, portanto, foi uma opção técnica ou política retirar as piscinas dos estragos do
Leslie porque ela não ia ser reparada naquele contexto e, portanto, os nossos prejuízos, na
altura, foram maiores. Portanto, há-de haver um despacho antigo, que há-de ter aquilo que
foi a primeira tranche, deve ser o 9363-A de 2019, vou recuperá-lo e distribuir aos Senhores
Vereadores e também o mapa definitivo daquilo que foi aprovado na CCDR e o que é que
lá consta e a que é que se destinam essas verbas.”----------------------------------------------------O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “três considerações… uma sobre a Tomada
de Posse dos Órgãos Sociais do Centro Social de Figueiró do Campo, que decorreu ontem,
onde esteve o Senhor Presidente, o Senhor Vice-Presidente e eu e, de facto, desejar um voto
de felicidades para estes próximos 4 anos, numa área muito complicada e com a questão do
COVID, ainda mais complicada se tornou. Realçar alguma renovação ou muita renovação
nos órgãos sociais, é também sinal que as pessoas, e as de Figueiró do Campo, continuam a
acreditar no Centro Social, que presta um trabalho essencial, principalmente na população
idosa e onde também a Junta de Freguesia se disponibilizou para continuarmos a colaborar
com o Centro Social, como fazemos com todas as restantes IPSS porque, de facto, todos
juntos somos poucos para, nesta fase, dar uma resposta à população idosa.
Depois, um pouco daquilo que o Senhor Presidente já falou, portanto, iremos convidar os
clubes, na próxima quarta-feira, a ter uma segunda reunião sobre a questão do COVID, com
a presença da Autoridade de Saúde local. Penso que, obviamente, as preocupações do
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Senhor Delegado de Saúde são legítimas mas também sou testemunha do esforço que os
clubes e as associações em geral estão a fazer para se adaptar a esta nova realidade. É
evidente que aqui, na área desportiva, especialmente na formação, temos que ter um
redobrado cuidado porque as implicações, algum problema que surja no desporto, irá ter
repercussões imediatas na questão da educação e, portanto, temos que, de facto, ter especial
cuidado e, nesse sentido, o Delegado de Saúde tem toda a pertinência em pedir esta reunião
para melhorarmos os procedimentos e sermos muito exigentes porque, de facto, a situação
assim o exige.
Neste período celebrámos, formalmente, os Contratos Programa de Desenvolvimento
Desportivo com as cinco coletividades que a eles se candidataram, que já foram aqui
aprovadas em reunião de Câmara, portanto, um total máximo de apoio de 125.000,00 euros
no total. Mantemos este esforço de apoio ao desporto.
O ano passado em termos de execução financeira, ficámos perto dos 104.000,00 euros,
portanto, uma execução de pouco mais de 90%. Mantemos esta aposta mas, de facto, este
investimento também é para, em tempos de COVID, as associações, as coletividades
melhorarem as suas condições de segurança a todos os atletas e em especial aos nossos
jovens porque, de facto, não adianta fazermos um esforço e regras bastante rígidas em
termos de educação nas várias valências e depois não perceber que fora das portas da escola
há esta interação de várias atividades que, obviamente, são importantes, o desporto, as
escolas de música, etc, mas temos que trabalhar em conformidade e todos juntos porque
senão podemos ter vários problemas.
Saiu, vale o que vale, uma notícia de um estudo que faz o acompanhamento dos casos
COVID nas várias escolas, cerca de 160 escolas já tiveram situações de COVID, felizmente
ainda não temos mas a termos, obviamente temos todos os procedimentos previstos para
que, na medida do possível, darmos resposta para manter a segurança da escola e das
famílias.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente, Américo Nogueira, referiu que: “como tinha já falado na última
reunião de Câmara, estamos em contacto permanente e a monitorizar diariamente tudo o
que é serviço de transportes. No dia 1 de outubro, reuni com a Direção da TRANSDEV,
onde foram colocadas as questões que estavam em falta, nomeadamente Lousões, Figueiró
do Campo, Pouca Pena e Vila Nova de Anços. A TRANSDEV ouviu e entende que têm
condições para resolver todos estes problemas. Vamos aguardar! Entendo que foram dados
passos importantes para a normalização do serviço. De qualquer das formas, pedia ao
Senhor Vereador da Educação que se tiver conhecimento de alguma anormalidade o favor
de dar conhecimento ao Serviço de Transportes.
Para terminar, uma informação na área da Proteção Civil. No passado dia 30 de setembro,
terminou mais um período crítico para todos aqueles que integram o dispositivo especial de
combate a incêndios, incluindo o Município de Soure. O risco ainda se mantém, como é
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sabido, e este dispositivo continua a manter-se atento, vigilante e pronto para intervir
sempre que for necessário. Todos sabemos que a época de fogos é algo que já não existe,
não só no Concelho de Soure, mas também no País. Até à presente data, no nosso
Concelho, não houve qualquer incêndio digno de registo contribuindo para que o ano de
2020 apresente, desde 2010, o segundo valor mais reduzido em número de incêndios e o
quinto valor mais reduzido na área ardida. Todos os anos têm sido difíceis, mas seguramente
2020 foi um dos mais complexos por força da pandemia COVID-19, que obrigou a
repensar a forma de trabalhar e de organizar a que estávamos todos habituados. Contudo,
graças a todo o planeamento, estratégica e operacional, ao esforço individual e coletivo e ao
profissionalismo de todos o que o integram, foi possível manter os níveis de
operacionalidade em todas as forças e serviços, evitando contágios em massa e garantindo a
proteção de todos aqueles que asseguram o socorro no País.
Agradeço a todos: Bombeiros, Proteção Civil Municipal, Juntas de Freguesia, entre outras
entidades, o excelente trabalho de colaboração--------------------------------------------------------

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

Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
. Licenciamento de Obras Particulares
Foi presente a seguinte listagem:
Município de Soure
Requerimentos para Reunião
De 01-10-2020 a 08- 10-2020
08-10-2020
Class.: 01
Ano: 2020
Número: 13648
Dt. Entrada Reqt.: 07-09-2020
Processo: 01/2020/05/0
Requerente: António Marouvo Alhau
Tp. Pedido: Aprovação dos Projetos
Tp. Construção: Alteração da Utilização
Tp. Utilização: Habitação Comércio e S.
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 01-10-2020
Local Obra: Rua Principal, 99
Informação: Deferido, nos termos da informação técnica
Freguesia: Soure
Class.: 01
Ano: 2020
Número: 11929
Dt. Entrada Reqt.: 06-08-2020
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Processo: 01/2020/41/0
Requerente: Maria Elisabete da Costa Godinho
Tp. Pedido: Alteração Utilização
Tp. Construção: Alteração
Tp. Utilização: Comércio e Serviços
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 02-10-2020
Local Obra: Rua do Outão, 1
Informação: Deferido
Freguesia: Samuel
Class.: 01
Ano: 2020
Número: 6507
Dt. Entrada Reqt.: 28-04-2020
Processo: 01/2020/21/0
Requerente: Joaquim Manuel da Silva
Tp. Pedido: Projeto de Arquitetura
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Habitação e Muros
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 02-10-2020
Local Obra: Simões
Informação: Deferido
Freguesia: Soure
Class.: 01
Ano: 2020
Número: 5076
Dt. Entrada Reqt.: 30-03-2020
Processo: 01/2020/17/0
Requerente: Fernando Jorge da Rocha Pereira
Tp. Pedido: Licenciamento
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Habitação e Muros
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 06-10-2020
Local Obra: Areias dos Simões
Informação: Deferido, nos termos da informação técnica
Freguesia: Soure
Class.: 26
Ano: 2020
Número: 14725
Dt. Entrada Reqt.: 23-09-2020
Processo: 26/2020/11/0
Requerente: Freguesia de Gesteira e Brunhós
Tp. Pedido: Queixa
Tp. Construção: Não Aplicável
Tp. Utilização: Não Aplicável
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 07-10-2020
Local Obra: Brunhós
Informação: À Reunião de Câmara
Freguesia: Gesteira e Brunhós
Class.: 01
Ano: 2020
Número: 10955
Dt. Entrada Reqt.: 20-07-2020
Processo: 01/2019/57/0
Requerente: Rogério Filipe dos Santos Correia
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Tp. Pedido: Junção de Elementos
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 08-10-2020
Local Obra: Rua D’el Rey
Informação: Deferido
Freguesia: Vila Nova de Anços
Total: 6

