
06.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 29 de março de 2021 pelas 14,30 horas

    ATA 

--- No dia vinte e nove do ano de dois mil e vinte e um, 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 sexta Reunião Ordinária, estando presentes
o Senhor Presidente da Câmara, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes, eleito pelo PS, e os
Senhores Vereadores: Dra. Nádia Filipa Antunes Madeira Gouveia, eleita pelo PS; Eng.º
Agostinho José Jordão Gonçalves, eleito pelo  PPD/PSD-CDS/PP-PPM; Américo Ferreira
Nogueira, eleito pelo PS; Dr. Gil António Contente Soares, eleito pelo PS; Eng.º Guilherme
José Pessoa Castanheira, eleito pela CDU, em substituição da Dra. Maria Manuela Lucas de
Oliveira Santos, e Ana Patrícia Alves Pereira, eleita pelo PS.----------------------------------------

A  Senhora Vereadora Dra.  Maria Manuela Lucas de Oliveira Santos esteve ausente por
motivos profissionais.---------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente declarou aberta a reunião, com a seguinte Ordem de Trabalhos:---------

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

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

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

Ponto 4. Apreciação das Propostas de Ata 
        4.1. 29.01.2021
        4.2. 08.02.2021
        4.3. 22.02.2021

Ponto 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2021
                                . Apreciação de Propostas de Alteração - 3ª/3ª – Para Conhecimento

Ponto 6. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
            . Processo nº 18/2021/13 – Casas Novas 
             . Maria Olinda Sá Alves
             - Emissão de Certidão Favorável à Constituição de Compropriedade de 1 Prédio Rústico

através de Doação - Artigo 54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a Atual Redação
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Ponto 7. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
            . Processo nº 18/2021/01 – Gesteira
            . Carla Cordeiro, Solicitadora
           - Emissão de Certidão Favorável à Constituição de Compropriedade de 1 Prédio Rústico

através de Partilha - Artigo 54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a Atual Redação

Ponto 8. Demolição/Consolidação de Prédio em Ruínas – Processo: 26/2021/03 –
Pouca Pena

              .  Denunciante: Maria Elisa Diogo Morgado
                   - Aprovação do Auto de Vistoria
                  - Realização de Audiência Prévia nos termos do CPA e determinação da Ordem

de Demolição e Limpeza do Espaço  

Ponto 9. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
            . EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

            . Centro Escolar da Freguesia de Soure
                -  Trabalhos Complementares 
                - Pedido de Prorrogação de Prazo 

Ponto 10. EDUCAÇÃO 
              . EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR

              . Centro Escolar da Freguesia de Soure
                -  Escolha de Procedimento Prévio
        10.1. Aquisição de Equipamento Informático
        10.2. Aquisição de Mobiliário
        10.3. Aquisição de Equipamento Didático

Ponto 11. EDUCAÇÃO – ENSINO PRÉ ESCOLAR

             . AAAF (ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA) - PÁSCOA

                - Interrupção Letiva Páscoa 2021 – Para Conhecimento

Ponto 12. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

               . MEDIDAS IMPLEMENTADAS NO ÂMBITO DO COVID-19
                - Retoma Ensino Presencial – Para Conhecimento

Ponto 13. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

              . AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES 
              . EB1 de Vinha da Rainha – Espaço Multiusos 
                - Libertação Parcial de Caução – Homologação de Auto
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Ponto 14. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
               . AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES 
              . EB1 de Figueiró do Campo
                -  Escolha de Procedimento Prévio

Ponto 15. EDUCAÇÃO – ENSINO SUPERIOR
                 - Estágios de Verão da Universidade de Coimbra – Para Conhecimento

Ponto 16. CULTURA/EDUCAÇÃO
              . ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 
                 - Concurso Conhecer Abril 2021

Ponto 17. CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – CULTURA 
              . BIBLIOTECA MUNICIPAL 
              . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO   
                 - Libertação Parcial de Caução – Homologação de Auto

Ponto 18. DESPORTO E TEMPOS LIVRES – POLIDESPORTIVO DA FREGUESIA DAS DEGRACIAS
              . CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS 
                 - Homologação do Auto de Receção Definitiva 

Ponto 19. AÇÃO SOCIAL//HABITAÇÃO SOCIAL
              . APOIO AO ARRENDAMENTO

     19.1. N.º Processo: 16/2021 – RAH
     19.2. N.º Processo: 17/2021 – RAH

Ponto 20. AÇÃO SOCIAL - HABITAÇÃO SOCIAL
              . IFRRU – AQUISIÇÃO/REABILITAÇÃO

          . Reabilitação do Imóvel na Rua do Talho, n.º 5
             - Receção Provisória – Homologação de Auto

Ponto 21. SAÚDE
              . Observatório Saúde Mental de Soure
                   - Protocolo com a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

Ponto 22. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO

              . INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO 
               . CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 
                -  Escolha de Procedimento Prévio
        22.1. EB1 – Mogadouro 
        22.2. EB1 – Paleão 
        22.3. EB1 – Simões 
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Ponto 23. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO

              . INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO 
               . CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS – INTERVENÇÕES DIVERSAS

              . Casa Novas, Casal Novo, Casa Velha, Gesteira e Soure 
                  - Escolha de Procedimento Prévio

Ponto 24. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
              . INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO 
               . CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS – APROVAÇÃO DO PROJETO

              . Cobertura no Largo de Festas de Pouca Pena – Aprovação do Projeto

Ponto 25. HABITAÇÃO
              . AÇÕES NO ÂMBITO DA HABITAÇÃO 
              . Estratégia Local de Habitação: Estudos e Projetos
                 - Aquisição de Serviços para Acompanhamento Técnico no Âmbito do 1.º 

Direito-Programa de Apoio ao Acesso à Habitação
                  . Escolha de Procedimento Prévio – Para Conhecimento

Ponto 26. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO 
              . CONSTRUÇÃO/REABITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS

              . Largo do Jardim - Samuel
                  - Homologação do Auto de Receção Definitiva 

Ponto 27. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
            . Regulamento de Incentivos à Conservação de Fachadas de Imóveis na Zona Histórica

de Soure - RICFIZHS
  - Prorrogação do Prazo de Vigência  

Ponto 28. PROTEÇÃO CIVIL 
              . PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 2021 - 2030 DE SOURE

                 - Comissão Municipal de Defesa da Floresta - Emissão de Parecer Prévio – Para 
Conhecimento

Ponto 29. PROTEÇÃO CIVIL 
              . PMDFCI – PLANO MUNICIPAL DEFESA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 
              . MANUTENÇÃO DAS FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL

                   - Escolha de Procedimento Prévio – Para Conhecimento

Ponto 30. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
               . AQUISIÇÃO DE TERRENOS 
        30.1. Aquisição de Prédio – Artigo U-1512, Freguesia de Soure
        30.2. Aquisição de Prédio – Artigo U-7171, Freguesia de Soure
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Ponto 31. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
               . EM 342 – Reformulação dos Acessos à Zona Industrial de Queitide 
                   - Aquisição de Parcelas de Terrenos Adjacentes à EM 342

Ponto 32. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
               . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS RURAIS 
                   - CM 1117-1 entre Soure e os Novos
               . SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ÁGUAS RESIDUAIS 
               . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE 
                    - Troço de Coletor na Rua de Santo António
                       . Escolha de Procedimento Prévio

Ponto 33. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE 
              . PROJETO DE INVESTIMENTO MUNICIPAL 

   -  Aquisição  de  Terrenos  para  Desenvolvimento  na  Área  de  Localização
Empresarial – ALE Soure Sul –

Ponto 34. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE 
              . DEFESA DO MEIO AMBIENTE

               . CONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 
              . Rotunda em Vila Nova de Anços
                -  Escolha de Procedimento Prévio

Ponto 35. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA
          .  Regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios à Recuperação da Atividade

Económica  Concelhia  e do Movimento Associativo Concelhio no Âmbito da
Epidemia COVID-19

                  - Proposta de Contrato-Programa e Aprovação de Formulários

Ponto 36.  ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 
               .  ÁGUA – CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

           .   Infraestruturas para o Abastecimento Público de Água ao Balneário Termal e
Hotel na Zona das Termas do Bicanho 

                     - Homologação do Auto de Receção Definitiva

Ponto 37. RECURSOS HUMANOS

          .  Procedimento Concursal na Modalidade de Contrato de Trabalho em Funções
Públicas  por  Tempo  Indeterminado  para  Preenchimento  de  Dois  Postos  de
Trabalho na Carreira e Categoria de Assistente Técnico
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Ponto 38. RECURSOS HUMANOS
              . Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra 
                - Estágio Curricular – 1.º Ciclo do Curso de Ciências de Educação

Ponto 39. RECURSOS HUMANOS
              . Tolerância de Ponto (Páscoa) – Para Conhecimento
       

Ponto 40. ZONA DE INTERVENÇÃO FLORESTAL SOURE-OESTE

                 - Adesão 

Ponto 41. HORA DO PLANETA - 2021
                 - Adesão – Para Conhecimento

Ponto 42. MEDIDAS EXCECIONAIS NO ÂMBITO DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19
             . Plano de Desconfinamento - Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de

13 de março
                 - Esplanadas e Ocupação de Espaço Público

Ponto 43. HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE VIATURAS EM FIM DE VIDA E DE
SUCATA FERROSA E NÃO FERROSA

Ponto 44. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE 
               . REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
               . AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 
                    - Veículo Pesado de Mercadorias 
               . SANEAMENTO E SALUBRIDADE 
                . HIGIENE PÚBLICA E PROTEÇÃO ANIMAL 
               . AQUISIÇÃO DE VIATURAS 
                     - Veículo Pesado de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos
                            . Escolha de Procedimento Prévio 

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

O  Senhor  Vereador  Dr.  Gil  Soares,  referiu  que:  “trata-se  de  um  Voto  de  Pesar  que
contextualiza toda a proposta. Dizer que a Dra. Maria Isabel Dias Madeira Mateus, nasceu em
Soure, mais concretamente em Paleão, foi licenciada em Arqueologia, autora de vários artigos
científicos, embora desde cedo tivesse deixado Soure, manteve sempre aqui a sua família e as
suas origens e assumiu um papel relevante em termos nacionais, designadamente no Município
da Lourinhã onde foi uma das fundadoras do Museu da Lourinhã. A sua ação mais emblemática
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foi em abril de 1993, ao ter descoberto o ninho de embriões de dinossauros carnívoros, uma das
mais importantes descobertas a nível mundial até à data. Teve várias distinções, para além dos
vários trabalhos científicos que publicou, foi eleita pelo expresso em 1997, como uma das
figuras nacionais do ano. Recebeu várias distinções, designadamente a Medalha Municipal de
Honra do Município da Lourinhã. Entendemos que, apesar de não ter vivido muitos anos em
Soure, teve aqui as suas origens, tem aqui ainda alguns familiares e prestou um serviço inegável
ao país em vários domínios, portanto, achamos de elementar justiça esta proposta de um Voto
de Pesar à sua Família e ao Município da Lourinhã. Sendo uma proposta feita por mim e se
todos entenderem associar-se a ela, seria uma proposta conjunta de todo o Executivo.”-----------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “da minha parte, subscreverei
também a proposta. Confesso que não conhecia a “figura”, esta como outros ilustres Sourenses,
que vão marcando a sua passagem pelo mundo, acho que devem ser relevados.”-------------------

O Senhor  Vereador  Eng.º  Agostinho Gonçalves,  referiu  que:  “subscrevo esta  proposta  e,
naturalmente, voto a favor este Voto de Pesar.”------------------------------------------------------------

Foi presente a seguinte Proposta:

P R O P O S T A  

V O T O  D E  P E S A R  

P e l o  f a l e c i m e n t o  d e  I s a b e l  M a t e u s  ( 1 9 5 0  –  2 0 2 1 ) ,  
F u n d a d o r a  d o  M u s e u  d a  L o u r i n h ã  e  “ d e s c o b r i d o r a  d o s  o v o s  d e  d i n o s s a u r o ”  

Maria Isabel Dias Madeira Mateus, nascida em Paleão, Concelho de Soure, a 10 de março de 1950, ainda jovem foi
viver para Lisboa, onde conheceu o marido, Horácio. 

O gosto  e  interesse que os  unia  pela  espeleologia,  história  e  pré-história  levou  a  que  se  mudassem para  a
Lourinhã, onde reuniram um grupo de jovens dedicados a estas matérias, fundando, em 1981, o GEAL – Grupo de
Etnologia e Arqueologia da Lourinhã. A 15 de julho de 1984, Isabel e o marido, apoiados pelos demais associados
do GEAL, fundaram o Museu da Lourinhã. 

Já adulta e mãe, tirou a licenciatura em regime pós-laboral de Arqueologia na Universidade Autónoma de Lisboa
(1992). É autora de vários artigos científicos como primeira autora e de livros. 

Em abril de 1993, descobriu o ninho de embriões de dinossauros carnívoros Lourinhanosaurus em Paimogo,
um dos maiores e mais importantes à data. Este achado foi marcante na história do Museu da Lourinhã, levando
o nome da paleontologia da região a patamares internacionais, inclusivamente motivando a que a Revista Expresso
elegesse o casal Isabel e Horácio Mateus como Figuras Nacionais do ano 1997. 

Ainda nesse ano, escreveu a proposta do “Parque do Saber e do Lazer”, que foi o documento percursor de vinte
anos de esforços para a construção de um novo parque e que culminou, em 2018, na abertura do DinoParque
Lourinhã. 
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Em 2017, recebeu a distinção “Prémio de Reconhecimento” pela Associação pelo Desenvolvimento da Lourinhã e,
em 2018, a “Medalha Municipal de Honra” do Município da Lourinhã. Em sua homenagem, foi-lhe dedicado o nome
da iguaria local com pevides de abóbora, a Tarte D. Isabel (2018), tal como o Laboratório de Paleontologia do
Museu da Lourinhã também recebeu o  seu nome,  aquando da reinauguração em 2019.  Ao longo dos  anos,
recebeu e hospedou em sua casa dezenas de estudantes e voluntários que colaboraram com o Museu da Lourinhã.

Faleceu, aos 70 anos, vítima de problemas cardíacos decorrentes de uma doença de infância. 

Apesar de não viver em Soure desde a juventude, Isabel  Mateus sempre manteve a sua ligação familiar  e as
recordações da sua terra natal. Face ao seu notável trabalho, de grande magnitude e importância para o nosso
País, bem como o seu enorme contributo para o desenvolvimento de áreas como a Paleontologia, Arqueologia e
História,  sugere-se a aprovação de um  Voto de Pesar por  esta Câmara Municipal,  apresentando as sentidas
condolências à sua família, ao Município da Lourinhã e a todos os que sentem profundamente a sua ausência. 