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. Demolição de Prédio em Ruínas – Processo: 26/2020/11 – Brunhós
. Denunciante: Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de
Gesteira e Brunhós
- Aprovação do Auto de Vistoria
- Aprovação do Procedimento – Audiência Prévia nos Termos do CPA
Foi presente a seguinte informação:
Assunto : Demolição de prédio em ruínas – Processo: 26/2020/11 – Brunhós
Denunciante: Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Gesteira e Brunhós
. aprovação do auto de vistoria
. aprovação do procedimento – audiência prévia nos termos do CPA
Em 07 de outubro de 2020 foi realizada vistoria, determinada por despacho de 01 de outubro de 2020 do
Sr Vice-Presidente da Câmara, tendo sido lavrado auto que se dá aqui integralmente por reproduzido.
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Em face do teor do auto de vistoria, ao abrigo do nº 3 do artº 89º do DL 555/89, de 16/12, com as
alterações do DL 136/2014, de 09/09, a Câmara Municipal pode ordenar a demolição total ou parcial das
construções que ameacem ruína ou ofereçam perigo para a saúde pública e para a segurança das pessoas.
Para o efeito poderá conceder-se um prazo de 10 dias.
Previamente à tomada de decisão deverá proceder-se à audiência escrita do interessado, no prazo de 10
dias, nos termos dos artgos 121º e seguintes do CPA, quanto ao projeto de decisão acima descrito e ainda quanto
ao teor do auto de vistoria.
Face ao exposto sugere-se que:
1 – A Câmara Municipal aprove o teor do auto de vistoria e determine a execução das obras nele
preconizadas, ou seja, demolição do edifcio, por forma a evitar os perigos de ruína e ofensa à saúde pública;
2 - Após aprovação do auto de vistoria, se notiquem os proprietários, de que poderão, por escrito, no
prazo de dez dias, pronunciar-se sobre o teor do auto de vistoria e do sentdo da decisão, nos termos dos artgos
121 e seguintes do Código do Procedimento Administratvo.
Atendendo a que os proprietários são desconhecidos, deverá fazer-se a noticação por edital a colocar no
imóvel e na Junta de Freguesia da União das Freguesias de Gesteira e Brunhós.
Maria José O. Carvalhão – Engª
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
7 de outubro de 2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar:
- o teor do auto de vistoria e determinar a execução das obras nele
preconizadas, ou seja, demolição do edifício, por forma a evitar os perigos de
ruína e ofensa à saúde pública;
- Após aprovação do auto de vistoria, se notifiquem os proprietários, de que
poderão, por escrito, no prazo de dez dias, pronunciar-se sobre o teor do auto
de vistoria e do sentido da decisão, nos termos dos artigos 121 e seguintes do
Código do Procedimento Administrativo.
Atendendo a que os proprietários são desconhecidos, deverá fazer-se a notificação
por edital a colocar no imóvel e na Junta de Freguesia da União das Freguesias
de Gesteira e Brunhós, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----Ponto 5. Candidatura a Apoio Financeiro para Conservação de Fachada de Prédio
sito na Rua Alexandre Herculano, nº 24, Soure
. Processo: 02/2020
. Requerente: Manuel Morgado Martins
Foi presente a seguinte informação:
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Assunto : Candidatura a apoio inanceiro para conservação de fachada de prédio sito na Rua Alexandre
Herculano, nº 24, Soure
Processo: 02/2020
Requerente: Manuel Morgado Martns
O requerente em epígrafe, na qualidade de proprietário, solicita apoio inanceiro no âmbito do
Regulamento de Incentvos à Conservação de Fachadas na Zona Histórica de Soure, RICFZHS, para realização de
obras no edifcio sito na Rua Alexandre Herculano, nºs 24, em Soure, imóvel situado na Zona Histórica de Soure,
inscrito na matriz sob o n.º 3762.
O orçamento apresentado inclui reparação das fachadas incluindo pintura das paredes, janelas e portas e
substtuição das caleiras, e tem o valor de 2.600,00 € acrescido de iva.
Veriica-se que o edifcio necessita de intervenção ao nível da fachada.
Os trabalhos descritos são ações elegíveis constantes no artgo 4º do RICFZHS.
Foi apresentado o valor global para a intervenção, no entanto para efeitos de cálculo do apoio inanceiro
serão considerados os valores do artgo 7º do Regulamento.
A compartcipação total dependerá dos trabalhos a efetuar, devidamente avaliados pela autarquia e não
ultrapassará o valor máximo de 1.250,00€ por edifcio, e 50% do valor da obra.
No acompanhamento da obra será efetuada a medição dos trabalhos e apurado o valor mediante auto de
medição.
As obras devem ser iniciadas no prazo máximo de 30 dias a contar da data da aprovação da candidatura e
serem concluídas no prazo máximo de 3 meses a contar da mesma data.
Os pedidos de pagamento são entregues na Câmara Municipal, formalizados mediante requerimento
acompanhado da documentação identicatva das despesas efetuadas e pagas.
O pagamento do incentvo atribuído será feito no inal da realização do investmento proposto, podendo
ser reduzido se não for realizado na sua totalidade.
As candidaturas admitdas estão isentas de taxas previstas no Regulamento de Taxas do Município de
Soure em vigor.
Face ao exposto, sugere-se que a Câmara aprove o pedido de apoio fiaineiro para a noiservação da
fanhada do imóvel sito ia Rua Alexaidre Hernulaio, iºs 24, io valor máximo de 1.250,00€.
O valor está cabimentado nas grandes opções do plano e orçamento para 2020 nas classiicações 08 004
2020/198 e 0301 080802 respetvamente.
Maria José O. Carvalhão – Engª
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
07 de outubro de 2020

Localização – Rua Alexandre Herculano, Soure

16

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

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de apoio financeiro para a
conservação da fachada do imóvel sito na Rua Alexandre Herculano, nºs 24, no
valor máximo de 1.250,00€, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.----------------------------------------------------------------------------------Ponto 6. Candidatura a Apoio Financeiro para Conservação de Fachada de Prédio
sito na Travessa do Relógio, nº 3, Soure
. Processo: 03/2020
. Requerente: Manuel Morgado Martins
Foi presente a seguinte informação:
Assunto : Candidatura a apoio inanceiro para conservação de fachada de prédio sito na Travessa do Relógio, nº3,
Soure
Processo: 03/2020
Requerente: Manuel Morgado Martns
O requerente em epígrafe, na qualidade de proprietário, solicita apoio inanceiro no âmbito do
Regulamento de Incentvos à Conservação de Fachadas na Zona Histórica de Soure, RICFZHS, para realização de
obras no edifcio sito na Travessa do Relógio, nº 3, em Soure, imóvel situado na Zona Histórica de Soure, inscrito na
matriz sob o nº 3763.
O orçamento apresentado inclui reparação das fachadas incluindo pintura das paredes, janelas e portas e
substtuição das caleiras, e tem o valor de 2.700,00 € acrescido de iva.
Veriica-se que o edifcio necessita de intervenção ao nível da fachada.
Os trabalhos descritos são ações elegíveis constantes no artgo 4º do RICFZHS.
Foi apresentado o valor global para a intervenção, no entanto para efeitos de cálculo do apoio inanceiro
serão considerados os valores do artgo 7º do Regulamento.
A compartcipação total dependerá dos trabalhos a efetuar, devidamente avaliados pela autarquia e não
ultrapassará o valor máximo de 1.250,00€ por edifcio, e 50% do valor da obra.
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No acompanhamento da obra será efetuada a medição dos trabalhos e apurado o valor mediante auto de
medição.
As obras devem ser iniciadas no prazo máximo de 30 dias a contar da data da aprovação da candidatura e
serem concluídas no prazo máximo de 3 meses a contar da mesma data.
Os pedidos de pagamento são entregues na Câmara Municipal, formalizados mediante requerimento
acompanhado da documentação identicatva das despesas efetuadas e pagas.
O pagamento do incentvo atribuído será feito no inal da realização do investmento proposto, podendo
ser reduzido se não for realizado na sua totalidade.
As candidaturas admitdas estão isentas de taxas previstas no Regulamento de Taxas do Município de
Soure em vigor.
Face ao exposto, sugere-se que a Câmara aprove o pedido de apoio fiaineiro para a noiservação da
fanhada do imóvel sito ia Travessa do Relógio, iº 3, io valor máximo de 1.250,00€.
O valor está cabimentado nas grandes opções do plano e orçamento para 2020 nas classiicações 08 004
2020/198 e 0301 080802 respetvamente.
Maria José O. Carvalhão – Engª
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
07 de outubro de 2020

Localização – Travessa do Relógio, nº 3, Soure

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de apoio financeiro para a
conservação da fachada do imóvel sito na Travessa do Relógio, nº 3, no valor
máximo de 1.250,00€, conforme decorre da informação técnica dos serviços.----18
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Ponto 7. EDUCAÇÃO
. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
- Projetos Escolares: Regime de Fruta Escolar 2020/2021
. ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
- Projetos Escolares: Regime de Fruta Escolar 2020/2021
. Adjudicação – Para Ratificação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
▪ PROJETOS ESCOLARES: REGIME DE FRUTA ESCOLAR 2020 / 2021
ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
▪ PROJETOS ESCOLARES: REGIME DE FRUTA ESCOLAR 2020 / 2021

• ADJUDICAÇÃO
Por Deliberação de Câmara Municipal, de 16.09.2020, foi decidido recorrer à figura do ajuste direto, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.
A entidade convidada apresentou a seguinte proposta:
EMPRESA

Nobre Ferreira – Unipessoa, lda

VALOR

5.440,50 €

Uma vez que a entidade respondeu ao solicitado, que o preço da proposta está de acordo com o preço base
definido, sugere-se a adjudicação à entidade Nobre Ferreira – Unipessoal, Lda.
É dispensada a redução do contrato a escrito, conforme a alínea a) do n.º 1 do artigo 95º do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
Nos termos do artigo 290.º-A do CCP a Câmara Municipal deve designar um gestor do contrato com a função de
acompanhar permanentemente a execução deste. Desta forma, sugere-se que seja designado Ana Sofia Valente,
Dra.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A adjudicação do presente fornecimento à entidade “Nobre Ferreira – Unipessoal, Lda”;
2. Autorização para a realização da despesa no valor de 5.440,50 euros ao qual acresce IVA à taxa legal em
vigor;
3. Designação, para gestor do contrato, Ana Sofia Valente, Dra.
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
02.10.2020
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Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares da decisão de: adjudicação do presente fornecimento à entidade “Nobre
Ferreira – Unipessoal, Lda; autorização para a realização da despesa no valor
de 5.440,50 euros ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor; a designação, para
gestor do contrato, Ana Sofia Valente, Dra., conforme decorre da informação
técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------Ponto 8. AÇÃO SOCIAL//HABITAÇÃO SOCIAL
. Apoio ao Arrendamento
- PROCESSO: 01/2020 - RAH
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: AÇÃO SOCIAL// HABITAÇÃO SOCIAL
. APOIO AO ARRENDAMENTO
- N.º PROCESSO: 01/2020 - RAH
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 pelos Serviços
de Ação Social e Saúde.
O Regulamento Municipal de Apoio à Habitação, aprovado na sessão da Assembleia Municipal de 28 de setembro
de 2020, prevê a atribuição de um apoio ao arrendamento, a agregados familiares carenciados, quando não seja
possível garantir resposta de alojamento em habitação que integra o património municipal em regime de
arrendamento apoiado, por parte do município. Este apoio é efetuado mediante a atribuição de um apoio monetário,
atribuído pela Câmara Municipal, designado de Renda Apoiada.
O Agregado Familiar identificado na Ficha em anexo, ao qual foi atribuído o processo N.º 01/2020 - RAH,
apresentou uma Candidatura nos Serviços de Ação Social para atribuição de um novo Apoio ao Arrendamento, em
regime de Renda Apoiada.
Após análise da Candidatura, pelos Serviços de Ação Social, verifica-se que o mesmo reúne as condições de
atribuição, conforme o previsto no n.º 1 do artigo 52.º e das alíneas a), b), c), d), e) e f) do n.º 2 do mesmo artigo do
Regulamento Municipal de Apoio à Habitação.
Este apoio, calculado nos termos do artigo 55.º, será concedido por períodos máximos de 12 meses, podendo ser
ajustado sempre que se verifiquem alterações na situação económica do Agregado Familiar e outras condições que
se apresentem, este apoio pode ser renovado desde que reúna as condições de atribuição, devendo ser
apresentada uma nova Candidatura.
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A apreciação e aprovação sobre o apoio ao Arrendamento a conceder é da competência da Câmara Municipal,
mediante proposta do Presidente da Câmara ou Vereador com competências delegadas para o efeito, com base na
informação técnica dos Serviços de Ação Social (artigo 58.º).
Face ao atrás exposto, sugere-se que o Executivo Municipal aprove:
A atribuição de um Apoio Monetário ao Arrendamento, em regime de Renda Apoiada, no valor de €100,00 (50%
do valor da Renda Mensal), pelo prazo de 12 meses com efeitos a partir de 01 de novembro de 2020, ao
Agregado Familiar, com o n.º de processo 01/2020 - RAH.
À consideração superior,
Dirigente Intermédio de 4.º Grau
Cristina Isabel da Costa Marta Lapo
07/10/2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um Apoio Monetário ao
Arrendamento, em Regime de Renda Apoiada, no valor de €100,00 (50% do
valor da Renda Mensal), pelo prazo de 12 meses com efeitos a 01 de novembro de
2020, ao Agregado Familiar com o n.º de Processo 01/2020 - RAH, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------------Ponto 9. AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL
. Comparticipação Tarifas Sociais de Água e Saneamento
- PROCESSO: TDS 08/2020
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL
- COMPARTICIPAÇÃO TARIFAS SOCIAIS DE ÁGUA E SANEAMENTO
- Nº PROCESSO TDS 08/2020
A Munícipe identificada TDS08/2020, requereu, no dia 29 de setembro, a atribuição de Tarifário Especial (tarifário
doméstico social).
O Regulamento do Serviço de Abastecimento de Água e do Serviço de Saneamento de Águas Residuais, publicado
a 14 de janeiro de 2020 prevê a atribuição de Tarifários Especiais a utilizadores domésticos (tarifário social e
familiar).
Após análise do pedido, pelos Serviços de Ação Social, verifica-se que o mesmo reúne os critérios, conforme o
previsto nas alíneas alínea a), sub-alínea i do n.º 1 do artigo 79.º do Regulamento do Serviço de Abastecimento de
Água e do Serviço de Saneamento de Águas Residuais, uma vez que o Agregado Familiar é beneficiário da
Pensão de Invalidez, conforme documento comprovativo em anexo.
Nos termos do n.º 2 do artigo 79.º deste Regulamento, o tarifário social para utilizadores domésticos consiste:
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a) Na isenção das tarifas fixas;
b) Na redução em 50% na tarifa pelo serviço da recolha, transporte e destino final de lamas de fossas sépticas;
c) Na aplicação ao consumo total do utilizador da tarifa variável do escalão social, até ao limite mensal de 15 m3;
d) Para consumos superiores a 15 m3, aplicação das tarifas de acordo com os escalões do tarifário doméstico.
Este benefício é concedido por períodos de um ano e somente enquanto se verificar a situação que lhe deu origem,
podendo sucessivamente ser renovado por igual período de tempo, sendo que a Entidade Gestora procederá à
notificação dos utilizadores com a antecedência de 30 dias antes do seu términus.
A aplicação de tarifas sociais/especiais aos utilizadores domésticos e não-domésticos, será apreciado pelos
Serviços de Ação Social e submetido à decisão do Executivo Municipal (n.º 1 do artigo 80.º).
Assim, após análise do processo, estando preenchidos todos os requisitos regulamentares, sugere-se a atribuição
do Tarifário Doméstico Social, pelo prazo de 12 meses, com início a 01 de novembro de 2020, ao Agregado
Familiar acima referido, e comunicar à ABMG essa atribuição, no caso de o pedido ser deferido.
À consideração superior,
Dirigente Intermédio de 4º Grau
Cristina Isabel da Costa Marta Lapo
07/10/2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição do Tarifário Doméstico
Social, pelo prazo de 12 meses, com início a 01 de novembro de 2020, ao
Agregado Familiar com o Processo: TDS 08/2020, e comunicar à ABMG essa
atribuição, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------Ponto 10. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURAS E ESPAÇO PÚBLICO
. CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
. Edifício da Antiga Casa do Operário de Paleão – Reabilitação de Pavimentos
em Madeira
- Não Adjudicação - Para Conhecimento
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURAS E ESPAÇO PÚBLICO
CONSTRUÇÃO / REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

EDIFÍCIO DA ANTIGA CASA DO OPERÁRIO DE PALEÃO – REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS EM MADEIRA

* NÃO ADJUDICAÇÃO
Por Deliberação de 27/07/2020, foi decidido recorrer à figura de consulta prévia, como procedimento prévio à
adjudicação do fornecimento acima mencionado.
Como resposta aos convites efetuados, não foram apresentadas propostas.
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Desta forma, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 79.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, não há lugar à adjudicação, extinguindo-se este procedimento.
Assim, determina o n.º 1 do artigo 80º do CCP que a decisão de contratar este fornecimento seja revogada, sendo
que deverá proceder-se à abertura de novo procedimento, caso se mantenha aquela intenção.
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
30-09-2020

Foi tomado conhecimento da decisão do Senhor Presidente da Câmara de
aprovar a não adjudicação, extinguindo-se o procedimento, remetendo aos
Serviços para a Revisão do Procedimento, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------Ponto 11. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
. Regulamento de Incentivos à Conservação de Fachadas de Imóveis na Zona
Histórica de Soure - RICFIZHS
- Início do Procedimento de Alteração
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Habitação, Urbanismo e Urbanização

Regulamento de Incentivos à Conservação de Fachadas de Imóveis na Zona
Histórica de Soure - RICFIZHS
- Início do procedimento de alteração

O Regulamento de Incentivos à Conservação de Fachadas de Imóveis na Zona Histórica de Soure, foi
aprovado na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure de 23 de dezembro de 2015 sob proposta da
Câmara Municipal de 14 de dezembro de 2015.
Foi publicado no Diário da República, 2ª série – nº 33, de 17 de fevereiro e esteve em vigor de 18 de
fevereiro de 2016 até 31 de dezembro de 2017, tendo sido, por deliberação camarária de 14 de março de 2018,
prorrogado o período de vigência até 31 de dezembro de 2018 e por deliberação de câmara de 27 de dezembro de
2018, prorrogado até 31 de dezembro de 2019.
Nestes 5 anos de vigência foram aprovadas 4 candidaturas no ano de 2018 e 4 no de 2019 e 2 em 2020,
estando mais 4 pedidos em análise.
Justifica-se, pois, que o regulamento seja revisto, fazendo as correções e introduzindo melhorias ao
mesmo.
Importa também fazer uma reflexão sobre a área de incidência, nomeadamente se deverá ser alargada à
área delimitada pela ARU, área de reabilitação urbana de Soure.
A Zona Histórica agrega, funcionalidades habitacionais, serviços públicos, serviços sociais, comércio e
património histórico entre outras valências.
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Neste sentido, qualquer intervenção de reabilitação dos seus edifícios, contribui para a valorização do
próprio espaço e pode potenciar a atratividade e o tão desejado repovoamento.
O Regulamento de Incentivos à Conservação de Fachadas de Imóveis na Zona Histórica de Soure, visa
promover de uma forma concertada com os proprietários e residentes, a reabilitação dos edifícios de forma regrada
e apoiada.
Face ao exposto, apresenta-se em anexo o projeto de regulamento para apreciação do executivo e
deliberação:
1- Dar início ao procedimento nos termos do artigo 98º do DL 4/2015, de 7/6, doravante designado CPA,
publicitando no sítio institucional da Câmara Municipal de Soure, com indicação do órgão que decidiu desencadear
o procedimento, da data em que o mesmo se iniciou, do seu objeto e da forma como podem apresentar os
contributos para a elaboração do mesmo;
2- Dar início ao período de consulta pública pelo período de 30 dias úteis, a contar da data da publicação de aviso
na 2ª série do Diário da República e no sítio institucional da Câmara Municipal de Soure, por se enquadrar na c) do
nº 3 do artº 100º do CPA. Durante o período de consulta pública qualquer interessado poderá consultar o projeto de
regulamento na Divisão de Gestão Urbanística, Planeamento e Desenvolvimento, e se assim o entender, formular
reclamações, observações ou sugestões que entenda por convenientes, as quais devem ser apresentadas por escrito,
dirigidas ao Sr Presidente da Câmara Municipal, podendo ser remetidas por via postal, correio eletrónico para o
endereço obras.particulares@cm-soure.pt.
Maria José O. Carvalhão – Engª
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
08 de outubro de 2020