Soure, 21 março de 2021 
O Vereador,
G i l  S o a r e s  

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  proposta  de  Voto  de  Pesar  pelo
Falecimento de Isabel Mateus (1950-2021), Fundadora do Museu da Lourinhã e
“Descobridora dos Ovos de Dinossauro”, subscrita pelo Executivo Municipal.-------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “dar-vos conhecimento de
uma resposta que na prática já todos conhecemos. De facto, o Gabinete do Secretário de
Estado do Comércio e Serviços respondeu-nos, com a lógica possível, sobre a Moção “pelo
funcionamento continuo dos estabelecimentos comerciais de cabeleireiros, gabinetes de estética
e  CAE’s  similares,  durante  o  período  pandémico”,  que  aprovámos  na  expectativa  de
desconfinamento. A minha posição crítica é que há outros estabelecimentos, para o tipo de
desconfinamento que está a ser feito, que deviam estar a funcionar, não se compreende às
vendas ao postigo do pequeno comércio, com menos de 100m2 de loja, quando são outros
serviços que podiam estar a funcionar, enfim, mas quem manda pode e quem decide assume as
suas responsabilidades.
Dar-vos conhecimento de um carta de agradecimento do Agrupamento de Escolas de Soure,
do Jardim de Infância de Soure, ao Vereador da Educação e a todo o Executivo, pelo interesse,
pelos gestos que têm sido dados a esta área de intervenção escolar.
Um outro assunto tem a ver com a vacinação COVID-19 no Concelho de Soure. Está a
decorrer bem, é esse o sentimento geral, penso que também está a correr bem a nível do país.
Tenho uma informação dada ontem pelo Diretor do ACES do Baixo Mondego, Dr. José Luís
Biscaia e embora não seja uma informação do ponto de vista quantitativa muito explícita, deixa
implícito  alguma  ordem  de  grandeza  do  estado  de  vacinação.  Os  lares  e  equipamentos
residenciais  para  pessoas  idosas,  a  resposta  é  que  estão  vacinadas  cerca  de  781  pessoas.
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Compreendo esta defesa, porque a última vez que o documento foi transmitido ao Presidente
da Câmara, partilhei com os Vereadores, e ele, pelos vistos, continha um erro supostamente de
uma contagem de uma vacina e o documento serviu para circular nas redes sociais de imediato,
foi só distribuído aos Vereadores, mas passado umas horas estava nas redes sociais, com grande
enigma para quem, é que foi a vacina que falta. Agora o Senhor Diretor do ACES, acho que faz
bem, joga à defesa e diz que é cerca de 781 pessoas. Vacinação complementa dos colaboradores
e residentes em todas as instituições, “situações isoladas”, novas entradas, etc, diz que são
assuntos que estão em resolução.
Dar aqui uma nota, a norma atual revista a 09.02.2021 diz que os residentes e colaboradores que
tiveram COVID (sem qualquer dose ou após a primeira dose)  não fazem vacina,  há essa
orientação desde o dia 09 de fevereiro. Serviços essenciais vacinadas com a primeira dose, estão
as quotas definidas a nível nacional, 71 Bombeiros em Soure, GNR 20 e outros 32, penso que
estes outros são os farmacêuticos e as auxiliares que também foram vacinados como sendo
serviços essenciais.
Uma outra nota, os Bombeiros ultrapassaram as quotas pela utilização de doses excedentárias
na primeira fase dos lares, portanto, a orientação era vacinar 50% dos Bombeiros, no caso de
Soure está ultrapassado o número de 50%.
Profissionais de Saúde do ACES, diz que a vacinação está completa, situações individuais em
resolução, mas também não diz quantos são…
Relativamente às pessoas com mais de 80 anos, estão vacinados 1.418 com a primeira dose, dos
quais 451 também com a segunda dose. Esta semana vão ser vacinados mais 305 pessoas com a
primeira  dose  e  mais  208  com  a  segunda  dose.  Os  acamados  estão  praticamente  todos
vacinados.
Dos 50 aos 79 anos com mobilidades, estão vacinados 647 pessoas com a primeira dose.
Profissionais de Educação do 1.º Ciclo e Pré-Escolar, vacinação a 27.03.2021, estavam agendas
127, faltaram 5, estão vacinados 123 porque houve um erro na lista.
Diz ainda o Dr. José Luís Biscaia que total de vacinas administradas 4.106, sendo primeiras
doses 2.960 e já com segunda dose 1.146.  A informação que tenho é que esta quinta-feira serão
vacinadas 512 pessoas, será um novo recorde a fazer no Centro de Vacinação, e na sexta-feira
mais 400, portanto, 912 pessoas a vacinar nos dois dias desta semana.
Tentei  fazer um apanhado, acompanhando o raciocínio da comunicação do Dr.  José Luís
Biscaia, na ordem de grandeza das 4.106 vacinas administradas, portanto, 23% das pessoas do
Concelho de Soure, mais ou menos, porque os profissionais de saúde são vacinados por local
de trabalho,  portanto,  podem não ser  de Soure e  os  de Soure são cá  vacinados,  mas os
profissionais de Saúde residentes no Concelho de Soure são vacinados nos locais de trabalho
onde estão, o mesmo se passa com os elementos das forças de segurança, guardas prisionais,
PSP, GNR, SEF, são vacinados nos locais de trabalho. Em média estarão cerca de 23% dos
habitantes do Concelho de Soure com a primeira dose, sendo cerca de 9% já com a segunda
dose. Dizer que a nossa intenção é acompanhar e estarmos preparados para uma massificação
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com esta passagem de ritmo dos 300 para os 500 de cada vez que há vacinação, para isso o
Município vai ter de alocar mais meios logísticos e também mais recursos humanos. Um dia de
vacinação, como foi na quinta-feira passada, tem alocado entre profissionais do Município,
Bombeiros e profissionais de Saúde, sempre mais de 50 pessoas e, como tal, vamos pedir mais
um esforço aos nossos funcionários, porventura, uma questão que está ainda a ser tratada com a
enfermeira coordenadora, se necessário for, para a fase de acolhimento e desinfeção, abrirmos a
voluntários com o mínimo de preparação para fazer esse trabalho e, à semelhança de alguns
Municípios do país, não excluo de vós propor, se necessário for, que o Município para não
perder ritmo de vacinação possa substituir-se ao Serviço Nacional de Saúde e contratar à tarefa
para essa função um ou mais enfermeiros, havendo vacinas devemos aproveitar essa capacidade
de  dar  escoamento  às  mesmas.  Como sabem,  esteve  programada  a  vacina  Astrazeneca  a
profissionais de educação que depois foi suspensa durante três dias e teve ali um atraso de uma
semana,  portanto,  a  equipa de enfermagem de Soure aquilo que diz  ao ACES é que tem
capacidade, com este apoio, poder dar vazão às vacinas disponíveis. Sexta-feira, mesmo sendo
feriado, o Município disse presente, que era possível com funcionários seus administrar as 40
vacinas, aproveitando que há stock a nível do ACES para essa medida.
Também a nível dos transportes há um setor que estando disponível, embora seja de difícil
articulação e o cuidado que é preciso ter no tratamento desse aproveitamento que é o setor dos
táxis, penso que o Município deve também recorrer a esse setor, por um lado dar aqui uma
oportunidade desse mesmo setor também ter algum movimento e ter alguma atividade, que tem
estado muito condicionada com este ano de epidemia e, por outro lado, a garantia de que
ninguém fica sem o apoio ao transporte. Os Bombeiros conseguiriam desenvolver a tarefa, mas
vamos entrar numa camada etária e num tipo de utentes já com mais facilidade de mobilidade, o
que não quer  dizer,  considerando os  riscos  do recobro da  toma da  vacina,  que  não seja
preferível que as pessoas venham à vacina sem virem elas a conduzir a sua própria viatura, Irei
pedir  aos  serviços  que  forneçam  o  contacto  dos  táxis  todos  do  Concelho  que  estejam
disponíveis para responder à chamada da equipa da vacinação. É assim que funcionam os
transportes, é a equipa ligada à vacinação, embora com o apoio do Município, mas o contacto e
a orientação para o transporte se a  pessoa vem em cadeira  de rodas,  maca,  se precisa de
transporte ou não, é feita pela equipa de vacinação, o Município apenas presta esse apoio, não
determina. Colocar também através de um plafond a cada operador, distribuir por todos, de
forma equitativa, de acordo com a disponibilidade e a rodar, que possam ser contactados para
resolver algum problema de transportes, uma situação que estou a estudar, portanto, se tiver
necessidade de reativar antes de ter aqui a aprovação da Câmara, usarei a competência que a lei
me dá, contratação pública para poder, de uma forma transparente e equitativa, colocar também
os táxis do Concelho a fazer esse transporte.
Vamos mudar o layout de três postos de vacinação,  vamos passá-los  para cinco,  fazendo
alterações no layout e colocando mais tendas no exterior para fazer esse acompanhamento. Se
com  segunda  dose  ainda  só  estão  1.400  pessoas  do  Concelho,  daqui  até  chegar  às
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12.000/13.000 é um trabalho ainda muito grande do ponto de vista quantitativo a fazer e depois
com um outro pormenor, que já alguém tinha alertado e verificou-se no sábado, o facto de as
pessoas terem mais mobilidade e serem pessoas com mais literacia não significa mais celeridade
no processo, isto porquê? Porque as pessoas que vêm encaminhadas, as pessoas mais idosas, ou
por uma IPSS ou por um familiar ou que vem de uma forma mais dispostas a aceitar e a
fornecer dados, mesmo a preencher o documento prévio à vacinação, torna-se mais demorado,
mais perguntas , mais questões…
Passámos a oferecer a refeição aos profissionais que estão lá a trabalhar, sejam eles do Centro
de Saúde,  sejam eles  funcionários  Municipais,  porque,  como devem perceber,  começam a
trabalhar às 7,00 horas da manhã e acabam 20,00/21,00 horas, é certo que os funcionários têm
subsídio  de  almoço,  mas  durante  o  dia  as  necessidades  de  complemento  alimentar  são
superiores ao próprio almoço, muitos deles nem almoçam, vão comendo qualquer coisa ao
longo do dia. Começou no sábado, já fornecemos complemento alimentar, quinta e sexta-feira
iremos tentar  fazê-lo rodando pelos  diversos restaurantes  do Concelho,  através  take-away,
penso que isso é o mínimo que podemos fazer, porque não se trata de um trabalho feito nos
parâmetros normais  da atividade laboral,  determinada por lei,  com horário,  etc,  há ali  um
espírito de missão que por todos é cumprida.
Também dar aqui outra nota, que o serviço de  transporte  dos  bombeiros  também  tem  um
procedimento e requisição e é todo integralmente pago aos bombeiros, segundo a tabela que a
ARS tem com os Bombeiros, neste caso será suportado pelo Município cuja despesa, neste
momento, vai na ordem dos 3.000,00 euros, portanto, vamos abrir aí um procedimento até ao
final do ano para depois ir-se descontando nesse procedimento de contratação pública a fazer
com os Bombeiros.”---------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “sobre a vacinação o Senhor Presidente já disse
tudo o que havia a dizer.
Em termos de Saúde informar também que o Gabinete  de Saúde Oral,  em resultado do
Protocolo que celebrámos com a ARS, está feito, as obras foram realizadas, o equipamento
adquirido,  portanto,  o  Município  comunicou  à  ARS do Centro  de  que  a  nossa  parte  do
Protocolo está feita, aguardamos agora que a ARS afete um recurso humano para se iniciar as
consultas de saúde oral no Concelho de Soure. 
Em termos de  Educação,  realizou-se,  no passado dia  10 de  março,  a  Fase  Municipal  do
Concurso Nacional de Leitura, onde foram selecionados 12 alunos de todos os níveis de ensino
para representar o Concelho de Soure na Fase Intermunicipal que vai decorrer na Mealhada, no
próximo dia 16 de abril.
Também em termos de preparação dos Censos de 2021, neste período decorreram as duas
ações  de  formação,  uma  para  os  Coordenadores  de  Freguesia,  os  dez  Coordenadores  de
Freguesia, três dias, 18, 19 e 20 de março, e entre 22 e 26 de março, houve uma ação de
formação para os recenseadores que são vinte e cinco. Já no dia 02 de abril começaram a ser
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distribuídos os códigos de acesso à plataforma para preenchimento dos inquéritos online, onde
serão distribuídos pelos recenseadores nas caixas de correio. O Município, no âmbito desta
parceira com o INE, irá criar o seu e-balcão, foi um desafio feito pelo INE a todas as Freguesias
para que existisse um e-balcão em cada Freguesia, que tem a função de prestar informações aos
cidadãos  e  ajudar  no preenchimento de inquéritos.  se  assim for  necessário,  nem todas  as
Freguesias irão ter. O Município irá criar o seu e-balcão que será no Espaço de Cidadão em
Soure e depois irá fazer ações desconcentradas em várias localidades para ajudar as pessoas no
preenchimento e submissão dos inquéritos.
Por fim, o mês de abril, no âmbito das atividades da CPCJ, o mês da Prevenção dos Maus
Tratos na Infância, portanto, será um mês em que a CPCJ terá diversas atividades. O Município
associou-se colocando o Laço Azul, como é já tradicional, aqui no edifício e irá iluminar em
tons de azul a fachada do Edifício dos Paços do Concelho, durante todo o mês de abril, para se
associar a este mês da Prevenção dos Maus Tratos.”-------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “ainda sobre a questão do
COVID, nos últimos quinze dias tem aumentado bastante o número de casos no Concelho de
Soure. Nós tínhamos tido uma intervenção, neste período do Estado de Emergência, desde
vinte e pouco de janeiro até há pouco tempo, com a colaboração de duas técnicas superiores
junto da Delegada de Saúde, houve uma altura que deixou de ser necessário e, neste momento,
tivemos  que  voltar  a  repor  essa  situação  de  apoio  à  Delegada  de  Saúde  nos  inquéritos
epidemiológicos.  Esta  semana  estamos  em férias  escolares,  mas  a  semana  passada  houve
necessidade de encerrar a atividade letiva no Centro Escolar das Degracias/Pombalinho e os
casos continuam a aumentar, ainda hoje somos dos Concelhos com mais casos por dia no
distrito, já muito pouco podemos fazer. Ontem a reclamação das pessoas era que os filhos não
podiam jogar  à  bola  nos campos públicos disponíveis  no Concelho e  a  reivindicação das
famílias,  dos pais,  para mim era essa, que os filhos teriam o direito de ocupar os espaços
recreativos disponíveis no Concelho, portanto, a sensibilidade das pessoas é outra diferente da
nossa...”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves, referiu que: “o Senhor Presidente já falou
sobre a vacinação, um assunto que a todos preocupa, portanto, ficámos a saber e fico contente
que  a  Câmara  tem  garantido  a  logística  para  que  as  vacinas  disponibilizadas  sejam
atempadamente dadas e todos esperamos que com a chegada das vacinas, nos permita vacinar
com mais ritmo. Tenho a certeza que a logística que a Câmara vai disponibilizar, vai garantir
esse ritmo.
Um outro assunto, e o Senhor Presidente também já falou, é sobre aquela carta do Gabinete do
Secretário de Estado do Comércio, dos Serviços e de Defesa do Consumidor, que há aqui
alguma coisa que nós ficamos contentes de saber, isto já foi regulado em Decreto-Lei essa
abertura, esta a ser faseada e esta a ser feita de forma controlada. Esta carta deixou-me algumas
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dúvidas e com certeza o Senhor Presidente sabe porque é que isto aconteceu, nomeadamente
ele fala numa missiva que foi enviada pelo Presidente da Câmara ao Ministro de Estado, não foi
verdade, foi uma moção de Câmara ao Senhor Primeiro Ministro e que o Senhor Primeiro
Ministro respondeu em 15 de fevereiro e depois sim, o Senhor Primeiro Ministro é que enviou
ao Ministro de Estado, portanto, há aqui uma imprecisão que, penso eu, não está correta.
Depois também, é isso é importante nós sabermos essas situações, o e-mail ou a carta que
envia, nem tem referência, nem tem data, penso que isso é uma violação do Protocolo entre a
correspondência, não tem valor, mas tem o valor que tem e quem quiser pode dar-lhe esse
valor, até porque se não confiássemos numa pessoa, como é o caso, até podíamos chegar à
conclusão que isto seria  uma coisa  forjada,  uma carta  de um serviço de Estado não tem
referência, nem tem data, não é esse o caso, mas importa que os protocolos de correspondência
entre  os  órgãos  de  soberania  sejam respeitados.  Era  só  isso  que  queria  deixar  aqui,  uma
chamada de atenção sobre isso.”-------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “agradeço as suas chamadas
de atenção. Relativamente à carta que o Gabinete do Senhor Secretário de Estado do Comércio,
Serviços e Defesa do Consumidor nos envia, obviamente não vou pronunciar-me, não fui eu
que a escrevi, não fui eu que a mandei escrever, posso dizer-lhe, como isto é fotocópia que foi
distribuída, de certeza que no original há-de estar o dia em que entrou na Câmara e garanto-lhe
que foi no período entre a última reunião e o dia de hoje, mas não sou, de modo algum,
responsável por aquilo que o Gabinete do Governo, seja ele qual for.  Já não é a primeira carta
que recebemos sobre esta matéria, do outro Secretário de Estado recebemos uma resposta. A
carta foi uma Moção do Município, está em ata, foi publicitada nos órgão de comunicação
social e foi enviada ao Primeiro Ministro, ao Gabinete do Secretário de Estado da Ministra da
Saúde e ao Gabinete do Ministro da Economia, portanto, é só isso que tenho a dizer. Para mim
tem  o  valor  que  tem,  responder,  alguns  às  vezes  nem  respondem  às  cartas  que  nós
mandamos...”------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng.º Guilherme Castanheira, referiu que: “queria saudar o esforço do
Município no auxílio ao processo de vacinação. É realmente muito importante aquilo que se
está a fazer. 
Por outro lado, também, pese embora esta situação possa já ter sido abordada noutras reuniões
em que não estive presente, mas prefiro pecar por excesso, queria deixar aqui as felicitações à
Sociedade Filarmónica Recreativa Beneficente Vilanovense que, no passado dia 10 de Março
completou 143 anos de actividade ininterrupta, portanto, acho que deve ter uma ressalva aqui
nesta  reunião,  que  será  provavelmente  a  instituição  mais  antiga  do  Concelho  sempre  em
actividade.
Aproveito também, apesar de eu ser dirigente associativo da Banda do Cercal, o facto de não o
fazer aqui poderia ser prejudicial, como eu fui sempre imparcial em relação à Banda do Cercal,
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queria aqui também deixar em acta uma felicitação pela capacidade que esta instituição tem tido
em ultrapassar as dificuldades no âmbito da pandemia, portanto, mantém-se com a actividade
possível, revela grande capacidade de inovação, todos os seus sócios, todos os seus músicos, o
seu corpo docente merece que sejam felicitados pelo trabalho que têm feito.”-----------------------

O Senhor Vice-Presidente,  Américo Nogueira,  referiu  que:  “  duas  informações a  nível  de
Proteção Civil e na área da Educação. Informar que a partir do dia 5 de abril se reinicia a
atividade escolar,  ficando ativados todos os transportes públicos do Concelho de Soure para
garantir que as crianças sigam para os estabelecimentos de ensino. 
Também na área  da  Proteção Civil,  três  informações.  No dia  18 de março,  decorreu em
Montemor-o-Velho a assinatura de um Protocolo para gestão e utilização de um novo veículo
anfíbio. Este assunto já veio anteriormente para à Reunião de Câmara. Este veículo serve para
combater e prevenir o controlo e a irradiação de espécies exóticas invasoras nos territórios da
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra. É um dos poucos equipamentos no país,
com as características necessárias para controlar estas plantas invasoras. O rio em Soure é fértil
nestas plantas e pensamos que, com este equipamento e com recursos humanos do Município
devidamente  formado,  podemos  combater  eficazmente  o  que  tem  sido  uma  praga,
principalmente no período de verão onde as águas estão mais estagnadas.
Festejou-se o Dia Mundial da Floresta, no dia 21 de março. O nosso Município associou-se à
iniciativa promovida pelo ICNF, assinalando o dia ao plantar um carvalho alvarinho e uma
oliveira no Parque dos Bacelos, no dia 19 de março, tendo estado presente o Senhor Presidente
de Câmara.
A  terminar,  e  também  à  semelhança  do  trabalho  desenvolvido  no  ano  de  2020  e  anos
anteriores, iniciámos o procedimento e monitorização no combate à vespa asiática. Para dar
continuidade a esta ação, cujo objetivo é reutilizar o conhecimento e promover captura de
vespas,  diminuindo o aparecimento de ninhos,  procedemos à colocação de 50 armadilhas.
Neste contexto, foram  entregues 26 armadilhas aos apicultores do Concelho e colocadas mais
24 em locais estratégicos,  onde a incidência de ninhos é maior. Está, ainda, prevista a colocação
de mais 50 armadilhas.  Com esta iniciativa pensamos controlar,  não totalmente,  mas com
alguma eficácia a praga da vespa asiática e outras pragas que afetam, infelizmente, a nossa
apicultura.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------
       