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “o que se pretende é que
haja um projeto de regulamento para apreciação do Executivo, dar início ao procedimento
nos termos do artigo 98.º de Decreto Lei 4/2015, de 7/6 e que se publicite no site da
Câmara, com indicação do órgão que decidiu desencadear este procedimento e depois dar
início ao período de consulta pública para alterar este regulamento.”-----------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “tanto quanto percebi vai ser
uma alteração ao regulamento que já está em vigor e tem toda a lógica, uma vez que a área
da Zona Histórica foi alterada, portanto, tem toda a lógica enquadrar esse regulamento com
a nova definição do perímetro da Zona Histórica e tanto quanto percebi, vai ser atualizado o
preço unitário relativamente a alguns itens, nomeadamente rebocos, acabamentos e o que eu
queria perguntar era qual o valor que pensa inserir em 2021 para esta rubrica.”----------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “se eu não pensasse em lá
inscrever nada, deixava… como sabem, este programa que nós desenvolvemos há uns anos
atrás teve, infelizmente, foi divulgado, continua a ser divulgado, tem tido algumas
candidaturas mas não aquelas que nós desejaríamos. Ficámos com esperança de que no fim
da obra da Rua Alexandre Herculano que houvesse um olhar por parte dos proprietários
para um incentivo à melhoria das condições da apresentação da própria rua, o que ajudaria a
colocar no mercado mais lojas e mais habitação e dar outro incremento, foi essa a filosofia
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que tivemos. Os resultados não estão a ser os esperados. Também sabemos, pelo ponto
anterior, que porventura o custo que o Senhor, pela própria experiência profissional, tem
evidenciado diversas vezes quer nas obras públicas, quer o setor da construção civil, que têm
sofrido alterações cujos indicadores de preços não estão a corresponder à indicação do
mercado, portanto, o mercado está mais acima do que os indicadores de preço e, portanto,
também é para ajustar isso e nós, à face do novo CPA, entendemos levar a efeito a correção
do regulamento em vigor, vamos ver quais são os contributos que vão surgir, portanto, hoje
damos início ao procedimento e portanto não há respostas porque cada um de nós, cada
cidadão vai dar os seus contributos para que este Executivo, daqui a 30 dias, aprove um
regulamento e o submeta à consulta pública. Portanto, ver se conseguimos, até final do ano,
ter aqui um regulamento para entrar em vigor. Quanto é que lá vou inscrever?! Inscrever o
projeto e uma verba, se formos olhar pelo histórico, é uma verba muito pequena. Até hoje
foram aprovadas 7 candidaturas, de 2018 a 2020. Como sabem, pelas alterações orçamentais,
a todo o tempo podemos ir corrigindo aquilo que formos inscrito.”-------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar dar início ao procedimento nos termos do
artigo 98º do DL 4/2015, de 7/6, doravante designado CPA, publicitando no sítio
institucional da Câmara Municipal de Soure, com indicação do órgão que decidiu
desencadear o procedimento, da data em que o mesmo se iniciou, do seu objeto e
da forma como podem apresentar os contributos para a elaboração do mesmo;
Dar início ao período de consulta pública pelo período de 30 dias úteis, a contar
da data da publicação de aviso na 2ª série do Diário da República e no sítio
institucional da Câmara Municipal de Soure, por se enquadrar na c) do nº 3 do
artº 100º do CPA. Durante o período de consulta pública qualquer interessado
poderá consultar o projeto de regulamento na Divisão de Gestão Urbanística,
Planeamento e Desenvolvimento, e se assim o entender, formular reclamações,
observações ou sugestões que entenda por convenientes, as quais devem ser
apresentadas por escrito, dirigidas ao Sr Presidente da Câmara Municipal,
podendo ser remetidas por via postal, correio eletrónico para o endereço
obras.particulares@cm-soure.pt.,
conforme decorre da informação técnica dos
serviços.-------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto 12. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA
. Regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios à Recuperação da
Atividade Económica Concelhia no Âmbito da Epidemia COVID-19
- Submissão de Candidaturas
Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO:
◦ DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA
◦ Regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios à Recuperação da Atividade Económica
Concelhia no Âmbito da Epidemia COVID-19
▪ Submissão de Candidaturas
No âmbito do Regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios à Recuperação da Atividade
Económica Concelhia no Âmbito da Epidemia COVID-19, submeto para a consideração superior 13
candidaturas recebidas nos nossos serviços até dia 6 de outubro, num valor total de 7668,78€ de apoios.
De referir que estas candidaturas representam um total de 80 postos de trabalho.
De acordo com o nº3 do artigo 12º do citado regulamento, compete à Câmara Municipal de
Soure, em reunião ordinária, aprovar os respetivos pedidos de apoio ou candidaturas apresentados e se
proceda ao respetivo pagamento no prazo de cinco dias úteis de acordo com o nº1 do artigo 13º do
regulamento em epígrafe.

Entidade
Jorge Pato Unip., Lda
Micael Martins
Rodrigo Miguel de Carvalho Góis
Maria Filomena Mendes Ferreira Machado
Maria Helena Correia da Silva Penedo
Maria Nunes Coimbra de Carvalho
Sandra Marina de Jesus Caldeira Figueiredo
Joaquim de Jesus Taipina
Inter Rios, Lda
Pizzaria Sourense
Armindo Freitas Carregado, Lda.
Telmo Filipe Leitão Gomes
Ana Bela Conceição Silva

NIF
Apoio a conceder
510724884
725,25 €
509333800
591,55 €
224398830
213,76 €
180785087
235,24 €
180784889
509,54 €
198001142
1 066,00 €
201187124
291,66 €
151738289
100,41 €
514597267
420,54 €
506880060
1 397,51 €
501341986
1 568,62 €
220916985
187,41 €
202838595
361,29 €
Total
7 668,78 €
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À Consideração Superior,
(Stéphanie Gonçalves, Assistente Técnica)
07 de outubro de 2020

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “temos aqui um conjunto
alargado de candidaturas para aprovar. Espero que os Senhores Vereadores tenham tido a
oportunidade de consultar as informações que serviram de base ao preenchimento das
mesmas, que são 13.
Não estamos a aprovar considerações sobre pessoas singulares, nem sobre as suas virtudes
ou desempenho.
Há uma informação da assistente técnica Stéphanie Gonçalves, que está na dependência da
Eng.ª Maria José, precisamente na orgânica do Desenvolvimento Económico. O
procedimento, como sabem, segundo o protocolo, estabelecemos o regulamento em termos
de receção, triagem e recolha de informação, front office e primeira triagem, funciona na
Associação Empresarial de Soure, é essa a parceria que temos e depois, no fim do processo
estar finalizado e devidamente instruído, é que vem para despacho em sede de Executivo
Municipal, com a respetiva preparação da técnica.
A informação do cabimento para aquilo que vamos aprovar também se encontra presente e
uma pequena análise. Os documentos, se algum dos Senhores Vereadores os quiser
consultar, penso que estão aqui disponíveis na sala, para os 13 processos, porque eles serão
aprovados um a um.”--------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “analisei os diversos quadros
explicativos de cada situação, e sobre o quadro resumo das candidaturas há um aspeto que
me levanta algumas dúvidas pelo que procurei resposta junto da Senhora Chefe de Divisão e
que tem a ver com o seguinte: pelo menos em dois deles, o valor total do documento é
inferior ao valor elegível para apoio, no que toca à alínea g), que é a devolução de 50% do
valor do IMI e eu, lendo isto, não percebi, e eu pensava que o valor elegível para apoio, seja
do que for, no máximo, é igual ao valor total que se apresenta. Não percebo como é que ele
pode ser superior.
Estou perante uma situação em que o valor total é de 220,00 euros e o valor elegível é
230,00 euros. Certamente haverá uma explicação mas eu não a encontrei.”---------------------12.1. Jorge Pato Unip., Lda

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Candidatura da Empresa Jorge Pato
Unip., Lda., no valor de 725,25€ e proceder ao respetivo pagamento no prazo
de cinco dias úteis de acordo com o n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento de
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Concessão de Incentivos e Apoios à Recuperação da Atividade Económica
Concelhia no Âmbito da Epidemia COVID-19, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------12.2. Micael Martins - Gabinete de Fisioterapia, Unip., Lda.
A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “como é que o valor elegível pode
ser superior ao valor total do documento? Porque mesmo estando bem, carece de alguma
explicação para a situação.”-------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “estamos na presença de
uma dúvida sobre o valor do documento, 220,03 euros, é a nota de liquidação, o documento
número 11 deste processo, baseia-se na alínea g) do n.º 1 do artº. 7º do Regulamento; é uma
nota de liquidação cujo documento é o 76703, de 09/04/2020 e que tem um valor de 230,76
euros e diz respeito ao Imposto Municipal sobre Imóveis.
O que é que temos aqui?! Temos que no prédio urbano 007867, fração A, da Freguesia de
Soure, o valor patrimonial é de 77.870,00 euros, a 0,34 (que é a nossa taxa), paga 230,76
euros e, como tal, fica uma dúvida. Porque é que o documento é 230,00 euros e é
considerado elegível para este apoio e aqui na coluna Valor Total do Documento só aparece
220,00 euros.”-----------------------------------------------------------------------------------------------A Assistente Técnica Stéphanie Gonçalves, referiu que: “coloquei 220,03 euros que é o valor
que está na nota de liquidação, referente à primeira prestação do IMI, por isso é que
coloquei como valor total do documento. Deveria ter colocado que essa nota de liquidação
é referente à primeira prestação.”------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “já percebi e, de facto, gera
essa confusão. Não há dúvida que o valor elegível é os 230,00 euros. O documento que foi
pago da primeira prestação é que é de 220,00 euros, o que cria alguma confusão, mas penso
que não há necessidade de corrigir a informação porque o documento tem um valor mas
desse valor, o que é elegível são 230,00 euros porque é o IMI a pagar em 2020 por este
imóvel. Se esta empresa tivesse muitos mais imóveis noutros Concelhos podia ter aqui a
pagar um valor qualquer… este valor de 220,00 euros não tem nada a ver com aquilo que foi
extraído. Parece coincidente e cria essa confusão.”---------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia, referiu que: “subscrevo o que disse a Dra.
Manuela Santos... de facto, também não entendo como é que o valor elegível é superior ao
valor total do documento. Agora com a apresentação do respetivo documento ao
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Executivo, parece-me que seria mais lógico, colocar no valor total o montante relativo aos
dois artigos aqui referidos, Louriçal e Soure, que totalizam 660,07 euros, e no valor elegível
o respetivo valor do artigo referente a Soure, que representa 230,76 euros. Fica a minha
sugestão, pois assim ficaria mais percetível e correto.-----------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Candidatura da Empresa Micael
Martins - Gabinete de Fisioterapia, Unip., Lda., no valor de 591,55€ e proceder
ao respetivo pagamento no prazo de cinco dias úteis de acordo com o n.º 1 do
artigo 13.º do Regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios à Recuperação
da Atividade Económica Concelhia no Âmbito da Epidemia COVID-19,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------12.3. Rodrigo Miguel de Carvalho Góis

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Candidatura do Senhor Rodrigo
Miguel de Carvalho Góis, empresário em nome individual, no valor de 213,76€
e proceder ao respetivo pagamento no prazo de cinco dias úteis de acordo com o
n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios à
Recuperação da Atividade Económica Concelhia no Âmbito da Epidemia
COVID-19, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------------12.4. Maria Filomena Mendes Ferreira Machado

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Candidatura da Senhora Maria
Filomena Mendes Ferreira Machado, empresária em nome individual, no valor
de 235,24€ e proceder ao respetivo pagamento no prazo de cinco dias úteis de
acordo com o n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento de Concessão de Incentivos e
Apoios à Recuperação da Atividade Económica Concelhia no Âmbito da
Epidemia COVID-19, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------12.5. Maria Helena Correia da Silva Penedo

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Candidatura da Senhora Maria
Helena Correia da Silva Penedo, empresária em nome individual, no valor de
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509,54€ e proceder ao respetivo pagamento no prazo de cinco dias úteis de
acordo com o n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento de Concessão de Incentivos e
Apoios à Recuperação da Atividade Económica Concelhia no Âmbito da
Epidemia COVID-19, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------12.6. Maria Nunes Coimbra de Carvalho

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Candidatura da Senhora Maria
Nunes Coimbra de Carvalho, empresária em nome individual, no valor de
1.066,00€ e proceder ao respetivo pagamento no prazo de cinco dias úteis de
acordo com o n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento de Concessão de Incentivos e
Apoios à Recuperação da Atividade Económica Concelhia no Âmbito da
Epidemia COVID-19, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------12.7. Sandra Marina de Jesus Caldeira Figueiredo

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Candidatura da Senhora Sandra
Marina de Jesus Caldeira Figueiredo, empresária em nome individual, no valor
de 291,66€ e proceder ao respetivo pagamento no prazo de cinco dias úteis de
acordo com o n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento de Concessão de Incentivos e
Apoios à Recuperação da Atividade Económica Concelhia no Âmbito da
Epidemia COVID-19, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------12.8. Joaquim de Jesus Taipina

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Candidatura do Senhor Joaquim de
Jesus Taipina, empresário em nome individual, no valor de 100,41€ e proceder
ao respetivo pagamento no prazo de cinco dias úteis de acordo com o n.º 1 do
artigo 13.º do Regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios à Recuperação
da Atividade Económica Concelhia no Âmbito da Epidemia COVID-19,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------30
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12.9. Inter Rios, Lda

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Candidatura da Empresa Inter Rios,
Lda., no valor de 420,54€ e proceder ao respetivo pagamento no prazo de cinco
dias úteis de acordo com o n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento de Concessão de
Incentivos e Apoios à Recuperação da Atividade Económica Concelhia no Âmbito
da Epidemia COVID-19, conforme decorre da informação técnica dos serviços. ----12.10. Pizzaria Sourense, Lda

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Candidatura da Empresa Pizzaria
Sourense, Lda., no valor de 1.397,51€ e proceder ao respetivo pagamento no
prazo de cinco dias úteis de acordo com o n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento de
Concessão de Incentivos e Apoios à Recuperação da Atividade Económica
Concelhia no Âmbito da Epidemia COVID-19, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------12.11. Armindo Freitas Carregado, Lda.

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Candidatura da Empresa Armindo
Freitas Carregado, Lda., no valor de 1.568,62€ e proceder ao respetivo
pagamento no prazo de cinco dias úteis de acordo com o n.º 1 do artigo 13.º do
Regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios à Recuperação da Atividade
Económica Concelhia no Âmbito da Epidemia COVID-19, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------12.12. Telmo Filipe Leitão Gomes

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Candidatura do Senhor Telmo Filipe
Leitão Gomes, empresário em nome individual, no valor de 187,41 € e proceder
ao respetivo pagamento no prazo de cinco dias úteis de acordo com o n.º 1 do
artigo 13.º do Regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios à Recuperação
da Atividade Económica Concelhia no Âmbito da Epidemia COVID-19,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------31
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12.13. Ana Bela Conceição Silva
A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “sobre os pontos em que não pedi
o documento complementar, agradecia que me fossem disponibilizados todos, por favor.
Permita-me que diga que só poderia votar a favor estes apoios a estas entidades mas
continuo a considerar que o documento deveria ser mais esclarecedor para nos permitir o
entendimento de tudo aquilo que aqui vem, em particular a tabela sobre a qual levantei
dúvidas, não era por suspeição de rigorosamente nada, mas era só porque quero entender
aquilo que voto.”--------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “agradeço até que façam
sugestões para a boa decisão dos Senhores Vereadores, de que tipo de informação é que
pretendem que venha em cada processo, inclusive, se assim o entenderem, será tirada uma
cópia de cada processo para os Senhores Vereadores.”----------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Candidatura da Senhora Ana Bela
Conceição da Silva, empresária em nome individual, no valor de 361,29€ e
proceder ao respetivo pagamento no prazo de cinco dias úteis de acordo com o
n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios à
Recuperação da Atividade Económica Concelhia no Âmbito da Epidemia
COVID-19, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------------Ponto 13. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA
. Regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios à Recuperação da
Atividade Económica Concelhia no Âmbito da Epidemia COVID-19
- Rendas
Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO:
◦ DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA
◦ Regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios à Recuperação da Atividade Económica
Concelhia no Âmbito da Epidemia COVID-19
▪ Rendas
Considerando que o artigo 6º alínea b) do Regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios à
Recuperação da Atividade Económica Concelhia no Âmbito da Epidemia COVID-19, isenta o
pagamento de rendas os estabelecimentos comerciais, empresas e empresários em nome individual e que
os dinheiros públicos devem ser geridos baseados em princípios de boa administração.
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Sugere-se esclarecer que as entidades acima identificadas que queiram beneficiar da isenção do
pagamento de rendas até ao final do ano, e serem ressarcidas dos valores cobrados desde 1 de março de
2020, devem cumprir o estabelecido no artigo 3º, bem como entregar os documentos solicitados no artigo
11º, ambos do regulamento em epígrafe, esclarecendo ainda que os documentos da alínea d) e e) apenas
serão entregue no caso de ser solicitado o reembolso das rendas já liquidadas.
À Consideração Superior,
(Stéphanie Gonçalves, Assistente Técnica)
8 de outubro de 2020

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “este ponto é mais um
esclarecimento e, como está no regulamento, ficou delegado no Executivo os
esclarecimentos e algumas questões complementares, e entendi, perante algumas dúvidas,
sobre espaços que estão no domínio do artigo 6.º, alínea b) do regulamento, que isenta o
pagamento de rendas de estabelecimentos comerciais, empresas, empresários em nome
individual, que tem a ver com rendas entregues ao solicitado. Entendeu-se que podia haver
aqui uma aprovação tácita da não cobrança da renda até ao final do ano. Eu proponho que
essa isenção, que essa dispensa de pagamento seja feita, esse benefício de isenção, até ao
final do ano, seja feita por pedido, com o formulário que pretendo ver aprovado hoje
porque são atividades, por exemplo no mercado municipal e é preciso ver cumprido o que
está no regulamento, ou seja, o regulamento tem questões subjetivas e questões objetivas, ou
seja, quem são os sujeitos que podem ter os benefícios ou isenções e qual o objeto das
atividades e de que forma é que existe essa sujeição. No regulamento há uma distinção, tem
a ver com a dimensão da empresa, se é uma micro pequena empresa, tem a ver com a
residência ou domicílio fiscal da empresa e o estabelecimento em causa, portanto, o
conjugar todas essas normas tem que ser conferidas por uma candidatura. Aqui não há
candidaturas mas, pelo menos, o formulário.
Há muitas dúvidas se podemos apoiar pessoas, temos que ver o que diz a Lei 75 e a
Constituição da República para enquadrar este apoio e a generosidade deste apoio que nós
estamos a dar não oferece dúvidas de que, de acordo com a autonomia do Poder Local, aos
nossos cidadãos, às pessoas vulneráveis, estende-se o conceito de pessoas a pessoas
singulares e coletivas e, portanto, a cidadãos e empresas de Soure com estabelecimento em
Soure não oferece dúvida, a empresas de Soure mas que o estabelecimento é fora de Soure
ou empresas que tenham sede noutro Concelho e estabelecimento em Soure, há muitas
dúvidas da legalidade deste tipo de apoios e, como tal, não fomos por aí, inclusive, tivemos
que fazer uma correção ao regulamento e, portanto, vamos deixar que haja o pedido por
quem se achar com legitimidade para o fazer e será analisado à luz do regulamento, nos
termos do CPA; no caso de indeferimento, terá direito a audição para a pessoa se defender
ou contrapor. Sem este instrumento administrativo do requerimento, ficamos sem matéria
documental da análise de uma qualquer decisão.”----------------------------------------------------33
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Deliberado, por unanimidade, aprovar o formulário relativo à isenção do
pagamento de rendas aos estabelecimentos comerciais e empresários em nome
individual, no âmbito do artigo 6.º alínea b) Regulamento de Concessão de
Incentivos e Apoios à Recuperação da Atividade Económica Concelhia no Âmbito
da Epidemia COVID-19 e os esclarecimentos da informação, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.---------------------------------------------------------Ponto 14. SERVIÇOS MUNICIPAIS
. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
. Estudos, Pareceres e Consultadoria
- Estudo para o Desenvolvimento de Sistemas de Recolha de Biorresíduos
. Adjudicação - Para Conhecimento
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: SERVIÇOS MUNICIPAIS

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ESTUDOS, PARECERES E CONSULTADORIA
▪ ESTUDO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE RECOLHA DE BIORRESÍDUOS

- ADJUDICAÇÃO
Por Despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 07.08.2020, foi decidido recorrer à figura da consulta
prévia, como procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.
O Relatório Final mantém a seguinte ordenação das propostas:
EMPRESA

3 Drivers – Engenharia, Inovação e Ambiente, Lda

VALOR
4.000,00 €

Durante a fase de audiência prévia, efetuada nos termos do artigo 123.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01 e alterado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31/08, nenhum
dos concorrentes notificados se pronunciou sobre o Relatório Preliminar.
É dispensada a redução do contrato a escrito, conforme a alínea a) do n.º 1 do artigo 95º do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
Nos termos do artigo 290.º-A do CCP a Câmara Municipal deve designar um gestor do contrato com a função de
acompanhar permanentemente a execução deste. Desta forma, sugere-se que seja designado Cristina Madeira
Engª.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
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1. A homologação do relatório final;
2. A adjudicação do presente serviço à entidade “3 Drivers – Engenharia, Inovação e Ambiente, Lda ”;
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 4.000,00 euros ao qual acresce IVA à taxa legal em
vigor;
4. A Designação para gestor do contrato, Cristina Madeira Engª.
À consideração superior,
A Assistente Técnica
(Cristina Felício)
29.09.2020