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “pegando aqui na sugestão e
na lembrança do Senhor Vereador Eng.º Guilherme Castanheira, que agradeço, relativamente à
Sociedade Filarmónica Recreativa Beneficente Vilanovense pelos seus 143 anos, comemorados
a 10 de março, um voto de louvor, que é extensivo a todas as Bandas. Também à Banda de
Soure que por esta altura também está a comemorar o seu aniversário e a todas as Bandas que,
umas com mais atividade a nível daquilo que é possível fazer no ensino e outras com menos.
Houve aqui reuniões recentes com as próprias Bandas Filarmónicas sobre a retoma da atividade
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cultural, especialmente a atividade formativa. O mesmo tem acontecido com os Grupos de
Teatro, com os Grupos de Folclore, agora recentemente com as Instituições de Recreio sem
atividade regular, onde estamos a publicitar e a fazer divulgação da forma de poderem reverter
os apoios que o Município aprovou, portanto, o movimento associativo está muito ansioso em
retomar  a  atividade,  com  os  quais  temos  tido  reuniões  regulares.  Portanto,  um  voto  de
felicitações à Sociedade Filarmónica Recreativa Beneficente Vilanovense e à Banda de Soure
que fazem anos neste mês de março, extensivo a todas.”-------------------------------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  um  voto  de  felicitações  à  Sociedade
Filarmónica Recreativa Beneficente Vilanovense e à Banda de Soure que fazem anos
neste mês de março, extensivo a todas as Bandas do Concelho.----------------------------

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 06-03-2021  a  26- 03-2021

26-03-2021

Class.: 01
Ano: 2969
Dt. Entrada Reqt.: 23-02-2021
Processo: 01/2020/44/0
Requerente: José Panão Gamboa 
Tp. Pedido: Projeto de Arquitetura
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 17-03-2021
Local Obra: Fonte da Relva 
Informação: Deferido, nos termos da informação técnica
Freguesia: Soure

Class.: 26
Ano: 2021
Número: 3179
Dt. Entrada Reqt.: 26-02-2021
Processo: 26/2021/3/0
Requerente: Maria Elisa Diogo Morgado 
Tp. Pedido: Queixa 
Tp. Construção: Não Aplicável 
Tp. Utilização: Ruínas 
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 17-03-2021
Local Obra: Rua 17 de Dezembro, 45
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Informação: À Reunião de Câmara 
Freguesia:  Soure

Class.: 14
Ano: 2020
Número: 20535
Dt. Entrada Reqt.: 30-12-2020
Processo: 14/2020/4/0
Requerente: Diana Filipa Pereira Gomes
Tp. Pedido: Comunicação Prévia
Tp. Construção: Construção
Tp. Utilização: Moradia Unifamiliar e M.
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 17-03-2021
Local Obra: S. José do Pinheiro, 6 – Lote n.º 10
Informação: Deferido. Comunique-se à requerente a admissão da comunicação prévia
Freguesia:  Soure

Class.: 14
Ano: 2020
Número: 20481
Dt. Entrada Reqt.: 29-12-2020
Processo: 14/2019/1/0
Requerente: Nuno Miguel Abrantes Almeida 
Tp. Pedido: Emissão Utilização
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Habitação e Muros
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 19-03-2021
Local Obra: Paleão
Informação: Deferido. 
Freguesia: Soure

Class.: 18
Ano: 2021
Número: 4482
Dt. Entrada Reqt.: 23-03-2021
Processo: 18/2021/2/0
Requerente: Maria Olinda Sá Alves
Tp. Pedido: Parecer
Tp. Construção: Não Aplicável
Tp. Utilização: Não Aplicável
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 24-03-2021
Local Obra: Casas Novas
Informação: À Reunião de Câmara
Freguesia: Degracias e Pombalinho

Class.: 18
Ano: 2021
Número: 4461
Dt. Entrada Reqt.: 19-03-2021
Processo: 18/2021/1/0
Requerente: Carla Marisa Lucas Cordeiro
Tp. Pedido: Parecer
Tp. Construção: Não Aplicável
Tp. Utilização: Não Aplicável
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 24-03-2021
Local Obra: Gesteira
Informação: À Reunião de Câmara
Freguesia: Gesteira e Brunhós 
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Class.: 01
Ano: 2021
Número: 4664
Dt. Entrada Reqt.: 23-03-2021
Processo: 01/2020/12/0
Requerente: Cláudia Sofia Leal Canais 
Tp. Pedido: Junção de Elementos 
Tp. Construção: Nova Construção 
Tp. Utilização: Habitação 
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 24-03-2021
Local Obra: Rua Principal
Informação: Deferido
Freguesia: Alfarelos

Class.: 01
Ano: 2021
Número: 4389
Dt. Entrada Reqt.: 18-03-2021
Processo: 01/2013/42/0
Requerente: Maria Susete Bernardes Cardoso dos Santos 
Tp. Pedido: Junção de Elementos
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 24-03-2021
Local Obra: Casais Camarinheiras 
Informação: Deferido 
Freguesia: Samuel

Class.: 01
Ano: 2021
Número: 4847
Dt. Entrada Reqt.: 25-03-2021
Processo: 01/2018/50/0
Requerente: Cátia Sofia Lopes Marouvo Gonçalves 
Tp. Pedido: Junção de Elementos
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Moradia Unifamiliar
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 24-03-2021
Local Obra: Rua da Fonte – São José do Pinheiro
Informação: Deferido 
Freguesia: Soure

Class.: 01
Ano: 2021
Número: 4743
Dt. Entrada Reqt.: 24-03-2021
Processo: 01/2020/28/0
Requerente: Ana Raquel Lima Anjo
Tp. Pedido: Emissão Alvará
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 25-03-2021
Local Obra: Rua da Escola Primária 
Informação: Deferido
Freguesia: Figueiró do Campo

Class.: 01
Ano: 2021
Número: 3729
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Dt. Entrada Reqt.: 04-03-2021
Processo: 01/2020/36/0
Requerente: Fernando Mendes Palcaricas 
Tp. Pedido: Junção de Elementos 
Tp. Construção: Nova Construção 
Tp. Utilização: Moradia Unifamiliar e M
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 25-03-2021
Local Obra: Malhadas
Informação: Deferido 
Freguesia: Degracias e Pombalinho

Class.: 01
Ano: 2020
Número: 19122
Dt. Entrada Reqt.: 09-12-2020
Processo: 01/2019/54/0
Requerente: Ana Rita Simões Martins
Tp. Pedido: Projeto de Especialidade
Tp. Construção:  Nova Construção
Tp. Utilização: Moradia Unifamiliar e M
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 25-03-2021
Local Obra: Vale Oliveira, 2 – Rua do Vale
Informação: Deferido nos termos da informação
Freguesia: Soure

Class.: 01
Ano: 2021
Número: 4648
Dt. Entrada Reqt.: 23-03-2021
Processo: 01/2020/53/0
Requerente: Meigal – Construção e Administração de Propriedades 
Tp. Pedido: Emissão Alvará
Tp. Construção: Nova Construção 
Tp. Utilização: Vedação em Rede
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 25-03-2021
Local Obra: Quinta da Cruz 
Informação: Deferido nos termos da informação 
Freguesia: Soure

Total: 13

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.------------------------------------------------------------------------------
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3.2. Encargos e Compromissos

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

Ponto 4. Apreciação das Propostas de Ata 
        

4.1. 29.01.2021
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.---------------
O Senhor Vereador Eng.º Guilherme Castanheira (em substituição) não participou
na votação, em virtude de não ter estado presente na reunião de 29.01.2021.---------

4.2. 08.02.2021
        
Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.---------------
O Senhor Vereador Eng.º Guilherme Castanheira (em substituição) não participou
na votação, em virtude de não ter estado presente na reunião de 08.02.2021.---------

4.3. 22.02.2021

Deliberado, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos.-

Ponto 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2021
                                . Apreciação de Propostas de Alteração - 3ª/3ª – Para Conhecimento

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes,  referiu  que:  “trata-se  de  dar-vos
conhecimento da 3.ª Alteração às Grandes Opções do Plano - PPI e AMR - e Orçamento //
2021.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng.º  Agostinho Gonçalves, referiu que: “li  com alguma atenção esta
alteração, como disse é a 3.ª alteração ao orçamento de 2021 e aqui está envolvido cerca de
350.000,00 euros… A 1.ª alteração foi aqui aprovada em 29 de janeiro de mais de 500.000,00
euros, a 2.ª alteração em 22 de fevereiro de 331.000,00 euros que eram alterações inter-rubricas,
não influenciável no orçamento global. Esta 3.ª alteração é diferente, é uma alteração que na boa
verdade e em linguagem técnica do POCAL será uma Revisão ao Orçamento, embora no SNC
digamos  que  eles  atribuem-lhe  uma  nomenclatura  mais  singela,  chamam-lhe  alteração
modificativa, mas isso na linguagem do SNC, porque na linguagem, do POCAL é uma Revisão
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do Orçamento, e porquê? Porque na realidade ele não vai fazer só as trocas inter-rubricas, mas
no final vai ter impacto em mais 350.000,00 euros, no valor global do Orçamento, ou seja, nós
aprovámos  aqui  um Orçamento  de  18,3  milhões  de  euros  para  2021,  com esta  Revisão,
tecnicamente é uma Revisão embora possa ser chamada alteração modificativa, vai passar par
18,65 milhões de euros. Isso é o que percebi e era isso que eu queria chamar à atenção, esta
alteração é diferente das outras duas que nós já fizemos.
Também o que eu percebi é que é uma alteração necessária para comprar os terrenos para a
Área de Localização Empresarial de Soure Sul e Tapéus, é o que está lá. Estive a ver isto com
alguma atenção e o que me parece é que no ponto 23, da reunião de hoje, o que nós vamos
aprovar aqui é um empréstimo bancário para comprar terrenos para a Área Empresarial de
Soure Sul e isso são precisamente esses 350.000,00 euros, portanto, a dúvida que eu tenho é,
quando refere que aqui é Tapéus há mais algum terreno que está englobado neste pacote ou
estes 350.000,00 euros é mesmo só para a Área Empresarial Soure Sul?”-----------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “posso-lhe dizer para que é
que foi  a  alteração,  que usei  a  competência  própria  para a fazer,  da qual  estou a dar-vos
conhecimento. Na área do Desporto, Lazer e Tempos Livres há de facto diminuição, porque a
atividade não está a decorrer ao ritmo programado, portanto, aqui a possibilidade de fazer esta
diminuição.
O mesmo se passa com as ações de Promoção Turística e também com as questões da Ação
Social, que aqui não tem a ver com a falta de qualquer apoio, mas é o ritmo de obra, por
exemplo, da Fundação Maria Luísa que esta a andar mais devagar do que ao que era previsto,
permite-nos fazer aqui, para já, algum acerto.
Obviamente que aumentámos as despesas ao investimento na área da Saúde.
Na área do Saneamento e Salubridade, tratam-se rubricas na área dos resíduos, nomeadamente
o cabimento para a aquisição de uma nova viatura.
Na área da Águas e Termalismo é uma intervenção que já tentámos fazer nas Termas da
Amieira, cujo procedimento ficou deserto e temos que voltar a fazer de novo, colocámos aqui
mais 25.000,00 euros.
Na área da Proteção Civil é a limpezas das faixas de combustível onde os prazos foram adiados,
portanto, estão aqui mais 116.000,00 euros.
Na  área  das  Vias  de  Comunicação  e  Transporte,  mais  164.000,00  euros  que  são  para  o
andamento de novos projetos, realização de projetos e alguns alcatroamentos e também para a
compra de um camião para substituição de camiões mais antigos que temos.
Na área do Desenvolvimento Económico, um reforço de 358.000,00 euros para a compra de
terrenos. A inscrição deste valor depois também aparece na correspondência dos aumentos dos
passivos  financeiros  e  dos  nossos  encargos  com  as  sociedades  financeiras  no  valor  de
350.000,00 euros.. Este valor está contratualizado com a banca, foi a Caixa de Crédito já em
2019, portanto, foi autorizado, fez o seu percurso de autorização de órgão Executivo, fez o
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percurso  de  contratação  do  empréstimo  nas  entidades  competentes,  foi  aprovado  pela
Assembleia Municipal e foi enviado ao Tribunal de Contas e o próprio contrato e os próprios
fundamentos, para que é que servia esse contrato? Diz lá para o que é que era, não me lembro
se era um milhão duzentos se era um milhão e quatrocentos e referia três localizações: Área de
Localização Empresarial dos Baixos/Tapéus que foi objeto de um cadastro e que se está a
proceder aos contratos promessa de compra e venda das parcelas com os proprietários, é um
processo demorado, são mais de 100 parcelas, uma dimensão média inferior a 1.000,00 euros,
na totalidade são 19 hectares, é um processo demorado e por isso tem aqui menor incremento.
Foi possível avançar com a avaliação/negociação da área de duas ou três parcelas para a Área
Empresarial de Soure Sul e havendo essa recetividade necessária para poder depois avançar, dar
os passos seguintes no Tribunal de Contas, é necessário fazer o respetivo cabimento em termos
de  Orçamento,  ou seja,  se  não houvesse  evidências  não tínhamos nem necessidade,  nem
possibilidade de estar aqui a inscrever o que é que queremos. Sabemos é que temos de um lado
um pacote possível de financiamento aprovado e, do outro lado, para podermos usufruir dele,
para poder gastar, tem que estar outro tipo de evidência, os quais agora neste encontro de
evidências se traduzem na respetiva inscrição orçamental. Nós tivemo-lo, por exemplo, inscrito
em  2019 e em 2020 não foi executado e eu disse-lhe isso no final de 2020, aquando da 2.ª
Revisão, nos últimos dias de 2020, que de facto estávamos a executar um milhão e meio a
menos. O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves hoje, pelos vistos, estudou melhor a
lição e veio, de facto, mais ou menos dizer aquilo que está cá, mas quando foi no final de 2020
eu disse-lhe, cuidado naquilo que o Senhor Vereador está a dizer. O que falta aqui é o dinheiro
da água, isso não é verdade, está no Orçamento de 2020, foi executado e a prova virá quando
houver a Prestação de Contas. De facto o que não aconteceu evidenciado foi o atraso de obras
e foi também a compra de terrenos que tiveram, por isso, a sua cabimentação, está pedente da
objetividade do negócio,  se vamos aprovar  o contrato promessa de compra e venda para
desbloquear a situação em termos de Tribunal de Contas, porventura vamos ter que corrigir o
empréstimo na Assembleia Municipal, porque não é possível, não há condições de contacto
com as pessoas, de negociação com as pessoas, da aceitação dos valores de avaliação, não é
possível concretizar, a curto prazo, o tal milhão e quatrocentos mil euros que temos previsto,
não está a ser possível comprar os terrenos, negocia-los dentro dos preços que os avaliadores
estipulam, vamos fazê-lo a “conta gotas”, vamos fazê-lo à medida que formos encontrando as
probabilidades… Nós temos um milhão e quatrocentos mil euros que foram autorizados, estão
contratados pela banca e estão disponíveis, e a filosofia é à medida que houver necessidade de
assumir o compromisso através dos contratos de promessa compra e venda,  tivermos em
condições de os aprovar, fazer a respetiva modificação orçamental, é ir buscar a disponibilidade
prevista e inscrevê-la no Plano e Orçamento. Nós temos que nos adaptar às circunstâncias e a
lei prevê a circunstância é uma alteração/modificação e a competência é do Executivo, neste
caso pode ser exercida pelo Presidente de Câmara. Nós reforçámos a nossa responsabilidade no
campo do orçamento em termos dos passivos financeiros e aumentaremos o correspondente
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património por força do Plano de Atividades na aquisição desses terrenos. Essa, de facto, é a
grande nota desta alteração que é maior que a normal, mas não desvirtua aquilo que já está
contemplado desde 2019, mas também lhe digo que até final do ano, porventura, o Orçamento
do Município e o Plano serão muito maiores que aqueles que os Senhores estão a prever.”-------

O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves, referiu que: “só para concluir, não duvido do
que está a dizer, mas penso que não percebeu na totalidade qual é a minha dúvida, é que eu
preciso de saber exatamente se estes 350.000,00 euros que vai ser de endividamento bancário
para que é que é? Se é para Soure, se é para Tapéus, se é só para um dos lados? Como sabe, se
for para Tapéus, voto a favor, mas se for para o Casal do Barril não voto a favor… Se reparar,
na introdução diz que é uma alteração orçamental modificativa, isto em linguagem do SNC, na
linguagem  do  POCAL  seria  uma  Revisão,  prevê  o  reforço  de  dotações  de  despesa  por
contrapartida do produto de contratação de empréstimo referente às Áreas de Localização
Empresarial de Soure Sul e Venda Nova/Tapéus, o que eu quero saber é se estes 350.000,00
euros, como está aqui a dizer, vão servir também para a Área Empresarial Soure Sul, como está
aqui hoje, o pedido, no ponto 33, para 350.000,00 euros, não concordo com aquela zona ali.
Nós temos que investir, sabe a minha estratégia para o Concelho de Soure, será investir na
continuidade do IC2, aí sim, agora ali acho muito difícil fazer naquela zona de Meãs, Guerres,
Casal do Barril, é longe das acessibilidades, as indústrias não vão para ali, para mim é um erro,
não faria isso. Agora em Tapéus sim, naquela zona periférica contínua à estrada nacional. Nas
Grandes  Opções do Plano,  na  modificação aparece 200.000,00  euros para  Tapéus  e  mais
150.000,00 euros para  Casal  do Barril,  mas no ponto 33 só aparece terrenos para a  Área
Empresarial Soure Sul, isso não quer dizer que mais tarde não venham os de Tapéus, mas isso
eu queria era saber se nesta altura isto é só para aquele empréstimo que vai ser no ponto 33,
porque eu não concordo com aquela zona ali, Tapéus sim.”---------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “vou tentar esclarecê-lo, não
vai  ser  fácil...  O Senhor Vereador tem que ir  a  2019,  já  cá  estava,  tem que recuperar  os
documentos  de  2019  do  empréstimo  e  lá  diz  que  é  para  três  sítios,  diz  que  é  para
Alfarelos/Granja do Ulmeiro e tem 400.000,00 euros, diz que é para Baixos Tapéus 200.000,00
euros e diz que é para Soure Sul 400.000,00 euros. O próprio contrato que foi aprovado, foi a
concurso à banca, foi aprovado, foi à Assembleia Municipal diz claramente o que é que é, e
tanto diz claramente o que é que é que estamos presos a ele. Também lhe adianto, tendo em
conta depois o evoluir das coisas, nós de facto hoje conseguimos avançar para o Soure Sul, que
o Senhor Vereador não concorda, é pena é nós não sermos donos daqueles 90 hectares há
muito tempo, porque se não já tínhamos lá empresas, porque a procura existe, não temos é
instrumento…”----------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves, referiu que: “podem é ser indústrias que não
interessam ao Concelho...”--------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “pode é ser que, quem muito
escolhe pouco acerta, e se calhar é o que andamos a fazer há muitos anos, é escolher muito e
não acertamos em nenhuma, porque de facto elas não têm cá ficado, mas temos tido muita
procura, felizmente. A minha estratégia de Presidente de Câmara, já lho disse aqui há dois anos
atrás e o ano passado, volto a repetir, de facto, saudavelmente temos essa grande diferença, o
Senhor Vereador acha que devemos ir cegamente pela estradas e eu acho que não vale a pena ir
pelas estradas se não continuamos a ter cá investimento… Tenho empresas todas as semanas a
bater à porta do Município de Soure para se instalarem e não tenho nada para lhes propor ou
que lhes tenho para lhes propor são de facto propriedades da Zona Industrial de Soure que
estão sobrevalorizadas... Estou notificado, desde a semana passada, para exercermos o direito
de preferência sobre as instalações da Quimigal, são três hectares e meio, o negócio está em
trezentos e oitenta mil euros, o Município pode exercer direito de preferência, para quê?
Para comprar a propriedade da Quimigal e há procura na área do Biodiesel, na área dos
Resíduos,  na  área  dos  Inertes,  nas  ofertas  das  áreas  Agroalimentares.  A  operação  de
comprar a Quimigal agora e colocá-la em disponibilidade imediata, isso não existe, existe um
investimento e preparação... Nós fizemos uma caraterização do Soure/Sul na zona entre o
Casal do Barril, o Marco do Sul e os Guerres, são mais de 90 hectares, está feita a sua
caraterização,  está  feita a sua potencialidade,  é uma zona de fácil  loteamento,  tendo em
conta que não tem condicionantes de REN, nem de RAN, é uma mancha caraterizada como
terreno florestal,  que no PDM é possível  alterá-lo através de um Plano Pormenor mais
simples e de um loteamento mais simples, e o próprio AICP tem esta referência e tem
tentado colocar nas montras internacionais essa possibilidade daquele terreno, e também
tem tido procura, ao contrário de sítios mais apetecíveis, ali junto ao Nó da Autoestrada,
mas depois tem influência da RAN da REN e de outras condicionantes mais difíceis de
alterar.
Tapéus, diria que 50% do trabalho de caraterização de contacto com os proprietários e até
de  abordagem  do  ponto  de  vista  do  Contrato  Promessa  está  feito,  dentro  poucas  de
semanas espero estar aqui com uma proposta já para mais de 50% da aquisição das parcelas
de Tapéus, porventura as outras 50% terão que ir para um processo de expropriação, há
pessoas a pedir  80.000,00 euros pelo terreno cuja oferta é 20.000,00 euros… Agora, de
facto, os eleitores vão ter uma escolha para fazer, por um lado, e parece-me que a maioria
desta equipa acha que a aposta é porque têm a experiência e sabem o contacto, e sabem a
abordagem que temos, é criar possibilidade no futuro, pode ser daqui a 10 anos, só que se
não começarmos hoje,  começarmos só daqui  a  10 anos se  calhar  já  é  tarde de mais,  e
portanto, a reindustrialização da Europa, a reindustrialização do País, o Desenvolvimento da
Atividade  Económica  carece  de  espaços  para  que  as  pessoas  se  instalem,  para  que  as
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empresas se instalem e Soure não tem. A nossa estratégia passa por dotar Soure de prédios
preparados para receber a Atividade Económica que quando aparece vem com pressa, não é
à espera que qualifiquem em PDM, requalifiquem terrenos, etc...
Para hoje o que temos está na ordem de trabalhos, a proposta de aquisição de terrenos para
Soure/Sul, esta alteração contempla, de facto, as duas áreas, e portanto, sobre o conhecimento
que estão a ter sobre esta 3.ª alteração/modificação ao Plano e Orçamento de 2021, contempla,
de facto, 350.000,00 euros de reforço para estas duas áreas.”--------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves, referiu que: “posso concluir e é legítimo
concluir  que  esta  alteração  modificação são  200  mil  euros  para  a  Área  Empresarial  de
Tapéus e 150.000,00 euros para a Área Empresarial Soure-Sul.”------------------------------------

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

Ponto 6. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
             . Processo nº 18/2021/13 – Casas Novas 
             . Maria Olinda Sá Alves
           - Emissão de Certidão Favorável à Constituição de Compropriedade de 1

Prédio Rústico através de Doação - Artigo 54.º da Lei 91/95, de 2/9 com
a Atual Redação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto : Processo nº 18/2021/02 – Casas Novas
   Maria Olinda Sá Alves

Emissão de certidão favorável à constituição de compropriedade de 1 prédio rústico através de
doação - artiio 54.º da Lei 11/15  de 2/1 com a atual redação

Face ao teor da informação jurídica  considerando que o ato a praticar é uma  escritura de
doação  suiere-se que seja deferido o pedido de emissão de certidão com parecer favorável para a
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constituição de compropriedade do prédio rústico  reiistado com o artiio matricial nº 7817 da União
das freiuesias de Deiracias e Pombalinho  situado nas Casas Novas.

De acordo com a classifcação do PDM  o prédio situa-se em zona de expansão a sujeitar a
planos.

 O assunto deverá ser presente à reunião de Câmara para deliberação. 
Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
23 de março de 2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de emissão de certidão com parecer
favorável para a constituição de compropriedade do prédio rústico, registado com o
artigo matricial n.º 7817 da União das Freguesias de Degracias e Pombalinho,
situado nas Casas Novas, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------

Ponto 7. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
             . Processo nº 18/2021/01 – Gesteira
             . Carla Cordeiro, Solicitadora
            - Emissão de Certidão Favorável à Constituição de Compropriedade de 1

Prédio Rústico através de Partilha - Artigo 54.º da Lei 91/95, de 2/9 com
a Atual Redação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto : Processo nº 18/2021/01 - Gesteira
   Carla Cordeiro  Solicitadora

Emissão de certidão favorável à constituição de compropriedade de 1 prédio rústico através de
partlha - artiio 54.º da Lei 11/15  de 2/1 com a atual redação

Face ao teor da informação jurídica  considerando que o ato a praticar é uma  escritura de
partlha  suiere-se que seja deferido o pedido de emissão de certidão com parecer favorável para a
constituição de compropriedade do prédio rústico  reiistado com o artiio matricial nº 3762 da União
das freiuesias de Gesteira e Brunhós  que provém do artiio 2721 da extinta freiuesia da Gesteira.

De acordo com a classifcação do PDM  o prédio situa-se em zona urbana da Gesteira.
Apesar de localizar em zona urbana  a criação de compropriedade ou ampliação do número de

compartes de um prédio rústico  não corresponde à criação direta de um loteamento  face ao disposto
na alínea i) do artiio 2º  do Decreto-Lei 555/11  de 16/12 na atual redação.

Subsequentemente  se os comproprietários pretenderem promover tal operação  terão de o
realizar conjuntamente  nos termos leiais e reiulamentares aplicáveis.

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

Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
23 de março de 2021
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Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de emissão de certidão com parecer
favorável para a constituição de compropriedade do prédio rústico, registado com o
artigo matricial n.º 3762 da União das Freguesias de Gesteira e Brunhós, que provém
do artigo 2721 da extinta Freguesia de Gesteira, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.-----------------------------------------------------------------------------

Ponto 8.  Demolição/Consolidação de Prédio em Ruínas – Processo: 26/2021/03 –
Pouca Pena

             . Denunciante: Maria Elisa Diogo Morgado
                   - Aprovação do Auto de Vistoria
                  - Realização de Audiência Prévia nos termos do CPA e determinação da

Ordem de Demolição e Limpeza do Espaço  

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: Demolição/Consolidação de prédio em ruínas – Processo: 26/2021/03 – Pouca Pena
  Denunciante: Maria Elisa Dioio Moriado

                . aprovação do auto de vistoria
            . realização de audiência prévia nos termos do CPA e determinação da ordem de demolição e

limpeza do espaço  

Em 12 de março de 2021 foi realizada vistoria  determinada por despacho do dia 1 de março do
Sr Vice-Presidente da Câmara  tendo sido lavrado auto que se dá aqui inteiralmente por reproduzido.

Em face do teor do auto de vistoria  ao abriio do nº 3 do artº 81º do DL 555/81  de 16/12  com
as alterações do DL 136/2014  de 01/01  a Câmara Municipal pode ordenar a demolição total ou parcial
das construções que ameacem ruína ou ofereçam periio para a saúde pública e para a seiurança 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 artiios 121º e seiuintes do CPA  quanto ao projeto de decisão acima
descrito e ainda quanto ao teor do auto de vistoria. 

Face ao exposto suiere-se que:
1 – A Câmara Municipal aprove o teor do auto de vistoria e determine a execução da demolição

do edifício e remoção dos escombros;
2 – Após aprovação do auto de vistoria  se notifquem 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 artiios 121 e seiuintes do Códiio do Procedimento Administrativo.  

3 – Se dê conhecimento à queixosa dos procedimentos.

Maria José O. Carvalhão – Eniª
12 de março de 2021
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Deliberado, por unanimidade, aprovar o teor do auto de vistoria e determinar a
execução da demolição do edifício e remoção dos escombros.
- 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;
-  Se  dê  conhecimento  à  queixosa  dos  procedimentos,  conforme  decorre  das
informações técnicas dos serviços.------------------------------------------------------

Ponto 9. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
             . EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

             . Centro Escolar da Freguesia de Soure
                - Trabalhos Complementares 
                - Pedido de Prorrogação de Prazo

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: Educação e Juventude
              Educação Pré-Escolar
              Centro Escolar da Freguesia de Soure

  . Trabalhos complementares
               . Pedido de prorrogação de prazo

Relativamente ao assunto supra referido, informo:
1. No decorrer da obra, verificou-se a necessidade de realizar trabalhos complementares no
total de 21.896,94 €;

   2. Em consequência, a necessidade de prorrogar o prazo de execução da obra por 90 dias.

Nestas condições, e de acordo com os pareceres técnicos (em anexo) da entidade fiscalizadora e
considerando  aceitável  e  razoável  os  valores  dos  trabalhos  complementares,  propomos  a
aprovação dos referidos trabalhos e da prorrogação graciosa de prazo para conclusão das obras
até 26 de Julho de 2021, conforme solicitado pelo empreiteiro (documento em anexo).

 28



06.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 29 de março de 2021 pelas 14,30 horas

Mais  informo,  que  a  prorrogação  de  prazo  também  se  justifica,  não  só  pelos  trabalhos
complementares, mas por todos os constrangimentos resultantes da pandemia que atravessamos,
condições climatéricas e período de férias. De salientar, que sendo uma prorrogação graciosa não
produzirá aumento de encargos na obra.

À consideração superior,
O Técnico
(Mauro Alegre, Dirigente Intermédio do Sector)
25-03-2021

O Senhor Vereador Eng.º Guilherme Castanheira, referiu que: “Senhor Presidente, neste
ponto vou pedir para me ausentar, porque na minha actividade profissional participei nos
Projectos de Engenharia deste Centro Escolar.”-------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “penso que o Executivo
aceita este impedimento, não tenho conhecimento que tenhamos tido qualquer contrato
com o  Senhor  Eng.º  Guilherme  Castanheira,  mas  ele  diz  que  participou  nos  projetos,
devemos ter isso em conta.  Trata-se dos serviços terem a necessidades de ter trabalhos
complementares,  tendo  em  conta  o  avanço  da  obra  e  a  necessidade  de  Prorrogação
Graciosa de Prazo por mais 90 dias, já visitei a obra, estão aqui evidenciados os diversos
constrangimentos que as empresas têm tido para o bom andamento dos trabalhos, parece-
nos que o andamento da obra está  a  ser  feito dentro daquilo que é previsto,  tem uma
empresa que faz a fiscalização e acompanhamento em nome do Município,  o Chefe de
Divisão  tem acompanhado  esse  relatório  e  os  autos  de  medição  e  a  proposta  é  esta,
trabalhos complementares de 21.896,94 euros, cerca de 5,55% e prorrogação de prazo por
mais 90 dias.”-------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar os trabalhos complementares no total de
21.896,94  e a€  prorrogação da graciosa de prazo para conclusão das obras até
26 julho de 2021, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------
O Senhor Vereador Eng.º Guilherme Castanheira (em substituição), ausentou-se
da  sala  neste  ponto,  não  participando  na  discussão  e  votação  do  mesmo,
considerando que participou nos projetos de engenharia relativos a este processo,
no âmbito da sua atividade profissional.----------------------------------------------

Ponto 10. EDUCAÇÃO 
              . EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

              . Centro Escolar da Freguesia de Soure
                - Escolha de Procedimento Prévio
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10.1. Aquisição de Equipamento Informático

Foi presente a seguinte informação: 
Assunto: EDUCAÇÃO

  CENTRO ESCOLAR DE SOURE 
                   JARDIM DE INFÂNCIA, 1º E 2º CICLOS

     - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO

PROCEDIMENTO PRÉVIO

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

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 3.000,00 euros, inferior ao
limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso aquela figura, cf. alínea c) do n.º 1 do artigo 20º do
Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

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

O presente encargo está previsto no Orçamento de 2021 e seguintes pela rubrica 02.03.07.01.07 e trata-se de
ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 01 001 2009/14-2, com o número de cabimento
1869 de 25/03/2021.

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

3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes entidades 
- Carlos António Ramalho dos Santos Contente
- Reis, Martins & Freire, Lda
- 3WD Informática, Lda
- Espectro – Sistemas de Informação, S.A.

4. JÚRI

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

- Sofia Valente, Dra. (Presidente do Júri); 
- Joaquim Oliveira, Eng.;
- Mauro Alegre, Eng.;
- Mário João Gomes, Dr. (Suplente);
- Luís Ferreira, Eng. (Suplente).

À consideração superior, 
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)

25.03.2021 
O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes,  referiu  que:  “trata-se  de  um
procedimento prévio através da modalidade de consulta prévia, no valor base de 3.000,00
euros, para Aquisição de Equipamento Informático, para o Centro Escolar de Soure.”-------
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Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar:  a  escolha  do  procedimento  prévio  da
modalidade de consulta prévia, com o preço base de 3.000,00 euros; o convite e o
caderno de encargos; a consulta às seguintes entidades (Carlos António Ramalho dos
Santos Contente; Reis, Martins  &  Freire, Lda; 3WD Informática, Lda; Espectro
Sistemas de Informação, S.A.); e o júri, conforme decorre das informações técnicas
dos serviços.------------------------------------------------------------------------------------

10.2. Aquisição de Mobiliário

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: EDUCAÇÃO

  CENTRO ESCOLAR DE SOURE 
                   JARDIM DE INFÂNCIA, 1º E 2º CICLOS

     - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO

PROCEDIMENTO PRÉVIO

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

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 11 600,00 euros, inferior ao
limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso aquela figura, cf. alínea c) do n.º 1 do artigo 20º do
Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

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

O presente encargo está previsto no Orçamento de 2021 e seguintes pela rubrica 02.03.07.01.10.02 e trata-se de
ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 01 001 2009/14-3, com o número de cabimento
1870 de 25/03/2021.

2. PROCESSO

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes entidades 
                               -                      - Luís Coelho Unipessoal, Lda.

- Mundo Escolar, Comércio de Material Didático, Lda.
- Nautilus, S.A.
- Areal Editores, S.A.
- Seixas e Simões, Lda.

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

- Sofia Valente, Dra. (Presidente do Júri); 
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- Joaquim Oliveira, Eng.;
- Mauro Alegre, Eng.;
- Mário João Gomes, Dr. (Suplente);
- Luís Ferreira, Eng. (Suplente).