Foi tomado conhecimento da decisão do Senhor Presidente da Câmara de
aprovar: a homologação do relatório final; a adjudicação do presente serviço à
entidade “3 Drivers - Engenharia, Inovação e Ambiente, Lda”; a autorização
para a realização da despesa no valor de 4.000,00 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.-----------------------Ponto 15. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL
. Empréstimo a Médio/Longo Prazo para Investimentos em Vias de Comunicação
e Transportes - Rede Viária
- Beneficiação da Ligação Pouca Pena/Vila Nova de Anços
- EM 342 – Reformulação dos Acessos à Zona Industrial de Queitide
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL
EMPRÉSTIMO A MÉDIO / LONGO PRAZO PARA INVESTIMENTOS EM
VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA
- BENEFICIAÇÃO DA LIGAÇÃO POUCA PENA/VILA NOVA DE ANÇOS
- EM 342 – REFORMULAÇÃO DOS ACESSOS À ZONA INDUSTRIAL DE QUEITIDE
Em Reunião de Câmara de 24 de agosto de dois mil e vinte, foi deliberado aprovar a contratação de um
empréstimo de médio/longo prazo, para financiamento dos investimentos na rede viária municipal
descritos em assunto, no montante de até €623.305,20.
Foi ainda deliberado aprovar a consulta sobre as condições praticadas a pelo menos três instituições
autorizadas por lei a conceder crédito, tendo sido consultadas as seguintes entidades:
- Caixa Geral de Depósitos, S.A.
- Novo Banco, S.A., e
- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de pombal, C.R.L.
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Apresentadas as propostas por estas entidades, o Júri designado procedeu à sua análise, conforme
relatório de análise de propostas anexo, tendo concedido um período de audiência prévia aos interessados
de 10 dias, para que se pronunciassem acerca do teor do referido relatório.
Decorrido esse período, e não tendo sido registadas quaisquer objeções ao conteúdo do Relatório de
Análise das Propostas, o Júri elaborou a ata em anexo.
Sugestão:
Dando cumprimento à sugestão do Júri, constante do relatório de análise de propostas e ata (anexos),
sugere-se aprovar a contratação da proposta apresentada pela Caixa Geral de Depósitos, S.A.; submeter
essa contratação à Assembleia Municipal; e conferir poderes ao Sr. Presidente de Câmara para outorga do
contrato de financiamento.
À consideração superior,
A Dirigente da Unidade r/s
(Susana Gaspar, Dra.)
30/09/2020

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “foi feito o procedimento,
consulta às três entidades bancárias; agora é importante que se aprove os termos em que nos
é apresentado o relatório e que se remeta para a Assembleia Municipal a aprovação do
pedido de empréstimo.”-----------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a contratação da proposta apresentada pela
Caixa Geral de Depósitos, S.A,; submeter essa contratação à Assembleia Municipal e
conferir poderes ao Senhor Presidente de Câmara para outorga do contrato de
financiamento, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------------Ponto 16. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL
. Empréstimo a Médio/Longo Prazo
. Financiamento para Contrapartida Nacional de Projetos de Investimentos
Aprovados no âmbito dos Programas Portugal 2020
- Projeto Aprovado: Recolha Seletiva Porta-a-Porta na Vila de Soure
- Candidatura POSEUR-03-1911-FC-000207
. Aprovação da Minuta do Contrato e Autorização da Assembleia Municipal
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Endividamento Municipal
- Empréstimo a Médio / Longo Prazo
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- Financiamento para Contrapartida Nacional de Projetos de investimento Aprovados no Âmbito
dos Programas Portugal 2020
- Projeto Aprovado: Recolha Seletiva Porta-a-Porta na Vila de Soure
- Candidatura POSEUR-03-1911-FC-000207
- Aprovação da Minuta do Contrato e Autorização da Assembleia Municipal
A Câmara de Soure deliberou, em 22/6/2020, aprovar a contratualização de um empréstimo de médio/longo prazo,
com um montante global até €47.734,73, para financiamento da contrapartida nacional da Operação recolha
Seletiva Porta-a-Porta na Vila de Soure, junto da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P., ao abrigo do
Empréstimo Quadro Linha BEI PT2020 – Autarquias, pedido submetido conforme os respetivos requisitos legais
através da plataforma Balcão 2020.
No dia 10/8/2020, foi deliberado pelo Conselho Diretivo da Agência, I.P., propor a aprovação do pedido apresentado
pelo Município de Soure, para financiamento reembolsável da contrapartida nacional da operação POSEUR-031911-FC-000207 – Recolha Seletiva Porta-a-Porta na Vila de Soure, no montante de €47.734,73. Proposta que foi
confirmada por decisão final do dito Conselho Diretivo por deliberação de 3/9/2020, nos termos conjugados da
alínea c) do ponto 2 do Despacho n.º 6200/201 8, dos Ministros das Finanças, Planeamento e das Infraestruturas,
de 15 de junho de 2018, publicado no Diário da Republica, 2.° série, n.º 121, de 26 de junho de 2018 e do n.º 5 do
artigo 10.° do Regulamento de implementação da Linha BEI PT 2020 — Autarquias, constante do Despacho n.º
6323-A/2018, do Presidente do Conselho Diretivo da Agência. IP.
De referir ainda que, segundo dispõe o artigo 125º da Lei n.º 2/2020 (Lei do Orçamento de Estado para 2020), na
contração de empréstimos pelos municípios para financiamento da contrapartida nacional de operações de
investimento autárquico aprovadas no âmbito dos Programas Operacionais do Portugal 2020, através do
empréstimo-quadro contratado entre a República Portuguesa e o Banco Europeu de Investimento (BEI), é
dispensada a consulta a três instituições autorizadas por lei a conceder crédito que se encontra prevista no n.º 5 do
artigo 49.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e no n.º 4 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
ambas na sua redação atual.
Assim, sugere-se:
 A aprovação, pela Câmara Municipal, da Minuta do Contrato de Financiamento Reembolsável e respetivos
anexos – Anexo 1 (Ficha Técnica do Financiamento Reembolsável), Anexo 2 (Simulação do Plano de
utilização e Reembolso) e Anexo 3 (Documento de Garantia – Retenção de Transferência do Orçamento
do Estado);
 Conferir poderes ao Sr. Presidente de Câmara para outorga do contrato;
 Submeter à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 25º da Lei
75/2013, a autorização da contratação do empréstimo proposto.
À Consideração Superior;
A Dirigente da Unidade Orgânica, r/s
(Susana Gaspar, Dra.)
30.09.2020

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “sugere-se que se aprove a
Minuta do Contrato de Financiamento reembolsável e respetivos anexos; conferir poderes
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ao Presidente da Câmara para outorga do contrato e submeter à apreciação da assembleia
Municipal, nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 75/2013.”----------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta do Contrato de Financiamento
Reembolsável e respetivos anexos – Anexo 1 (Ficha Técnica do Financiamento
Reembolsável), Anexo 2 (Simulação do Plano de Utilização e Reembolso) e Anexo
3 (Documento de Garantia – Retenção de Transferência do Orçamento do
Estado); conferir poderes ao Senhor Presidente de Câmara para outorga do
contrato; submeter à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea
f) do n.º 1 do artigo 25 da Lei 75/2013, a autorização da contratação do
empréstimo proposto, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------Ponto 17. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL
. Empréstimo a Médio/Longo Prazo
. Financiamento para Contrapartida Nacional de Projetos de Investimentos
Aprovados no âmbito dos Programas Portugal 2020
- Projeto Aprovado: Reabilitação do Edifício para Instalação de “Centro de
Inovação Social”
- Código da Operação: CENTRO-07-2316-FEDER-000237
. Autorização para Contratualização de Empréstimo de Médio/Longo Prazo
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Endividamento Municipal
- Empréstimo a Médio / Longo Prazo
- Financiamento para Contrapartida Nacional de Projetos de investimento Aprovados no Âmbito
dos Programas Portugal 2020
- Projeto Aprovado: Reabilitação do Edifício Para Instalação de “Centro de Inovação Social”
- Código da Operação: CENTRO-07-2316-FEDER-000237
- Autorização para contratualização de empréstimo de médio/longo prazo
1. NATUREZA, OBJETIVO E ENQUADRAMENTO JURÍDICO/NORMATIVO DO EMPRÉSTIMO
Conforme determinado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, elabora-se a presente proposta que visa a
contratualização de um empréstimo bancário a médio e longo prazo, para financiamento da contrapartida nacional
do projeto Reabilitação do Edifício Para Instalação de “Centro de Inovação Social”, aprovado no âmbito do
Programa Operacional Regional do Centro (CENTRO 2020), nos termos dos artigos 49° e 51° do Regime
Financeiro das Autarquias Locais e Entidade Intermunicipais, designada de RFALEI, aprovada pela Lei n° 73/2013,
de 03 de Setembro.
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Para além da legislação que rege os empréstimos das autarquias locais em geral (RFALEI), o financiamento em
questão regula-se também por legislação especial, nomeadamente o artigo 125.° da Lei n° 2/2020, de 31 de março
(Lei do Orçamento de Estado para 2020), segundo o qual «Na contração de empréstimos pelos municípios para
financiamento da contrapartida nacional de operações de investimento autárquico aprovadas no âmbito dos
Programas Operacionais do Portugal 2020, através do empréstimo-quadro contratado entre a República
Portuguesa e o Banco Europeu de Investimento (BEI), é dispensada a consulta a três instituições autorizadas por
lei a conceder crédito que se encontra prevista no n.º 5 do artigo 49.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e no n.º
4 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ambas na sua redação atual.»
Atendendo ainda ao disposto no Despacho n.º 6200/2018, de 15 de junho, que estabelece as condições de acesso
e de utilização de financiamento no âmbito do EQ Portugal 2020 (PT2020) e ao Despacho n.º 6323-A/2018, de 27
de junho, que aprova o “Regulamento de Implementação da Linha BEI PT2020 - Autarquias”, definindo os
procedimentos de utilização da referida linha de crédito, este instrumento de financiamento, a Linha BEI PT2020 Autarquias, visa apoiar o financiamento da contrapartida nacional de operações de investimento aprovadas no
âmbito do Portugal 2020, promovidas pelas autarquias locais e suas associações, entidades intermunicipais e
empresas do setor local, com objetivo de criar melhores condições para acelerar a execução das operações do
Portugal 2020, através de uma solução de crédito com condições mais favoráveis do que as disponíveis no
mercado bancário.
Observando o princípio do equilíbrio económico e financeiro do Município e a necessidade de acelerar o grau de
execução de investimentos associados às candidaturas com financiamento comunitários, sem limitar a atuação em
outros investimentos também prioritários, considera-se ainda o disposto na alínea a) do n° 5 do artigo 52º da Lei
73/2013 de 3 de Setembro, na sua redação atual, que refere que não é considerado para o limite da divida total do
município “o valor dos empréstimos destinados exclusivamente ao financiamento da contrapartida nacional de
projetos com comparticipação dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) ou de outros fundos de
apoio aos investimentos inscritos no orçamento da União Europeia”.
No acesso à Linha BEI — Autarquias, podem beneficiar de financiamento para a respetiva contrapartida nacional as
operações que cumulativamente satisfaçam as seguintes condições de elegibilidade:
 Tenham sido aprovadas para cofinanciamento pelo FEDER ou Fundo de Coesão no âmbito dos Programas
Operacionais do Portugal 2020;
 Não estarem concluídas, física e financeiramente, à data de submissão do pedido de financiamento;
 Não beneficiarem de outro empréstimo do BEI para a mesma operação;
 As entidades beneficiárias apresentem situação contributiva e tributária regular bem como não se encontrem
em incumprimento na devolução de verbas recebidas no âmbito dos Fundos das Políticas de Coesão ou outros
empréstimos concedidos pela DGTF;
 Observarem os critérios específicos de elegibilidade definidos no contrato de Empréstimo Quadro celebrado
entre a República Portuguesa e o BEI, que no caso de operações de desenvolvimento urbano se restringe a
operações enquadradas no âmbito de instrumentos de planeamento urbano e territorial (PARU no caso da
presente operação).
Assim, atendendo à ambiência legal e ao facto de o Município de Soure cumprir todos os critérios de elegibilidade
atrás expostos para obtenção de financiamento da contrapartida nacional, referente à candidatura Reabilitação do
Edifício Para Instalação de “Centro de Inovação Social”, um investimento a realizar pela autarquia financiado pelo
FEDER, cujos valores de investimento passamos a discriminar:
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Reabilitação do Edifício para Instalação de "Centro de Inovação Social"
Investiment
Investimento Total