À consideração superior, 
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
25.03.2021

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “trata-se do mesmo tipo
de procedimento desta vez para o Equipamento Mobiliário, o valor base é de 11.600,00
euros, através da modalidade de Consulta Prévia, com consulta a 5 fornecedores, havendo
aqui lugar à nomeação de júri.”---------------------------------------------------------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar:  a  escolha  do  procedimento  prévio  da
modalidade de consulta prévia, com o preço base de 11.600,00 euros; o convite e o
caderno de encargos; a consulta às seguintes entidades (Luís Coelho Unipessoal, Lda;
Mundo Escolar, Comércio de Material Didático, Lda; Nautilus, S.A.; Areal Editores,
S.A.; Seixas e Simões, Lda); e o júri, conforme decorre das informações técnicas dos
serviços.-----------------------------------------------------------------------------------------

10.3. Aquisição de Equipamento Didático

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: EDUCAÇÃO

  CENTRO ESCOLAR DE SOURE 
                   JARDIM DE INFÂNCIA, 1º E 2º CICLOS

     - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO

PROCEDIMENTO PRÉVIO

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

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 13.150,00 euros, inferior ao
limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso aquela figura, cf. alínea c) do n.º 1 do artigo 20º do
Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. alínea a) do nº1
do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.
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O presente encargo está previsto no Orçamento de 2021 e seguintes pela rubrica 02.03.07.01.10.02 e trata-se de
ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 01 001 2009/14-3, com o número de cabimento
1867 de 25/03/2021.

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

3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes entidades 
                                          – - Luís Coelho Unipessoal, Lda.

- Mundo Escolar, Comércio de Material Didático, Lda.
- Nautilus, S.A.
- Areal Editores, S.A.

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

- Sofia Valente, Dra. (Presidente do Júri); 
- Joaquim Oliveira, Eng.;
- Mauro Alegre, Eng.;
- Mário João Gomes, Dr. (Suplente);
- Luís Ferreira, Eng. (Suplente).

À consideração superior, 
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
25.03.2021

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes,  referiu  que:  “trata-se  de  um
procedimento prévio para Aquisição de Material  Didático,  no valor base é de 13.150,00
euros, para a área do material didático, também com lugar à nomeação de júri, aprovação do
Convite e Caderno de Encargos.”------------------------------------------------------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar:  a  escolha  do  procedimento  prévio  da
modalidade de consulta prévia, com o preço base de 13.150,00 euros; o convite e o
caderno de encargos; a consulta às seguintes entidades (Luís Coelho Unipessoal, Lda;
Mundo Escolar, Comércio de Material Didático, Lda; Nautilus, S.A.; Areal Editores,
S.A.); e o júri, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-----------------

Ponto 11. EDUCAÇÃO – ENSINO PRÉ-ESCOLAR

               . AAAF (ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA) - PÁSCOA

                - Interrupção Letiva Páscoa 2021 – Para Conhecimento

Foi presente a seguinte informação: 
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Assunto: EDUCAÇÃO/ ENSINO PRÉ ESCOLAR

- AAAF (ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA) - PÀSCOA
- INTERRUPÇÃO LETIVA PÁSCOA 2021

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:

O Município de Soure  é  responsável  pela  implementação,  organização  e  gestão  das  AAAF no Pré-
Escolar público do Concelho de Soure,  sendo da responsabilidade dos educadores titulares de grupo
assegurar a supervisão pedagógica e acompanhamento da execução das AAAF, tendo em vista garantir a
qualidade das atividades desenvolvidas (art.º4, n.º 2 da Portaria n.º644-A/2015, de 24 de agosto de 2015).

O Município de Soure, juntamente com o Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure, decidiram
promover  as  Interrupções  Letivas  (AAAF)  da  Páscoa,  garantindo  todas  as  condições  de  segurança
necessárias e possíveis, no período compreendido entre 29 de março e 01 de abril de 2021, mediante
inscrição das crianças cujos Encarregados de Educação necessitem do serviço, em 5 Pólos recetores, por
terem sido estes que tiveram maior adesão nas Interrupções Letivas passadas: Jardim de Infância de
Alfarelos, Jardim de Infância da Granja do Ulmeiro, Jardim de Infância de Tapéus, Jardim de Infância de
Soure e Jardim de Infância da Vinha da Rainha. 

Os  transportes  necessários  serão assegurados,  dando assim uma resposta  integrada e de qualidade e
respondendo desta forma às necessidades das Famílias que não têm outro tipo de rede, ficando desta
forma todo o ano letivo coberto pelo Serviço das AAAF.

À consideração superior,
Chefe Divisão Assuntos Sociais e Educação em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
23/03/2021

Foi  tomado  conhecimento  que  o  Município  de  Soure,  juntamente  com  o
Agrupamento  de  Escolas  Martinho  Árias  de  Soure,  decidiram  promover  as
Interrupções  Letivas  (AAAF)  da  Páscoa  garantindo  todas  as  condições  de
segurança necessárias e possíveis, no período compreendido entre 29 de março e 01
de abril de 2021, mediante inscrição das crianças cujos Encarregados de Educação
necessitem do serviço, conforme decorre da informação técnica dos serviços.--------

Ponto 12. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

              . MEDIDAS IMPLEMENTADAS NO ÂMBITO DO COVID-19
                 - Retoma Ensino Presencial – Para Conhecimento

Foi presente a seguinte informação: 
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Assunto: EDUCAÇÃO/ ENSINO PRÉ ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO
- MEDIDAS IMPLEMENTADAS NO ÂMBITO DO COVID -19

- RETOMA ENSINO PRESENCIAL

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, foi apresentado um plano
de forma a habilitar a retoma gradual de atividades, nomeadamente as atividades escolares,
que estavam a ser dinamizadas no formato de ensino à distância desde 08 de fevereiro de
2021.

Assim, ficou determinada a reabertura  do ensino presencial  a  15 de março de 2021 das
creches, pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico. Sendo os níveis de ensino do pré-escolar e
do 1.º ciclo do Ensino Básico da competência dos Municípios, a Câmara Municipal de Soure
efetuou as diligências necessárias para uma retoma em segurança, nomeadamente com a
entrega  de  EPIs  (Equipamentos  de  Proteção  Individual)  para  proteção  do  pessoal  não
docente,  de  desinfetante  de  mãos,  desinfetante  de  superfícies,  mochilas/  brinquedos  e
desinfetante para os tapetes das entradas.

Foram reativados com normalidade todos os serviços, designadamente transportes, refeições,
AEC (Atividades de Enriquecimento Curricular  e AAAF (Atividades de Animação e Apoio  à
Família).

O 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico retomam as aulas presenciais a 05 de abril de 2021 e o
Ensino Secundário e Superior a 19 de abril de 2021.

Assim,  paralelamente  a  esta  retoma  gradual,  mantêm-se  os  dois  Pólos  das  Escolas  de
Acolhimento para os 13 alunos dos ciclos de ensino para os quais o ensino ainda se mantém à
distância  e  que  se  encontram numa das  condições  de  referência  (filhos  de  profissionais
essenciais até aos 12 anos, alunos que usufruem de medidas do Decreto-Lei n.º 54/ 2018 e
alunos sinalizados pela CPCJ), assim como a entrega de 11 refeições diárias em regime de
take away para alunos de escalão A e B.

De referir ainda que se deu início ao Plano de Testagem aos Docentes e Não Docentes que
exercem  funções  nos  níveis  de  ensino  Pré-escolar  e  do  1.º  Ciclo  do  Ensino  Básico  nos
estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure, com uma
primeira testagem efetuada no dia 16 de março de 2021.

O  Município  fez  ainda  um  investimento  no  reforço  do  parque  informático  dos
estabelecimentos educativos dos níveis de ensino Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico
através da aquisição de 65 webcams, no valor de 1.527,50€ + IVA, dotando todas as salas de
atividades com este equipamento.

À consideração superior,
Chefe Divisão Assuntos Sociais e Educação em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
16/03/2021
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O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “trata-se de uma informação síntese da
retoma do ensino que se iniciou no passado dia 15. Tínhamos tido o ensino à distância,
desde o dia 08 de fevereiro, foi retomado no dia 15 para o Pré-Escolar e 1.º Ciclo, com
todos  os  serviços  em  pleno  funcionamento,  refeições,  transportes,  AEC,  todos  esses
serviços da competência do Município. Como já disse o Senhor Vice-Presidente, segunda-
feira retomaram os 2.º e 3.º Ciclos, obviamente tudo estará preparado e em segurança para
que  a  retoma  seja  com  toda  a  normalidade.  No  dia  19  de  abril,  retomará  o  Ensino
Secundário.  
Só aqui 2 ou 3 notas. Como já disse o Senhor Presidente, tivemos nos dois últimos dias que
encerrar o Centro Escolar das Degracias, por existência de alguns alunos infetados e das
suas famílias. 
Mantivemos neste período as 2 Escolas de Acolhimento com o Agrupamento de Escolas de
Soure,  onde  tivemos  13  alunos  a  frequentar,  portanto,  estamos  a  falar  de  filhos  de
profissionais de serviços essenciais e também crianças sinalizadas pela CPCJ. Continuámos a
entregar na residência 11 refeições diárias a alunos com a Ação Social Escolar. No dia 16 de
março, o Ministério da Educação com as Autoridades de Saúde, fez a testagem a todo o
Pessoal Docente e Não Docente dos Estabelecimentos Escolares do Pré-Escolar e 1.º Ciclo.
O Município também fez um investimento neste período, reforçámos todas as salas do Pré-
Escolar e 1.º Ciclo com webcams, um investimento de cerca de 1.500,00 euros. No passado
sábado, procedeu-se à vacinação do Pessoal Docente e Não Docente e também dos outros
Profissionais associados à Escola a tempo inteiro, Técnicos das AEC e outros Técnicos.”----

Foi tomado conhecimento das Medidas Implementadas no âmbito do COVID-19 -
Retoma do Ensino Presencial.
O  Município  fez  ainda  um  investimento  no  reforço  do  parque  informático  dos
estabelecimentos  de  ensino Pré-Escolar  e  do 1.º  Ciclo  do Ensino Básico  através  da
aquisição de 65 webcams, no valor de 1.527,50  + IVA, dotando todas as salas de€
atividades com este equipamento, conforme decorre da informação técnica dos serviços.--

Ponto 13. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

              . AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES 
              . EB1 de Vinha da Rainha – Espaço Multiusos 
                - Libertação Parcial de Caução – Homologação de Auto

Foi presente a seguinte informação: 
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Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

EB1 DE VINHA DA RAINHA – ESPAÇO MULTIUSOS

LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada  acima referida foi  adjudicada por  despacho do Senhor  Presidente  da Câmara de  16.03.2017,  à
empresa Rosete – Engenharia e Construção, Ldª, pelo valor de 64.890,00 €, acrescido de IVA.

O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 06.11.2017.

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

Assim, propõe-se: 
a) A homologação do auto de vistoria em anexo;
b) A libertação de 15 % do valor das cauções da obra.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
16.03.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de vistoria e a
libertação de 15% do valor das cauções da obra, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.-----------------------------------------------------------------------

Ponto 14. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
               . AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES 
              . EB1 de Figueiró do Campo
                -  Escolha de Procedimento Prévio

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

EB1 DE FIGUEIRÓ DO CAMPO

ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

      
Com vista à execução da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 13.262,00 euros, inferior ao limite
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º,
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto

A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente
informação, insere-se dentro do âmbito da competência quer do Presidente da Câmara Municipal, quer da Câmara Municipal,
uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros – cf. alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-
Lei 197/99, de 08 de Junho –.
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O encargo  previsto  para  a  presente  empreitada  tem dotação  no  orçamento  para  o  presente  ano  de  2021  pela  rubrica
02.03.07.01.03.05 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de  01 002 2021/17
4/21.

2. PROCESSO

Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1, do art. 114º do D.L.111-B/2017, às seguintes entidades, a definir superiormente:
● Euroténis, Lda.;
● Urbanludic, Ld.ª;
● Alvape – Construção e Obras Públicas, Ld.ª;

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

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º) 
24.03.2021

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “trata-se da escolha de um
procedimento prévio, para uma intervenção estimada em 13.262,00 euros, para a  Escola
Básica do 1.º Ciclo de Figueiró do Campo, mas que tem junto também o Jardim de Infância,
e portanto, a proposta é seguir um conjunto de intervenções similares que estamos a fazer
em quase todos os Centros Escolares, a nível do recinto.”------------------------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar:  a  escolha  do  procedimento  prévio  da
modalidade de consulta prévia, com o preço base de 13.262,00 euros; o projeto, o
convite e o caderno de encargos; a consulta às seguintes entidades (Euroténis, Lda;
Urbanludic, Lda; Alvape  - Construção e Obras Públicas, Lda;); e a dispensa de
constituição de júri, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-----------

Ponto 15. EDUCAÇÃO – ENSINO SUPERIOR

                 - Estágios de Verão da Universidade de Coimbra  – Para Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: EDUCAÇÃO/ ENSINO SUPERIOR

               ESTÁGIOS DE VERÃO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
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Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:

A Universidade de Coimbra incrementa, através de estágios não curriculares – Estágios de
Verão, um complemento da formação académica aos seus estudantes, promovendo a ligação
ao mundo laboral através de experiências em contexto real de trabalho e da aquisição de
competências  profissionais,  como  um  elemento  fundamental  da  formação  académica  e
humana dos estudantes.

Estes  estágios  poder-se-ão  traduzir  numa  experiência  única  e  enriquecedora  para  os
estudantes, que, por sua vez, têm a possibilidade de aplicar os conhecimentos adquiridos na
sua formação académica e, paralelamente, são também uma oportunidade para as entidades
acolhedoras confirmarem a qualidade de formação da Universidade de Coimbra.

Neste sentido e considerando que:
-  Este  programa  permite  aos  estudantes  a  possibilidade  de  realizar  um  estágio  que  o
coloque em contacto direto e prático com os desafios da vida laboral;

-  A  tipologia  dos  estágios  procura  ainda  estimular  os  estudantes  a  alargarem  as  suas
competências e a valorizarem o seu Curriculum Vitae.
 

- Este tipo de experiência poderá ser extremamente importante na validação do interesse do
estudante por determinado percurso profissional, podendo conduzir a eventual redesenho do
seu percurso escolar.

- A experiência de trabalho é fundamental numa candidatura a emprego.

Neste  contexto,  entendemos  que  seria  positivo  acolher  alguns  Estágios  de  Verão  da
Universidade de Coimbra e submetemos o formulário para a realização de três estágios, em
algumas unidades orgânicas da Câmara Municipal de Soure, como a seguir se descreve:

Mestrado em Recursos Biológicos, Valorização do Território e Sustentabilidade 
   . Divisão do Meio Ambiente, Energia e Tecnologias
   . Data de Estágio: de 15/07/2021 a 15/08/2021
   . 140 horas

Licenciatura em Psicologia
   . Divisão de Assuntos Sociais e Educação
   . Data de Estágio: de 01/07/2021 a 01/08/2021
   . 140 horas

Licenciatura em Direito
   . Subunidade Orgânica de Apoio Jurídico, Contencioso e Auditoria
  . Data de Estágio: de 15/07/2021 a 15/08/2021
  . 140 horas

A candidatura ao estágio é efetuada, pelos estudantes, no sistema informático de gestão da
académica  da  UC,  o  Inforestudante,  acompanhada  de  Curriculum Vitae e  o  método  de
seleção é da responsabilidade da Universidade de Coimbra.
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Competirá  à  entidade  acolhedora  a  definição  e  envio  de  Plano  de  E
stágio de Verão, tendo em consideração a formação académica do estagiário, bem como
colaborar na avaliação do estágio e respetivo estagiário, através do preenchimento de uma
ficha de avaliação que lhe será disponibilizada pelo Gabinete de Saídas Profissionais.
                                                                                                                                                                           
À consideração superior,
A Técnica Superior,
(Susana Morim, Dra.)
16/03/2021

Foi  tomado  conhecimento  do  acolhimento  de  alguns  Estágios  de  Verão  da
Universidade de Coimbra, ao qual submetemos o formulário para a realização de
três estágios em algumas Unidades Orgânicas da Câmara Municipal de Soure,
nomeadamente:  Mestrado em Recursos  Biológicos,  Valorização do Território  e
Sustentabilidade; Licenciatura em Psicologia; Licenciatura em Direito, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.---------------------------------------------

Ponto 16. CULTURA/EDUCAÇÃO
               . ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 
                 - Concurso Conhecer Abril 2021

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “no seguimento do que é
feito há vários anos, a Divisão de Assuntos Sociais e Educação propõe a continuação do
Concurso Conhecer Abril, independente da forma como vai ser comemorado o 25 de abril. O
valor estimado para esta atividade é de 1.000,00 euros.”------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o regulamento e a autorização para a
realização da despesa com a aquisição de livros e de material didático, cujo valor
estimamos  em  1.000,00  euros,  conforme  decorre  da  informação  técnica  dos
serviços.-------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 17. CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – CULTURA 
               . BIBLIOTECA MUNICIPAL 
               . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO   
                  - Libertação Parcial de Caução – Homologação de Auto

Foi presente a seguinte informação:

 40



06.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 29 de março de 2021 pelas 14,30 horas

Assunto: CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES - CULTURA

BIBLIOTECA MUNICIPAL

CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO

LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada  acima referida foi  adjudicada por  despacho do Senhor  Presidente  da Câmara de  03.05.2017,  à
empresa Rosete – Engenharia e Construção, Ldª, pelo valor de 26.990,00 €, acrescido de IVA.

O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 06.11.2017.

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

Assim, propõe-se: 
a) A homologação do auto de vistoria em anexo;
b) A libertação de 15 % do valor das cauções da obra.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
16.03.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de vistoria e a
libertação de 15% do valor das cauções da obra, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.-----------------------------------------------------------------------

Ponto 18. DESPORTO E TEMPOS LIVRES – POLIDESPORTIVO DA FREGUESIA DAS DEGRACIAS  
               . CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS 
                  - Homologação do Auto de Receção Definitiva 

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: DESPORTO E TEMPOS LIVRES - POLIDESPORTIVO DA FREGUESIA DAS DEGRACIAS

CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA

Por  deliberação  de  17.02.2012  esta  Câmara  Municipal  homologou  o  auto  de  receção  provisória,  relativo  à
empreitada acima referida.

Decorrido o prazo de garantia estabelecido por lei e caderno de encargos (5 anos), propõe-se, após a realização da
respetiva vistoria, a homologação do auto de receção definitiva, bem como a extinção da caução e restituição, ao
empreiteiro, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito (cf. Art. 226.º, n.º1 do art.
227.º e n.º1 do art. 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março).

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
22/03/2021
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Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  homologação  do  auto  de  receção
definitiva,  bem como a  extinção  da  caução  e  restituição,  ao empreiteiro,  das
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.---------------------------------

Ponto 19. AÇÃO SOCIAL//HABITAÇÃO SOCIAL
               . APOIO AO ARRENDAMENTO

     

19.1. N.º Processo: 16/2021 – RAH

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: AÇÃO SOCIAL// HABITAÇÃO SOCIAL
                 . APOIO AO ARRENDAMENTO
                  - N.º PROCESSO: 16/2021 - RAH 

 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, publicado a 27 de outubro 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  16/2021  -  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.

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:
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A atribuição de um Apoio Monetário ao Arrendamento, em regime de Renda Apoiada, no valor de €125,00 (50%
do valor da Renda Mensal), pelo prazo de 12 meses com efeitos a partir de 01 de abril de 2021, ao Agregado
Familiar, com o n.º de processo 16/2021 - RAH.

À consideração superior,
Dirigente Intermédio de 4º Grau
Cristina Isabel da Costa Marta Lapo
16/03/2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um Apoio Monetário ao
Arrendamento,  em  regime  de  renda  apoiada,  no  valor  de  125,00€,
correspondente a 50% do valor da renda mensal, pelo prazo de 12 meses com
efeitos a partir de 01 de abril de 2021, ao Agregado Familiar, com o n.º de
processo 16/2021 - RAH, conforme decorre da informação técnica dos serviços.---

19.2. N.º Processo: 17/2021 – RAH

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: AÇÃO SOCIAL// HABITAÇÃO SOCIAL
                  . APOIO AO ARRENDAMENTO
                   - N.º PROCESSO: 17/2021 - 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, publicado a 27 de outubro 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  17/2021  -  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

 43



06.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 29 de março de 2021 pelas 14,30 horas

se  apresentem,  este  apoio  pode  ser  renovado  desde  que  reúna  as  condições  de  atribuição,  devendo  ser
apresentada uma nova Candidatura.

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 €83,50 (50%
do valor da Renda Mensal), pelo prazo de 12 meses com efeitos a partir de 01 de abril de 2021, ao Agregado
Familiar, com o n.º de processo 17/2021 - RAH.

À consideração superior,
Dirigente Intermédio de 4º Grau
Cristina Isabel da Costa Marta Lapo
15/03/2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um Apoio Monetário ao
Arrendamento,  em  regime  de  renda  apoiada,  no  valor  de  83,50€,
correspondente a 50% do valor da renda mensal, pelo prazo de 12 meses com
efeitos a partir de 01 de abril de 2021, ao Agregado Familiar, com o n.º de
processo 17/2021 - RAH, conforme decorre da informação técnica dos serviços.---

Ponto 20. AÇÃO SOCIAL - HABITAÇÃO SOCIAL
               . IFRRU – AQUISIÇÃO/REABILITAÇÃO

           . Reabilitação do Imóvel na Rua do Talho, n.º 5
              - Receção Provisória – Homologação de Auto

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: AÇÃO SOCIAL – HABITAÇÃO SOCIAL

IFRRU – AQUISIÇÃO/REABILITAÇÃO

REABILITAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA DO TALHO, Nº 5
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 28/09/2018, à empresa Aruncalis, Ldª,
pelo valor de 277.571,66 €, acrescido de IVA.

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

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
25.03.2021
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Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  homologação  do  auto  de  receção
provisória, à empresa Aruncalis, Lda, pelo valor da adjudicação de 277.571,66
euros, acrescido de IVA, conforme decorre da informação técnica dos serviços.----

Ponto 21. SAÚDE

               . Observatório Saúde Mental de Soure
                   - Protocolo com a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

Foi presente a seguinte informação:

Assunto:     ♦  Observatório de Saúde Mental de Soure
                         - Parceria com a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

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

O Observatório de Saúde Mental de Soure tem como objetivo primordial o aprofundamento e divulgação
do conhecimento sobre a área da Saúde Mental às respostas locais e apoio disponíveis para as diferentes
necessidades e especificidades das Crianças, jovens e seus cuidadores.

Em Reunião  de  Câmara  de  22/02/2021, “foi  deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  proposta  de
intenção do Município de Soure em estabelecer uma parceria com a Escola Superior de Enfermagem de
Coimbra (ESenFC), visando a assessoria ao Observatório de Saúde Mental e ao desenvolvimento de um
projeto de investigação  subordinado à caracterização da Saúde Mental  das  Crianças e Jovens do
Concelho  e  na  dinamização  de  ações  de  formação  junto  dos  agentes  da  Saúde,  Educacionais,
Autárquicos e outros, conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares”.  

Neste  sentido,  foi  solicitado  parecer  à  RVA Sociedade  de  Advogados  SP  RL,  relativo  a  qual  o
procedimento que o Município de Soure deveria adotar para estabelecer uma parceria com a Escola
Superior de Enfermagem de Coimbra, designadamente se devia celebrar um protocolo ou lançar mão de
um procedimento de contratação ao abrigo do Código dos Contratos Públicos,  e se,  no caso de ser
aplicável a parte II do Código dos Contratos Públicos, se poderia adotar um ajuste direto, tendo em conta
que o preço seria de cerca de 33.300,00 €.

O parecer começa por referir que lhes parece que  “… a celebração de uma parceria com a Escola
Superior de Enfermagem de Coimbra cai no âmbito da contratação excluída, que resulta das relações
entre  entidades  do  setor  público,  e  acrescenta  que,  “no  entanto,  a  situação pode  ser  enquadrável
noutras situações ...”, concluindo que:
- Cumpridos os requisitos legais, o Município pode “celebrar um contrato de cooperação com a Escola
Superior de Enfermagem de Coimbra” (cfr. n.º 5 do artigo 5.º-A do CCP);
- Caso não se verifiquem os referidos requisitos legais, poderá o Município celebrar um contrato de
aquisição de serviços de investigação, nos termos da alínea j) do n.º 4 do art.º 5.º do  CCP. Desde que
também cumpridas as condições impostas pela lei, que constitui contratação excluída, ou, então, poderá
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adotar um ajuste direto nos termos do disposto da alínea e) do n.º 1 do artigo 27.º do CCP, mas que
também só pode destinar-se  para aquisição de serviços de investigação e desenvolvimento.
- Por último, para a vertente da investigação poderá ser celebrado um contrato sem sujeição à parte II
do CCP, nos termos do disposto no artigo 6.º- A do CCP”.

Assim,  considerando:
- o parecer jurídico  mencionado;
- a análise dos estatutos da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, que tem  como missão, entre
outras a realização de investigação;
- o serviço que  a ESenFC  irá prestar ao Observatório da Saúde Mental no âmbito do desenvolvimento
de  um projeto  de  investigação  que visa  a  caracterização  da saúde  mental  das  crianças  e  jovens do
Concelho de Soure, através da criação de uma equipa de investigação;
-  que esta temática é cada vez mais  pertinente,  dado o previsível  impacto psicológico da pandemia
COVID 19 na população, com particular ênfase nas crianças e jovens e,
- a reunião efetuada com V. Exa. em que foi abordado o assunto em causa;
Concluiu-se  que a solução mais correta, seria  a escolha do ajuste direto para a formação de contratos de
aquisição de serviços nos termos da al e) do n.º 1 do art. 27.º do CCP.

Aquele  artigo dispõe que:
“Sem prejuízo do disposto no art. 24.º, no caso de contratos de aquisição de serviços , pode adotar-se o
ajuste direto quando:
e) Se trate de serviços de investigação e desenvolvimento não excluídos pela alínea j) do n.º 4 do art. 5.º,
desde  que  o  valor  estimado  do  contrato  seja  inferior  aos  limites  estabelecidos  nas  alíneas  b)
(135.000,00€) e c) (209.000,00€) do n.º 3 do art. 474 do CCP.”

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

À superior consideração,
A Técnica Superior,
(Susana Ramos, Dra.)
16.03.2021

O Senhor Vereador Dr.  Gil  Soares, referiu que:  “já tínhamos deliberado, na reunião de
Câmara  de  22  de  fevereiro,  a  intenção  de  celebrarmos  este  Contrato  de  Prestação  de
Serviços  com a  Escola  Superior  de  Enfermagem de  Coimbra.  Trata-se  de  assessorar  a
constituição do Observatório de Saúde Mental, a realização de um trabalho de investigação
com a Comunidade Escolar para fazer um rastreio da Saúde Mental em contexto educativo.
Estão  várias  instituições  envolvidas  neste  trabalho,  o  Município,  a  CPCJ  de  Soure,  o
Agrupamento de Escolas de Soure, o Instituto Pedro Hispano, a Saúde com todas as suas
Unidades,  em  que  disponibilizaram  Técnicos,  para  pertencer  à  equipa  de  investigação.
Achamos, que até pelo contexto atual e pelas implicações da Pandemia em termos de Saúde
Mental,  que faria  todo o sentido o Município fazer  este  investimento e  realizarmos no
Concelho de Soure esta investigação.  A 22 de fevereiro já tínhamos aprovado a intenção,
ficava no ar a questão de como a iríamos concretizar, solicitámos um parecer jurídico ao
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Gabinete de Advogados que trabalha com o Município nesta e noutras áreas, juntamos o
parecer jurídico também dos nossos Serviços Técnicos, e portanto, chegámos então aqui a
este documento, que é um Contrato celebrado nos termos do CCP, através da alínea e) do
n.º  1 do artigo 27.º,  estamos perante um serviço de investigação.  Tanto o Gabinete de
Advogados, que emitiu este parecer, prevê esta possibilidade e os nossos Serviços Jurídicos
também, pensamos que assim estamos em condições de proceder à aprovação desta minuta
de Contrato a celebrar com a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.”-------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta de Prestação de Serviços entre o
Município de Soure e a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC).--

Ponto 22. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
               . INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO 
                . CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 
                  - Escolha de Procedimento Prévio

22.1. EB1 – Mogadouro

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURAS E ESPAÇO PÚBLICO

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

EB1 – MOGADOURO

ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

  
Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 9.000,00 euros, inferior ao limite
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º,
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto –.

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

O  encargo  previsto  para  a  presente  empreitada  tem dotação  no  orçamento  para  o  presente  ano  de  2021  pela  rubrica
03.03.07.01.03.07 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 08.003 2021/186.

2. PROCESSO

Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1, do art. 114º do D.L.111-B/2017, às seguintes entidades, a definir superiormente:
● Construções Sérgio Fernandes, Unipessoal, Ldª; 
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● Construções Cova do Ouro de Justino Fernandes, Ldª;
● Aresta Garrida Unipessoal, Ldª; 
● Rosete – Engenharia e Construção, Ldª; 
● Construções A. Martins Rodrigues, Ldª; 
● Alvape – Construções e Obra Públicas, Ldª; 

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

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
24.03.2021

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar:  a  escolha  do  procedimento  prévio  da
modalidade de consulta prévia, com o preço base de 9.000,00 euros; o projeto, o
convite e o caderno de encargos; a consulta às seguintes entidades (Construções Sérgio
Fernandes Unipessoal, Lda; Construções Cova do Ouro de Justino Fernandes, Lda;
Aresta Garrida Unipessoal, Lda; Rosete - Engenharia e Construção, Lda; Construções
A. Martins Rodrigues, Lda; Alvape - Construção e Obras Públicas, Lda); e a dispensa
de constituição de júri, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.---------

22.2. EB1 – Paleão

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURAS E ESPAÇO PÚBLICO

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

EB1 – PALEÃO

ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

      
Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 7.500,00 euros, inferior ao limite
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º,
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto –.

A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente
informação, insere-se dentro do âmbito da competência quer do Presidente da Câmara Municipal, quer da Câmara Municipal,

 48



06.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 29 de março de 2021 pelas 14,30 horas

uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros – cf. alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-
Lei 197/99, de 08 de Junho –.

O  encargo  previsto  para  a  presente  empreitada  tem dotação  no  orçamento  para  o  presente  ano  de  2021  pela  rubrica
03.03.07.01.03.07 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 08.003 2021/186.

2. PROCESSO

Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1, do art. 114º do D.L.111-B/2017, às seguintes entidades, a definir superiormente:
● Construções Sérgio Fernandes, Unipessoal, Ldª; 
● Construções Cova do Ouro de Justino Fernandes, Ldª;
● Aresta Garrida Unipessoal, Ldª; 
● Rosete – Engenharia e Construção, Ldª; 
● Construções A. Martins Rodrigues, Ldª; 
● Alvape – Construções e Obra Públicas, Ldª; 

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

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
24.03.2021

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar:  a  escolha  do  procedimento  prévio  da
modalidade de consulta prévia, com o preço base de 7.500,00 euros; o projeto, o
convite e o caderno de encargos; a consulta às seguintes entidades (Construções Sérgio
Fernandes Unipessoal, Lda; Construções Cova do Ouro de Justino Fernandes, Lda;
Aresta Garrida Unipessoal, Lda; Rosete - Engenharia e Construção, Lda; Construções
A. Martins Rodrigues, Lda; Alvape - Construção e Obras Públicas, Lda); e a dispensa
de constituição de júri, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.---------
     
22.3. EB1 – Simões 

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURAS E ESPAÇO PÚBLICO

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

EB1 – SIMÕES

ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
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Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 19.875,00 euros, inferior ao limite
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º,
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto –.

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

O  encargo  previsto  para  a  presente  empreitada  tem dotação  no  orçamento  para  o  presente  ano  de  2021  pela  rubrica
03.03.07.01.03.07 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 08.003 2021/186.

2. PROCESSO

Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1, do art. 114º do D.L.111-B/2017, às seguintes entidades, a definir superiormente:
● Construções Sérgio Fernandes, Unipessoal, Ldª; 
● Construções Cova do Ouro de Justino Fernandes, Ldª;
● Aresta Garrida Unipessoal, Ldª; 
● Rosete – Engenharia e Construção, Ldª; 
● Construções A. Martins Rodrigues, Ldª; 
● Alvape – Construções e Obra Públicas, Ldª; 

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

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
24.03.2021

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar:  a  escolha  do  procedimento  prévio  da
modalidade de consulta prévia, com o preço base de 19.875,00 euros; o projeto, o
convite e o caderno de encargos; a consulta às seguintes entidades (Construções Sérgio
Fernandes Unipessoal, Lda; Construções Cova do Ouro de Justino Fernandes, Lda;
Aresta Garrida Unipessoal, Lda; Rosete - Engenharia e Construção, Lda; Construções
A. Martins Rodrigues, Lda; Alvape - Construção e Obras Públicas, Lda); e a dispensa
de constituição de júri, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.---------
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Ponto 23. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO

              . INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO 
               . CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS – INTERVENÇÕES DIVERSAS

              . Casa Novas, Casal Novo, Casa Velha, Gesteira e Soure 
                  - Escolha de Procedimento Prévio

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURAS E ESPAÇO PÚBLICO

INFRAESTRUTURA E ESPAÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS – INTERVENÇÕES DIVERSAS

Casas Novas, Casal Novo, Casa Velha, Gesteira e Soure
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 59.913,27 euros, inferior ao limite
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º,
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto –.

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

O  encargo  previsto  para  a  presente  empreitada  tem dotação  no  orçamento  para  o  presente  ano  de  2021  pela  rubrica
03.03.07.01.04.13 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 08.003 2021/188.

2. PROCESSO

Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1, do art. 114º do D.L.111-B/2017, às seguintes entidades, a definir superiormente:
● Penelaterraplanagens – Desaterros e Terraplanagens, Ldª;
● Distriquipa – Materiais e Equipamentos, Ldª; 
● Tercentro – Terraplanagens do Centro, Ldª.

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

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
25.03.2021
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Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar:  a  escolha  do  procedimento  prévio  da
modalidade de consulta prévia, com o preço base de 59.913,27 euros; o projeto, o
convite  e  o  caderno  de  encargos;  a  consulta  às  seguintes  entidades
(Penelaterraplanagens - Desaterros e Terraplanagens, Lda; Distriquipa - Materiais e
Equipamentos, Lda; Tercentro - Terraplanagens do Centro, Lda); e a dispensa de
constituição de júri, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.----------

Ponto 24. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
               . INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO 
                . CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS – APROVAÇÃO DO PROJETO

               . Cobertura no Largo de Festas de Pouca Pena – Aprovação do Projeto

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: Infraestrutura e Espaço Público
           Construção / Reabilitação Largos e Praças
                 Cobertura no Largo de Festas de Pouca Pena – Aprovação do Projeto

Por determinação superior, foi desenvolvido o Projeto Base para a execução de
uma  cobertura  no  Largo  de  Festas  de  Pouca  Pena.  O  espaço  público  em  causa  alberga  a
realização dos principais eventos culturais,  recreativos e desportivos deste lugar e serve de
suporte a equipamentos como o Polidesportivo ou a Associação local.