Investimento

o Elegível/

Elegível/Não

Comparticip

Comparticipad

Investimento

ado

o

Não Elegível

Valor s/IVA

Valor s/IVA

(Valor IVA)
Valor c/IVA

Empreitada

Valor S/IVA

(1)

(2)

1 037 528,00

978 800,00

Empreitada
- Revisão

46 688,76

44 046,00

1 084 216,76

1 022 846,00

Valores Pagos

Valor

Valor

c/IVA

s/IVA

Valor do Empréstimo

15% Inv.

Inv.

Elegível

Elegível /Não

Compart.

Compart.

Valor a
solicitar

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)=15%(3)

(9) = (4)

(10)=(8)+(9)

721 946,95

300 899,05

61 370,76

0,00

0,00

108 292,04

300 899,05

409 191,09

de Preços
721 946,95

300 899,05

61 370,76

0,00

0,00

108 292,04

300 899,05

409 191,09

Deste modo, sugere-se a contratualização de um empréstimo a médio/longo prazo ao abrigo da Linha BEI
PT2020 - Autarquias, até €409.191,09, montante máximo elegível no âmbito da referida linha.
2. ENQUADRAMENTO ECONÓMICO
O projeto /investimento está previsto no Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2020 e seguintes. Do
ponto de vista técnico e económico, a operação justifica-se por:
• Ajustar a dinâmica do investimento à logica dos mecanismos financeiros adequados;
• Compatibilizar o período de amortização do investimento com a durabilidade dos capitais que o financiam de
forma a dar cumprimento à regra do equilíbrio financeiro
• Distribuir custos por vários exercícios, de forma equilibrada e cautelar.
3. BREVE CARATERIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO A CONTRATAR
Finalidade: Investimento - Financiamento para Contrapartida Nacional de Projetos de Investimento Aprovados no
âmbito dos Programas Portugal 2020
Montante: Até ao montante de €409.191,09
Prazo do Empréstimo: 15 anos
Período de Carência: até 2 anos a partir da data da primeira utilização
Período de Reembolso: 13 anos
Amortização de Capital e Juros:
- Amortizações do Capital efetuadas semestralmente no primeiro dia útil do mês após final do semestre,
não podendo ser inferior a mil euros, iniciando-se no semestre subsequente ao fim do período de carência.
- Juros pagos semestralmente e postecipadamente, sem período de carência, no primeiro dia útil do mês
após o final do semestre.
Taxa de Juro: Taxa de juro variável, correspondente a Euribor a seis meses, acrescida de spread estabelecido no
contrato, sendo fixado de acordo com a cotação a solicitar pela AD&C a Agência de Gestão da Tesouraria e da
Dívida Pública.
Utilização do Empréstimo (tranches):
- 1/3 do empréstimo com a assinatura do contrato;
- 1/3 do empréstimo quando o projeto atingir um nível de execução mínimo de 33,3%.;
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- o restante 1/3 do empréstimo quando o projeto atingir um nível de execução mínimo de 66,6%.
4. SUGESTÃO/PROPOSTA
Em conclusão, sugere-se a aprovação da contratualização de um empréstimo de médio e longo prazo, com um
montante global até €409.191,09 com as características atrás indicadas, através de candidatura na plataforma
Balcão 2020, de acordo com os respetivos normativos legais da Linha BEI PT 2020 — Autarquias, para
financiamento de contrapartida nacional do investimento/projeto Reabilitação do Edifício Para Instalação de “Centro
de Inovação Social”.
À Consideração Superior;
A Dirigente da Unidade Orgânica, r/s
(Susana Gaspar, Dra.)
07.10.2020

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “é para dar início ao
procedimento de nos candidatarmos à Linha BEI para um empréstimo de 409.191,09 euros,
por um período de 15 anos, sendo 2 anos de carência e 13 anos de período de reembolso
complementar à candidatura que apresentámos a fundo perdido.”-------------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “isto é um investimento, já
tínhamos falado aqui, de cerca de 1.000.000,00 euros; a comparticipação do Programa
Centro 2020 vai ser de cerca de 700.000,00 euros e a parte não cofinanciada será de
300.000,00 euros e o empréstimo que vai ser pedido ao BEI Autarquias é de 400.000,00
euros. Estes 100.000,00 euros… gostava de perceber.”----------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “o empréstimo é para os
15% de um determinado valor elegível...”---------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a contratualização de um Empréstimo de
Médio e Longo Prazo, com um montante global até €409.191,09 com as
caraterísticas atrás indicadas, através de candidatura na plataforma Balcão 2020,
de acordo com os respetivos normativos legais da Linha BEI PT 2020 – Autarquias,
para financiamento de contrapartida nacional do investimento/projeto Reabilitação
do Edifício Para Instalação de “Centro de Inovação Social”, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.---------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos ausentou-se da sala neste ponto,
não participando na discussão e votação do mesmo, considerando que o presente
investimento visa um projeto de arquitetura realizado por uma empresa de um
familiar seu.-----------------------------------------------------------------------------41
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Ponto 18. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS
- Construção da Avenida da Europa – Samuel (Alargamento da E.M. 620 e
Construção de Passeio/Ciclovia – Coles de Samuel
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS
PLURIANUAIS
- CONSTRUÇÃO DA AVENIDA DA EUROPA – SAMUEL (ALARGAMENTO DA E.M. 620
E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO/CICLOVIA – COLES DE SAMUEL
Relativamente ao assunto em epígrafe, considera-se que:
- De acordo com o previsto na alínea b) do artigo 3.º da Lei n.º 22/2015 de 17 de março, que procede à
alteração da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA), consideram-se «Compromissos plurianuais» “os
compromissos que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou
em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido”,
- A alínea c) do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro alterada, preconiza ainda que “A assunção
de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de
investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira
com os municípios e parcerias público - privadas, está sujeita a autorização prévia da assembleia
municipal, quando envolvam entidades da administração local;
- O artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 99/2015, de 2 de junho, diploma que procede à alteração ao Decreto
-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, vem estabelecer que “Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do
artigo 6.º da LCPA, “a autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais ou a sua
reprogramação pelo órgão deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das
Grandes Opções do Plano”, sendo que se “excetuam do disposto no número anterior os casos em que
a reprogramação dos compromissos plurianuais implique aumento de despesa”.
Atendendo ao exposto e considerando que para a despesa inerente à realização do projeto” Construção da
Avenida Europa – Samuel”, inscrito nas Grandes Opções do Plano 2020 com uma dotação de 50.000,00€
repartida pelos anos 2020, 2021 e 2022, que após aprovação do projeto se estima um montante máximo
de 280.225,70€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, perfazendo um valor total de 297.039,24€, que
abrange os anos de 2020,2021 e 2022.
Face ao atrás aludido, sugere-se ao Executivo Municipal que seja submetido a apreciação da Assembleia
Municipal a autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais no âmbito da empreitada
Construção da Avenida Europa – Samuel, reprogramada com aumento do montante global da despesa do
valor aprovado nas Grandes Opções do Plano para 2020, abrangendo os anos económicos de 2020,2021 e
2022.:
À consideração superior
A Dirigente da Unidade r/s
(Susana Gaspar, Dra)
08/10/2020
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “nesta obra, ela está
inscrita em plano há vários anos e chegada a uma fase de abertura de propostas, os
compromissos plurianuais que ela precisa, só tem lá 50.000,00 euros, e é preciso autorização
da Câmara e que seja submetida à Assembleia Municipal. Como tal, o que se pede é essa
aprovação e que se solicite a aprovação da Assembleia porque está fora do âmbito da
competência da Câmara a inscrição nesta fase dos compromissos plurianuais.”---------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “já não tinha sido aprovado na
Assembleia Municipal?! Fica com liberdade para depois gerir…”-----------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar que seja submetido a apreciação da
Assembleia Municipal a autorização prévia para assunção de compromissos
plurianuais no âmbito da empreitada Construção da Avenida Europa - Samuel,
reprogramada com aumento do montante global da despesa do valor aprovado nas
Grandes Opções do Plano para 2020, abrangendo os anos económicos de 2020,
2021 e 2022, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------Ponto 19. CANDIDATURA: REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO DE
“CENTRO DE INOVAÇÃO SOCIAL”
. Centro-07-2316-FEDER-000237
- Notificação da Decisão de Aprovação da Candidatura – Para Ratificação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Candidatura: Reabilitação do Edifício para Instalação de “Centro de Inovação Social”
CENTRO – 07 – 2316 - FEDER- 000237
Notificação da Decisão de Aprovação da Candidatura
Relativamente ao assunto em epígrafe, e dando cumprimento ao solicitado pelo Sr. Presidente de Câmara,
informa-se:
No âmbito da candidatura identificada em epígrafe, submetida em 21/12/2018 ao abrigo do Aviso de
Concurso nº CENTRO-16-2018-03, referente a operações enquadradas nos PARU, o Município foi
notificado da decisão de aprovação da mesma pela Comissão Diretiva do Programa Operacional
Regional do Centro em 01/10/2020 com um investimento total de €1.108.324,76, dos quais constituem
investimento elegível €741.546,95 e taxa cofinanciamento de 85% a que corresponde uma
comparticipação FEDER de €630.314,91.
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O Resumo Financeiro da operação é o seguinte:
Custo Total do Investimento
Investimento Não Elegível
Investimento Elegível Não Comparticipado
Investimento Elegível
Taxa de Cofinanciamento
Montante Comparticipação Aprovado