A estrutura projetada será inserida em relação direta com um edifício de apoio já
existente, e permitirá ter uma área aproximada de 273 m2 com um vão médio livre de 12 m
alcançada através de um combinado de estrutura metálica, elementos de suporte em madeira e
revestimento da cobertura em policarbonato.

Todos  estes  elementos  estão  disponíveis  para  aquisição  em  fornecedores  de
elementos tipificados para este tipo de cobertura, podendo a sua instalação ser executada com
recurso a empresas/entidades especializadas nesses trabalhos.

Assim, sugere-se a aprovação do Projeto para a Realização de Cobertura no Largo
de Festas de Pouca Pena, de acordo com as peças desenhadas anexas.

À consideração superior,
O Técnico
(Mauro Alegre, Dirigente Intermédio da Unidade)

 25-03-2021
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “trata-se da aprovação de
um projeto e  a  forma de o concretizar  será  definida à  posteriori.  Como sabem, aquele
espaço  onde  se  realizam  os  eventos  e  as  Festas  da  Pouca  Pena,  bem  com  o  Parque
Desportivo é propriedade do Município, quer o Polidesportivo, quer os Balneários, quer
todo aquele espaço… as obras que têm sido feitas nesta localidade, à semelhança de muitas
outras, acabam por ganhar algum grau de priorização também de acordo com a dinâmica
das  populações,  foi  assim  no  passado,  foi  assim  recentemente  com  a  construção  das
infraestruturas de apoio ao bar, quermesse, que lá estão para as festas, o Município é dono
da propriedade, é dono da obra e a própria Associação entrou com uns milhares de euros
para acabar a obra iniciada pelo Município. Agora o que as pessoas da Pouca Pena solicitam,
têm um projeto para uma cobertura na zona dos bares e da quermesse, tem 20,6 metros por
uma média de 10/12, portanto, 8/80 de um lado e depois 12/50 na parte mais larga, é uma
cobertura em acrílico...  portanto, eles têm muita vontade de levar este procedimento para a
frente e para ser feito, a tentativa de investimento é necessário, porque se trata de uma
propriedade  municipal.  Os  serviços  dizem  que  este  tipo  de  situação  é  perfeitamente
enquadrável no ponto de vista legal neste terreno, que já está impermeabilizado e que é
propriedade privada da Câmara, e portanto, para serem dados outros passos, o primeiro é
nós aprovarmos o projeto aqui em sede de Executivo, que é quem tem competência para
aprovar as obras que ocupem o espaço municipal.”---------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves, referiu que: “trata-se de uma necessidade,
é um projeto, tem autoria, respeita-se a autoria do projeto, mas queria perguntar se já há
uma estimativa, quanto é que vai custar?”---------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “sim, existe estimativa, os
dirigentes  locais  têm esse  trabalho  feito,  inclusive  o  modelo  existe  aqui  em Concelhos
Limítrofes, nomeadamente há uma estrutura parecida no Concelho de Pombal, num Centro
de  Eventos  e  a  estimativa  que  eles  têm é  superior  a  40.000,00  euros.  Existem  outras
prioridades municipais, mas acompanharemos o esforço que a comunidade local entender
fazer para avançar com ela e, como tal, a ordem de grandeza é essa, 40.000,00/41.000,00
euros,  sendo que isto tem dois tipos de fornecedor,  o da madeira e o da cobertura.  O
projeto foi feito nos Serviços Municipais pelo Tiago Ribeiro, com o apoio do Arquiteto Rui
Fernandes,  pareceu-me  que  fica  adequado,  não  ocupa  aquela  área  toda,  para  depois
continuarem a passar com camiões, com palcos...”---------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Projeto para a realização de Cobertura no
Largo de Festas de Pouca Pena, de acordo com as peças desenhadas anexas, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.---------------------------------------------------
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Ponto 25. HABITAÇÃO

              . AÇÕES NO ÂMBITO DA HABITAÇÃO 
              . Estratégia Local de Habitação: Estudos e Projetos
                 - Aquisição de Serviços para Acompanhamento Técnico no Âmbito do 1.º 

Direito-Programa de Apoio ao Acesso à Habitação
                  .  Escolha de Procedimento Prévio – Para Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto HABITAÇÃO
  AÇÕES NO ÂMBITO DA HABITAÇÃO 
  ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO: ESTUDOS E PROJETOS 

     - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NO ÂMBITO DO 1.º DIREITO-PROGRAMA DE

APOIO AO ACESSO À HABITAÇÃO

• PROCEDIMENTO PRÉVIO

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

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 19.200,00
euros, inferior ao limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso a esta figura, cf.
alínea c) do n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto.

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

O presente encargo está previsto no Orçamento de 2021 e seguintes pela rubrica 03.01.02.02.14 e
trata-se de ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 09.001.2021/203-1, com o
número de cabimento 1725 de 19/03/2021.

2. VERIFICAÇÃO DO ARTIGO 73.º DA LEI N.º 75-B/2020 DE 31 DE DEZEMBRO (LOE 2021)
N.º 5 – Impossibilidade de satisfação das necessidades por via dos recursos próprios da entidade.

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

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

- Sociedade Portuguesa de Inovação – Consultoria Empresarial e Fomento da Inovação. S.A.;
NIF: 503 821 012

- Território XXl – Gestão Integrada do Território e do Ambiente, Lda.;
NIF: 513 781 978

- Síntese – Consultadoria em Planeamento, Lda.;
NIF: 506 379 370

- Ciberaq – Arquitetura, Urbanismo e Design, Lda.;
NIF: 505 032 619
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5. JÚRI
Aprovar o seguinte júri, de acordo com o n.º 1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para
apreciação das propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:

- Maria José Carvalhão, Eng.ª (Presidente do Júri); 
- Luísa Anjo, Eng.ª;
- Mário Monteiro, Eng.º;
- Jorge Santos, (Suplente);
- Fernando Cavacas, (Suplente).

À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
19.03.2021

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes,  referiu que: “trata-se da Aquisição de
Serviços para Acompanhamento Técnico no Âmbito do 1.º  Direito-Programa de Apoio ao
Acesso à Habitação. Nós temos uma Candidatura aprovada de 20.000,00 euros para realizar a
estratégica local de habitação. A candidatura é financiada 100% até 20.000,00 euros e estava-se a
esgotar prazos. Também tínhamos aqui alguma dificuldade para selecionar as entidades que estão
a fazer este tipo de trabalho, por exemplo: a Sociedade Portuguesa de Inovação - Consultoria
Empresarial e Fomento da Inovação, S.A. fez agora o de Condeixa; Território XXI - Gestão
Integrada do Território e do Ambiente, Lda tem trabalhado nas Terras de Sicó e tem feito outras;
a empresa Síntese – Consultadoria em Planeamento, Lda trabalha connosco no PDM e a Ciberaq
- Arquitetura, Urbanismo e Design, Lda não conheço, os serviços entenderam indicar. O âmbito
da escolha do convite está selecionado pelas empresas que estão a trabalhar nesta área e, como tal,
a proposta é esta da qual vos dou conhecimento. Espero que esta ação tenha o máximo de
sucesso possível, e que não tenho dúvidas, porque assim está definido no PRR, que é área da
habitação, é uma área que tem financiamento até 100% na área do investimento, e nós sem essa
Estratégia Local de Habitação não nos podemos candidatar,  mesmo que não houvesse este
mecanismo,  a  aposta  na  habitação  em  termos  de  intervenção  de  Regeneração  Urbana  é
fundamental para Soure e para manter a Vila de Soure viva.”----------------------------------------------

Foi tomado conhecimento da decisão do Senhor Presidente Mário Jorge Nunes, aprovar: a
escolha do procedimento prévio da modalidade de consulta prévia, com o preço base de
19.200,00 euros; a verificação do artigo 73.º da Lei n.º 75-B/2020 de 31 de dezembro (LOE
2021);  o convite e o caderno de encargos;  a consulta às seguintes  entidades  (Sociedade
Portuguesa  de  Inovação  -  Consultadoria  Empresarial  e  Fomento  da  Inovação,  S.A.;
Território  XXL  –  Gestão  Integrada  do  Território  e  do  Ambiente,  Lda;  Síntese  -
Consultadoria em Planeamento, Lda.; Ciberaq - Arquitetura, Urbanismo e Desing, Lda.); e
júri, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.--------------------------------------
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Ponto 26. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO 
              . CONSTRUÇÃO/REABITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS

              . Largo do Jardim - Samuel
                   - Homologação do Auto de Receção Definitiva

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO

CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS

LARGO DO JARDIM - SAMUEL

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA

Por deliberação de 25-01-2016 foi decidido homologar o auto de receção provisória, relativo à empreitada acima
referida.

Decorrido o prazo de garantia estabelecido por lei e caderno de encargos, propõe-se, após a realização da respetiva
vistoria,  a  homologação  do  auto  de  receção  definitiva,  bem  como  a  extinção  da  caução  e  restituição,  ao
empreiteiro, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito (cf. Artigos. 295.º e 398.º
do CCP, aprovado pelo D.L. 18/2008, de 29 de janeiro).

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º.)
16-03-2021

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  homologação  do  auto  de  receção
definitiva,  bem como  a  extinção  da  caução  e  restituição,  ao  empreiteiro,  das
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------------------------------

Ponto 27. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
            . Regulamento de Incentivos à Conservação de Fachadas de Imóveis na Zona

Histórica de Soure - RICFIZHS
                 - Prorrogação do Prazo de Vigência

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

      -  Prorrogação do prazo de vigência  

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.
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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 sucessivamente prorrogado o
período de vigência até 31 de dezembro de 2020. 

Não foi  proposta a  prorrogação do prazo para  o ano de 2021 por  se ter  iniciado o procedimento de
alteração ao regulamento em outubro de 2020.

Verifica-se  que o procedimento está  a  decorrer  de  forma mais  morosa  do  que  o previsto,  tendo sido
publicado no diário da república de 24 de março de 2021 o início do período de 30 dias úteis de discussão pública,
que vai terminar dia 5 de maio de 2021, para posterior aprovação em reunião de Câmara e Assembleia Municipal.

Face ao exposto, e porque estão neste momento nos serviços para análise quatro (4) pedidos de candidatura
de proprietários de imóveis situados na Zona Histórica de Soure, que só podem ser aprovados com o RICFIZHS em
vigor, e porque os pressupostos que estiveram na origem da criação do RICFIZHS se mantêm e que a ação está
inscrita  nas Grandes Opções do Plano de 2021, sugere-se que a Câmara Municipal  delibere a  prorrogação do
período de vigência do Regulamento de Incentivos à Conservação de Fachadas de Imóveis na Zona Histórica de
Soure, até à entrada em vigor da alteração ao regulamento que está em curso.

Maria José O. Carvalhão – Engª
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
25 de março de 2021

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “fica prorrogado o prazo
deste programa até que esteja publicado o programa subsequente, o novo regulamento, não
fica assim sem prazo, o prazo termina quando entrar em funcionamento o novo programa
que está para publicação, visto que há processos ainda em análise.”----------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a prorrogação do período de vigência do
Regulamento  de  Incentivos  à  Conservação  de  Fachadas  de  Imóveis  na  Zona
Histórica de Soure, até à entrada em vigor da alteração ao regulamento que está
em curso, conforme decorre da informação técnica dos serviços.----------------------

Ponto 28. PROTEÇÃO CIVIL 
              . PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 2021 - 2030 DE

SOURE

                 - Comissão Municipal de Defesa da Floresta - Emissão de Parecer Prévio 
– Para Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: . PROTEÇÃO CIVIL
              . Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 2021_2030 de Soure
                     Comissão Municipal de Defesa da Floresta -  Emissão de Parecer Prévio 

No seguimento da nossa informação, do dia 19 de março de 2019, procedeu-se à elaboração do Plano
Municipal  de  Defesa  da  Floresta  Contra  Incêndios  (PMDFCI)  de  Soure,  para  os  próximos  10  anos
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(2021_2030), no âmbito das normas contidas no Decreto-lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na redação
atual dada pela Lei nº76/2017, de 17 de agosto.

O objetivo da elaboração deste plano tem como fnalidade dotar o concelho de um instrumento de
apoio  nas  questões  da  Defesa  da  Floresta  Contra  Incêndios  (DFCI),  nomeadamente,  na  gestão  de
infraestruturas, defnição de zonas críticas, estabelecimento de prioridades de defesa, estabelecimento
dos mecanismos e procedimentos de coordenação entre os vários intervenientes na DFCI.  

Considerando o exposto,  e para feitos do  n.º3 do artigo 4.º do Despacho n.º 443-A/2018, de 09 de
janeiro, na sua atual redação, foi apresentada a proposta do PMDFCI 2021-2030 de Soure, à Comissão
Municipal de Defesa da Floresta , na reunião de 12 de março de 2021, a qual obteve parecer prévio
favorável e  foi considerado que reunia condições para ser remetida ao Instituto de Conservação da
Natureza e das Florestas, para aprovação.

À Consideração Superior,                                                      
A Técnica superior  
(Cremilde Pimentel, Eng.ª)
22.03.2021

O Senhor Vice-Presidente, Américo Nogueira, referiu que: “o nosso Plano Municipal de
Defesa da Floresta Contra Incêndios estaria em vigor durante o ano de 2021.. Entretanto, e
porque nós estamos em discussão do PDM, entendemos que deveríamos iniciar a revisão
para aprovação do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. Este Plano é,
em  muitas  situações,  mais  restritivo  do  que  o  próprio  PDM,  havendo  necessidade  de
conciliar este documento com o novo PDM. Não tinha sentido nós estarmos a rever o
PDM e, entretanto, termos um documento que, em determinadas situações, principalmente
no  que  diz  respeito   à  localização  e  fixação  de  novas  empresas,  não  permitiria  a  sua
construção, uma vez que os Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndio, em
situações de risco máximo de incêndio, proíbe qualquer tipo de construção. Falta, ainda,
apresentar  o  terceiro  caderno,  o  Plano  Operacional  Municipal  (POM),  documento  que
coordena todo o Sistema de Combate a Incêndios no Concelho. Digamos que antecipámos
a sua revisão, mas todas as entidades entenderam, tendo sido aprovado por unanimidade.
Devemos congratular-nos com isso.”-------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento que a Comissão Municipal de Defesa da Floresta, na
reunião de 12 de março de 2021, emitiu de Parecer Prévio Favorável à proposta
de Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 2021 - 2030 de
Soure, a qual foi remetida para o Instituto de Conservação da Natureza e das
Florestas para aprovação, conforme decorre da informação técnica dos serviços.--
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Ponto 29. PROTEÇÃO CIVIL 
               . PMDFCI – PLANO MUNICIPAL DEFESA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 
               . MANUTENÇÃO DAS FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL

                 - Escolha de Procedimento Prévio – Para Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: PROTEÇÃO CIVIL
                  PMDFCI - PLANO MUNICIPAL DEFESA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS

     • MANUTENÇÃO DAS FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL       
• PROCEDIMENTO PRÉVIO

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

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 74.200,00 euros, inferior
ao limite máximo de 75.000,00 euros, estabelecido para o recurso a esta figura, cf. alínea c) do n.º 1 do artigo 20º
do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto.

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

O presente encargo está previsto no Orçamento de 2021 e seguintes pela rubrica 03.01.07.03.03.13 e trata-se de
ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 13.004.2021/311-4.

2. VERIFICAÇÃO DO ARTIGO 73.º DA LEI N.º 75-B/2020 DE 31 DE DEZEMBRO (LOE 2021)
N.º 1 – O valor unitário do presente procedimento não ultrapassa os valores gastos em 2020.
N.º 5 – Este serviço não se enquadra em estudos, pareceres, projetos ou consultoria.
N.º 6 – Impossibilidade de satisfação das necessidades por via dos recursos próprios da entidade.

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

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

- Valdeiravelino, Unipessoal, Lda;
NIF: 514 947 870

- Normas Verdes – Exploração Florestal, Unipessoal, Lda;
NIF: 508 720 460

- José Nunes Cação Ribeiro;
NIF: 174 154 054

- Pedrosa & Irmãos, Lda.
NIF: 500 579 415

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

- Cremilde Pimentel, Engª; (Presidente do Júri); 
- Maria José Carvalhão, Engª.;
- Mário Monteiro, Engº.;
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- Mauro Alegre, Eng. (Suplente);
- Joaquim Oliveira, Eng. (Suplente).

À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
11.03.2021

Foi tomado conhecimento da decisão do Senhor Presidente Mário Jorge Nunes,
aprovar: a escolha do procedimento prévio da modalidade de consulta prévia,
com o preço base de 74.200,00 euros; a verificação do artigo 73.º da Lei n.º 75-
B/2020 de 31 de dezembro (LOE 2021); o convite e o caderno de encargos; a
consulta às seguintes entidades (Valdeiravelino, Unipessoal, Lda; Normas Verdes
- Exploração Florestal, Unipessoal, Lda; José Nunes Cação Ribeiro; Pedrosa &
Irmãos, Lda); e júri, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-----

Ponto 30. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
               . AQUISIÇÃO DE TERRENOS 

30.1. Aquisição de Prédio – Artigo U-1512, Freguesia de Soure

Foi presente a seguinte informação:

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

                       - Aquisição de prédio – Artgo U-1512, freguesia de Soure

Na sequência de indicações superiores foi efetuada uma avaliação  por perito qualifcado para o efeito  ao prédio
urbano em assunto  com as características seiuintes:

• Localização – São José do Pinheiro;
• Área de terreno = 571 7 m2;
• Área bruta de construção = 241 4 m2;
• Proprietário (s) – Maria Lucinda Coelho – Cabeça de Casal da Herança

A aquisição do prédio visa melhorar/reperflar a via pública existente e que iarante a atual liiação de São José do
Pinheiro a Paleão.