€1.108.324,76
€65.878,76
€300.899,05
€741.546,95
85%
€630.314,91

O montante não elegível para comparticipação diz respeito ao valor do IVA referente ao investimento
total da operação por estarem em causa atividades não isentas nos termos do CIVA. Por outro lado, do
montante elegível, o saldo FEDER disponível no âmbito do PARU de Soure não permitiu o
financiamento da totalidade da operação, pelo que uma parte desse mesmo montante foi considerado
como não comparticipado.
Sugere-se aceitar a notificação de decisão de aprovação da operação n.º CENTRO-07-2316-FEDER000237, nos termos da documentação em anexo.
À consideração superior.
A Dirigente da Unidade r/s
(Susana Gaspar, Dra.)
01/10/2020

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Presidente da
Câmara de aceitação da notificação de decisão de aprovação da operação n.º
Centro-07-2316 – Feder-000237 - Termo de Aceitação -, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos ausentou-se da sala neste ponto,
não participando na discussão e votação do mesmo, considerando que o presente
investimento visa um projeto de arquitetura realizado por uma empresa de um
familiar seu.-----------------------------------------------------------------------------Ponto 20. CANDIDATURA: MERCADO SICÓ SOURE
. PDR2020-10.2.1.4-FEADER-063518
- Notificação da Decisão de Aprovação da Candidatura – Para Ratificação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Candidatura: MERCADO SICÓ SOURE
PDR2020-10.2.1.4-FEADER-063518
Notificação da Decisão de Aprovação da Candidatura
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Relativamente ao assunto em epígrafe, e dando cumprimento ao solicitado pelo Sr. Presidente de Câmara, informa-se:
No âmbito da candidatura identificada em epígrafe, submetida em 2/3/2020 ao abrigo do Anúncio
“004/TERRASSICO/10214/2019 - Mercados Locais”, referente à Medida 10.2.1.4 – Cadeias curtas e Mercados
Locais, o Município foi notificado da decisão de aprovação da mesma pela Autoridade de Gestão do PDR2020 a
21/8/2020.
Entretanto, o IFAP (Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P.), enquanto organismo pagador,
disponibilizou nesta data o termo de aceitação da referida candidatura, que se anexa.
O Resumo Financeiro da operação é o seguinte:
Custo Total do Investimento
Investimento Elegível
Nível de Ajuda
Montante Incentivo Não Reembolsável Aprovado

€99.899,95
€99.899,95
50,52%
€50.466,58

O valor total do incentivo não reembolsável a receber pelo Município de Soure no âmbito da presente operação
(€50.466,58) é repartido em 85% proveniente de comparticipação comunitária (€42.896,59) e 15% proveniente de
comparticipação nacional (€7.569,99).
Sugere-se aceitar a notificação de decisão de aprovação da operação PDR2020-10.2.1.4-FEADER-063518, nos
termos da documentação em anexo, e proceder à assinatura do termo de aceitação através da plataforma on-line
do IFAP.
À consideração superior.
(André Neto, Secretário)
08/10/2020

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Presidente da
Câmara de aceitação da notificação de decisão de aprovação da operação
PDR2020-10.2.1.4-FEADER-063518 - Termo de Aceitação -, conforme decorre
da informação técnica dos serviços.---------------------------------------------------Ponto 21. FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE – CONVITE AO ABRIGO DO ACORDO
QUADRO CELEBRADO PELA CENTRAL DE COMPRAS DA COMUNIDADE
INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA (AQ N.º 1/2020) – Para
Ratificação
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Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos a favor do Senhor Presidente da
Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e CDU, e 1 (uma) abstenção do
Senhor Vereador eleito pelo PPD/PSD-CDS/PP-PPM - Eng.º Agostinho
Gonçalves, ratificar o Despacho do Senhor Presidente da Câmara de: autorizar a
abertura do procedimento, por convite ao abrigo do Acordo Quadro 01/2020Fornecimento de Eletricidade, nos termos do artigo 259.º do Código dos
Contratos Públicos (CCP), conforme proposto; autorizar a realização da despesa
no valor previsto de 1.351.960,00€ + IVA, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, aplicável por força da
alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;
designar como membros do júri os supramencionados no ponto 3, nos termos do
n.º 1 do artigo 67.º do CCP; delegar nos membros do júri, nos termos do n.º 2 do
artigo 69.º do CCP, as competências enunciadas no ponto 6, conforme decorre
da informação técnica dos serviços.---------------------------------------------------Ponto 22. SITUAÇÃO DE CONTINGÊNCIA NO ÂMBITO DA PANDEMIA DA DOENÇA
COVID-19
. Horários de Funcionamento
O Senhor Vice-Presidente, Américo Nogueira, referiu que: “com base na Resolução do
Conselho de Ministros, informar que têm chegado vários pedidos de alteração de horário,
que nós aceitámos, uma vez que não colide com aquilo que são as regras da Resolução e
tendo em atenção a situação que muitos empresários, neste momento, passam. Todos estes
pedidos têm, além do nosso parecer favorável, parecer favorável do Delegado de Saúde e da
GNR, conforme decorre da própria Resolução.”-----------------------------------------------------22.1. Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020 – Para Conhecimento
Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO:
◦ SITUAÇÃO DE CONTINGÊNCIA NO ÂMBITO DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19
◦ Resolução do Conselho de Ministros n.70-A/2020
▪ Horários de funcionamento
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A Resolução do Conselho de Ministros nº70-A/2020, de 11 de setembro, surge, na sequência do
regresso às escolas das crianças e jovens, bem como da evolução da situação epidemiológica das últimas
semanas, para estabelecer a entrada em vigor do estado de contingência a partir das 00h00 do dia
15/09/2020 até às 23h59 do dia 30/09/2020 e implementar medidas mais restritivas do que aquelas em
vigor nas semanas antecedentes.
O artigo 10º nº3, do Anexo àquela Resolução, confere poderes ao Presidente da Câmara
Municipal territorialmente competente para, mediante parecer favorável da autoridade de saúde local e
das forças de segurança, fixar o horário de abertura e de encerramento dos estabelecimentos que
retomaram a sua atividade ou seja, todos os que haviam sido obrigados a encerrar para contenção da
epidemia, com exceção dos dispostos nos números 4 e 5.
No Município de Soure, foram rececionados e aprovados onze pedidos de fixação de horário no
âmbito do disposto no nº3 da mesma Resolução.
À Consideração Superior,
(Stéphanie Gonçalves, Assistente Técnica)
29 de setembro de 2020

Foi tomado conhecimento dos onze pedidos de fixação de horário rececionados e
aprovados, no âmbito do disposto no n.º 3 da Resolução do Conselho do
Ministros n.º 70-A/2020, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-22.2. Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2020 – Para Conhecimento
Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO:
◦ SITUAÇÃO DE CONTINGÊNCIA NO ÂMBITO DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19
◦ Resolução do Conselho de Ministros n.º81/2020
▪ Horários de funcionamento
A Resolução do Conselho de Ministros nº 81/2020, de 29 de setembro, vem renovar a situação
de contingência em todo o território nacional das 00h00 do dia 01/10/2020 até às 23h59 do dia
14/10/2020.
A mesmo resolução prevê que todas as restantes regras e medidas implementadas, através da
Resolução do Conselho de Ministros nº70-A/2020, de 11 de setembro, se mantenham em vigor e
inalteradas.
À Consideração Superior,
(Stéphanie Gonçalves, Assistente Técnica)
29 de setembro de 2020
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Foi tomado conhecimento da Resolução do Conselho de Ministros n.º 81A/2020, que vem renovar a situação de contingência em todo o território
nacional das 00h00 do dia 01/10/2020 até às 23h59 do dia 14/10/2020,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------Ponto 23. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
. Intervenções Diversas nas Freguesias de Soure e Vinha da Rainha
. Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
- CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS
- INTERVENÇÕES DIVERSAS NAS FREGUESIAS DE SOURE E VINHA DA RAINHA
- ADJUDICAÇÃO
Por deliberação de Câmara de 16.09.2020, foi decidido recorrer à figura de consulta prévia, nos termos da alínea c) do artigo
19º, Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, como procedimento prévio à
adjudicação da empreitada acima mencionada.
Foi apresentada a proposta seguinte:
EMPRESA
SICÓSTONE, LDª

VALOR
11.015,00 €

PRAZO
30 DIAS

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e que o valor da proposta não excede o preço base, (11.016,00€), os
serviços sugerem a adjudicação da presente empreitada à empresa 11.015,00 €.
Tratando-se de um contrato de empreitada de obras públicas de complexidade técnica muito reduzida e não excedendo o
preço contratual 15.000,00 €, é dispensada a redução, a escrito, do mesmo – vide alínea d) do n.º 1 do artigo 95.º do CCP -.
Tendo em conta que a decisão é favorável ao único interessado, sugere-se a dispensa da audiência prévia, nos termos da
alínea b) do nº 2 do artigo 103º do CPA.
A eficácia da presente adjudicação, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos, depende da publicitação da
mesma, pela entidade adjudicante, no portal único da internet dedicado aos contratos públicos (www.base.gov.pt) – ver art.
127.º do CCP -.
Conclusão:
Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos:
1. A designação, como gestor de contrato, do Sr. Eng.º Mário Fernando Rodrigues Monteiro, nos termos do disposto no
artigo 290.º-A do CCP.
2. Dispensa da audiência prévia nos termos da alínea b) do nº 2 do artigo 103º do CPA;
3. A adjudicação da presente empreitada à empresa Sicóstone, Ldª;
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4. Autorização para a realização da despesa no valor de 11.015,00 euros, acrescido de IVA.
À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais,
(Mário Monteiro, Eng.º)
08.10.2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar a designação, como gestor de contrato,
do Senhor Eng.º Mário Fernando Rodrigues Monteiro, nos termos do disposto
no artigo 290.º-A do CCP; a dispensa da audiência prévia nos termos da alínea
b) do n.º 2 do artigo 103.º do CPA; a adjudicação da presente empreitada à
empresa Sicóstone, Lda; a autorização para a realização da despesa no valor de
11.015,00 euros, acrescido de IVA; conforme decorre da informação técnica dos
serviços.----------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes deu
por encerrados os trabalhos às dezassete horas.--------------------------------------------------------
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