De acordo com o relatório de avaliação em anexo  o presumível valor de mercado para o prédio em causa é de
57.000 00 euros  no entanto  tratando-se este de um valor indicativo  outro idêntico poderá ser aceitável para a
aquisição do mesmo  em resultado do acordo entre as partes.

É quanto nos cumpre informar.

À consideração superior,
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(Mário Monteiro  Eni.º.
Chefe de D.I.O.P.M)

2021-03-23

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “trata-se da aquisição de um
prédio em S. José do Pinheiro, está aqui a avaliação feita pelo Eng.º Mário Monteiro. Este
prédio é necessário à melhoria das condições de circulação e comunicação na rede viária e
sinalização,  está  verba está  cabimentada e houve este reforço na alteração orçamental  que
apreciámos hoje. A avaliação dos peritos dá um valor a este prédio que tem uma casa que não
há  necessidade  de  a  demolir,  ela  pode  ser  preservada  e  aproveitada  para  outros  fins,
nomeadamente  habitacionais  ou  habitação  social,  mas  a  necessidade  de  investimento  e  a
necessidade da despesa fundamenta-se principalmente pelo alargamento da rede viária. Quando
se está no Pinheiro e se corta para Paleão, logo a casa que faz gaveto e que tem um muro que
apresenta sinais de queda para a via pública, aquilo é estreito e tem uns metros de comprido. O
valor que os avaliadores atribuem a este prédio, porque ele tem interesse habitacional, é de
57.000,00 euros para estes 571,7 m2 e para esta construção. No entanto aquilo que eu e o
Senhor  Vice-Presidente  Américo  Nogueira,  que  foi  quem acompanhou  esta  matéria  mais
diretamente temos para propor em reunião de Câmara é que se faça uma oferta aos herdeiros
dos proprietários, estamos a tratar como herança, inferior a este valor. Penso mesmo que o
Senhor Vice-Presidente, até pelas conversações que já teve com alguns herdeiros, tem um valor
significativamente inferior a este para propor e, se for assim, formalizávamos, ou não, com a
concordância dos Senhores Vereadores, para fazer a proposta aos proprietários.”------------------

O Senhor Vice-Presidente, Américo Nogueira , referiu: “Senhor Presidente, para além daquilo
que disse, informar que nas visitas que fiz ao terreno e dado estar previsto o alargamento
daquela  estrada,  há  um muro  que  apresenta  alguns  cuidados  e  que  deverá  ser  objeto  de
demolição com alguma urgência. Nas reuniões havidas com os proprietários, propuseram que o
Município comprasse, além do terreno, também a casa de habitação pelo valor de 35.000,00
euros. Visitei o imóvel com os técnicos que o avaliaram, sendo que se encontra em bom estado,
tendo sido habitado até há seis meses atrás. O valor de 35.000,00 euros foi acordado com os
proprietários e, se for entendimento dos Senhores Vereadores e do Senhor Presidente, penso
ser aceitável e perfeitamente justificado.”---------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “a avaliação foi feita pelo Eng.º
Mário Monteiro e também pelo Dr. Victor Batista, portanto, o valor é o que é. É óbvio que se a
Câmara conseguir negociar, melhor, faz bem. Só queria chamar a atenção que, segundo o que li
aqui, não existe certidão do registo predial, portanto, a experiência diz-me que é melhor antes de
fazer qualquer comprar é ver se realmente os proprietários que dizem que são proprietários são
mesmo proprietários,  ou  então,  também pode  acontecer,  estar  omissa,  mas  isso  deve  ser
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devidamente checado antes de se fazer a escritura. De resto é negócio e avaliação, cada um faz o
seu trabalho.”------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “concretizando, o Senhor
Vice-Presidente Américo Nogueira sinalizou o prédio, aponta como proposta de aquisição os
35.000,00 euros, aos quais,  por esse valor, o Município decide avançar com a compra aos
herdeiros de Maria Lucinda Coelho.”-------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a aquisição do prédio U-1512, Freguesia de
Soure, no valor de 35.000,00 euros, com as seguintes caraterísticas:
- Localização – São José do Pinheiro;
- Área de Terreno =  571,7m2;
- Área Bruta de Construção =  249,4m2;
- Proprietário(s) – Maria Lucinda Coelho – Cabeça de Casal de Herança, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------

30.2. Aquisição de Prédio – Artigo U-7171, Freguesia de Soure

Foi presente a seguinte informação:

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

                        - Aquisição de prédio – Artgo U-7171, freguesia de Soure

Na sequência de indicações superiores foi efetuada uma avaliação  por perito qualifcado para o efeito  ao prédio
urbano em assunto  com as características seiuintes:

• Localização – Panasqueira  Soure (cruzamento da EM 348 com a EM 581  liiação a Casal do Barril);
• Área de terreno = 553 0 m2;
• Área bruta de construção (casa em ruínas  demolida) = 320 0 m2;
• Proprietário – Mário Fernandes Pratas Bráz.

A aquisição do prédio visa melhorar/reformular o entroncamento das vias públicas no local.

De acordo com o relatório de avaliação em anexo  o presumível valor de mercado para o prédio em causa é de
27.000 00 euros  no entanto  tratando-se este de um valor indicativo  outro idêntico poderá ser aceitável para a
aquisição do mesmo  em resultado do acordo entre as partes.

É quanto nos cumpre informar.

À consideração superior,
(Mário Monteiro  Eni.º.
Chefe de D.I.O.P.M)

2021-03-23
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a aquisição do prédio U-7171, Freguesia de
Soure, no valor de 27.000,00 euros, com as seguintes caraterísticas:
- Localização – Panasqueira, Soure (cruzamento da EM 348 com a EM 589, ligação
do Casal do Barril);
- Área de Terreno =  553,0m2;
- Área Bruta de Construção (Casa em Ruínas, demolida) = 320,0m2;
- Proprietário(s) – Mário Fernandes Pratas Bráz, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------------

Ponto 31. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
               . EM 342 – Reformulação dos Acessos à Zona Industrial de Queitide 
                   - Aquisição de Parcelas de Terrenos Adjacentes à EM 342

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto:♦  Vias  de  Comunicação  e  Transportes  –  Rede  Viária  e
Sinalização
- EM342 – Reformulação dos Acessos à Zona Industrial 

de Queitide
          - Aquisição de parcelas de terrenos adjacentes à EM342

Relativamente ao assunto em epígrafe e na sequência do solicitado por
V.  Exa.,  considerando  a  informação  dos  serviços  de  17/10/2020
(ANEXO1), apreciámos e fizemos o enquadramento legal reproduzido na
seguinte informação jurídica:

Aquisição de parcelas de terrenos adjacentes à Estrada Municipal 342,
para reformulação dos acessos à Zona Industrial de Queitide,conforme
abaixo se indica:

Parcela Proprietário indicado área
1 Hermínio Guardado Oliveira Raimundo 32 00m2
2 António Manuel Guardado Mendes 62 00m2
3 Joaquim Soares 34 00m2
4 Manuel Vieira Fonseca 61 00m2
5 Cidália Duarte Rosa e José Manuel Duarte Rosa 158 00m2
6 Cidália Duarte Rosa e José Manuel Duarte Rosa 172 00m2
7 João Jorie Simões Pedroso 86 00m2
8 José Auiusto do Carmo Fernandes Rolo 7 00m2
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1 Manuel Ramalho Neves 25 00m2
10 João Jorie Nunes Mendes 16 00m2
11 José Auiusto  Jordão de Freitas 61 00m2
12 Fernando Jordão Nunes Nazaré 13 00m2

As parcelas de terreno e suas benfeitorias, foram objecto de Avaliação
pela Técnica, Eng.ª Cremilde Pimentel, da Divisão de Gestão Urbanística,
Planeamento e Desenvolvimento – Subunidade Orgânica de Defesa da Floresta
(anexo-2), resultou nos seguintes valores:

Parcela Área + benfeitoria Valor Avaliação (euros)
1) 32m2 96,00€
2) 62m2 186,00€
3) 34m2 102,00€
4) 69m2 207,00€
5) 158m2 + 3 oliveiras 594,00€
6) 172m2 + 13 macieiras 1036,00€
7) 86m2 258,00€
8) 7m2 21,00€
9) 25m2 75,00€
10) 96m2 288,00€
11) 61m2 183,00€
12) 13m2 39,00€

TOTAL 3.085,00€

A Câmara Municipal é o órgão competente para adquirir bens imóveis de
valor até 1000 vezes a RMMG (665.000,00€) - cfr. alínea g) do n.º 1 do
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Tendo em conta o montante global da avaliação dos prédios, compete à
Câmara  Municipal  deliberar  sobre  a  aquisição  das  parcelas  supra
mencionadas.

O presente encargo está previsto no Orçamento para 2021 pela rúbrica
0303/070101 e trata-se de acção inscrita nas Grandes Opções do Plano
com a classificação 14.001.2020/3002-1, conforme informação em anexo –
(anexo – 3).

A aquisição pretendida por este Município, das parcelas dos prédios em
apreço, destina-se à reformulação dos acessos à Zona Industrial de
Queitide.

Assim, deve ser objecto de deliberação:

a)  A  aprovação  da  aquisição  das  parcelas  de  terreno  adjacentes  à
Estrada  Municipal  342  e  suas  benfeitorias,  acima  melhor
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identificadas no quadro, com destino, à reformulação dos acessos à
Zona Industrial de Queitide;

b) A aprovação do valor de aquisição para cada parcela;
c) A outorga do título de transmissão das parcelas, tendo em vista a

integração do domínio público municipal, por integrarem a EM 342.
Salvo melhor e mais fundamentada opinião, é o quanto se nos oferece
dizer relativamente ao assunto colocado à nossa consideração, mediante
os dados disponibilizados.

À superior consideração,
Paços do Município de Soure, 24 de março de 2021
A Técnica Superior,
Célia Cordeiro, Dra.)

Deliberado, por unanimidade, aprovar: 
- a aquisição das parcelas de terreno adjacentes à Estrada Municipal 342 e suas
benfeitorias, com destino, à reformulação dos acessos à Zona Industrial de Queitide,
de acordo com a informação dos serviços, que faz parte integrante desta deliberação;
- o valor de aquisição para cada parcela;
- a outorga do título de transmissão das parcelas, tendo em vista a integração do
domínio  público  municipal,  por  integrarem  a  EM 342,  conforme  decorre  da
informações técnicas do serviços.-------------------------------------------------------------

Ponto 32. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
               . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS RURAIS 
                   - CM 1117-1 entre Soure e os Novos
               . SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ÁGUAS RESIDUAIS 
               . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE 
                    - Troço de Coletor na Rua de Santo António
                       . Escolha de Procedimento Prévio

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS RURAIS

CM 1117-1 ENTRE SOURE E OS NOVOS

SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ÁGUAS RESIDUAIS

CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

TROÇO DE COLETOR NA RUA DE SANTO ANTÓNIO

ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

      

 65



06.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 29 de março de 2021 pelas 14,30 horas

Com vista à execução da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 141.020,18 euros, inferior ao limite
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º,
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto

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

O encargo previsto  para a presente empreitada tem dotação no orçamento para o presente ano de 2021 pelas rubricas
03.03.07.03.03.08 e 03.02.07.03.0302 e trata-se de ações inscritas em plano plurianual de investimentos com as classificações
de 14 001 2021/318 2/21 e 11 001 2021/224.

2. PROCESSO

Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1, do art. 114º do D.L.111-B/2017, às seguintes entidades:
● Construções Pragosa, S.A.;
● Polave – Construções, Lda.;
● Diamantno Jorge   Filho, Ldª;
● JRSF – Joaquim Rodrigues da Silva e Filhos, Ld.ª.

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

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º) 
25.03.2021

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “esta empreitada leva um
pequeno coletor na zona dos prédios Altamira e Santo António e vai até talude e tem uma
intervenção no talude que tem vindo a degradar-se, embora já tenha sido intervencionado o ano
passado, este ano voltou a degradar-se e necessitamos de fazer lá uma intervenção muito mais
consolidada, portanto, toda esta intervenção tem estas duas notas de diferenciação. Como tal,
propõe-se a abertura deste procedimento prévio por consulta prévia para a realização desta
empreitada.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “a necessidade desta obra já é, até
na Assembleia Municipal o Deputado Dr. Virgílio tem insistido, penso que vai ficar contente
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com isso. Acho bem que se faça isso, penso que o coletor que fala aqui de 200 metros, que vai
desde a ligação à rede principal...”------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “a nossa intenção e aquilo que
existe de projeto para o Santo António implica que o edifício Altamira, o Santo António e a
própria Quinta da Madeira e depois a outra casa a seguir que vai a caminho já do Pinheiro e dos
Novos, ou pelo menos parte da aldeia dos Novos até à zona da ponte da Machada, tem um
projeto para que o saneamento entre ao lado da Levada e venha a passar junto à cooperativa e
até ao fundo da Neuville de Poitou e depois no fundo da Neuville de Poitou entra na rede
normal de Soure com o encaminhamento para a etar. Este projeto tem sofrido com o Covid e,
como tal, até a APA já o recusou quando interpretou que o coletor passava no meio da Levada,
não é nada, o coletor é para passar na margem da Levada para o qual já temos autorização dos
proprietários, consentimento para ele passar na margem da Levada, só um troço que não será
público que é o troço da família Pinto Leite, o resto está tudo tratado para que o coletor passe
pela margem, depois com acessibilidade pública de servidão  a manutenção do próprio coletor e
nós estaríamos em condições de pavimentar toda aquela infra-estrutura. Certo é, tendo em
conta este bloqueio e esta indefinição da APA, o que é que nós vamos fazer? Vamos deixar “em
espera” a base do coletor, desde a proximidade, porque não vai ficar ligado, da elevatória do
Altamira  e  também ficando  com capacidade  para  depois  recolher  da  elevatória  do  Santo
António  e  vai  chegar  à  cortada  para  a  Levada,  junto  à  primeira  casa  dos  Novos,  e  nós
pavimentamos e o saneamento será feita à posterior. Este tipo de procedimento já o fazemos
noutros sítios, portanto, não vamos fazer saneamento.”--------------------------------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar:  a  escolha  do  procedimento  prévio  da
modalidade de consulta prévia, com o preço base de 141.020,18 euros; o projeto, o
convite  e  o  caderno  de  encargos;  a  consulta  às  seguintes  entidades  (Construções
Pragosa, S.A.; Polave - Construções, Lda; Diamantino Jorge & Filho, Lda; JRSF -
Joaquim Rodrigues da Silva e Filhos, Lda); e a dispensa de constituição de júri,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-------------------------------------

Ponto 33. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE 
              . PROJETO DE INVESTIMENTO MUNICIPAL 

   - Aquisição de Terrenos para Desenvolvimento na Área de Localização
Empresarial – ALE Soure Sul –

Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: ♦ Desenvolvimento Económico e Defesa do Meio Ambiente
        - Projecto de Investimento Municipal
        - Aquisição de terrenos para desenvolvimento na 
          Área de Localização Empresarial - ALE Soure Sul -

Relativamente ao assunto em epígrafe e na sequência do solicitado por
V. Exa., apreciámos e fizemos o enquadramento legal reproduzido na
seguinte informação jurídica:

Aquisição dos prédios Rústicos, verbas:
 1) composto de terra de semeadura, pinhal e mato com oliveiras, sito

em Galegas – Casal do Barril, na freguesia e concelho de Soure,
com a área de 32.490m2, inscrito na matriz rústica sob os artigos
n.ºs 27.881, 27882 e 27883, descrito na Conservatória do Registo
Predial  de  Soure,  sob  o  número  vinte  e  quatro  mil  cento  e
dezassete, com registo de aquisição a favor de PEDROSALIZ, LDA,
NIPC 514.697.830;

2) composto de pinhal e mato, sito em Galegas – Casal do Barril, na
freguesia e concelho de Soure, com a área de 23.800m2, inscrito na
matriz rústica sob o artigo n.º 27879, descrito na Conservatória
do Registo Predial de Soure, sob o número dois mil trezentos e
doze, com registo de aquisição a favor de TERRAS PEDROSA, LDA,
NIPC 514.694.190;

3) composto de pinhal e mato, sito em Galegas – Casal do Barril, na
freguesia e concelho de Soure, com a área de 23.800m2, inscrito na
matriz rústica sob o artigos n.º 27.880, descrito na Conservatória
do Registo Predial de Soure, sob o número dois mil trezentos e
treze, com registo de aquisição a favor de TERRAS PEDROSA, LDA,
NIPC 514.694.190;

4) composto de terreno de mato e pinheiros atravessada por estrada
municipal, sito em Meãs, na freguesia e concelho de Soure, com a
área de 101.952m2, inscrito na matriz rústica sob o artigos n.º
16.008, descrito na Conservatória do Registo Predial de Soure, sob
o número dezasseis mil cento e sessenta e nove, com registo de
aquisição a favor de Maria Manuela Loureiro Gonçalves Góis, casada
com  João  José  Ferreira  Rodrigues  Cancela  e  de  António  Manuel
Loureiro  Gonçalves  Góis,  casado  com  Filomena  Maria  Figueiredo
Pimentel da Rocha;

   (CADERNETAS E REGISTO PREDIAL, EM  ANEXO – anexo 1)

Os  prédios  foram  objecto  de  Avaliação  por  Perito  Avaliador
qualificado,  inscrito  na  CMVM  –  Comissão  de  Mercados  e  Valores
Mobiliários,  com  o  n.ºPAI/2017/0023,  que  conforme  Relatório  de
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Avaliação  Imobiliária,  junto  em  anexo  -  (anexo-2),  resultou  nos
seguintes valores:

Verba Valor Avaliação
1) 71.000,00€
2) 40.000,00€
3) 40.000,00€
4) 198.000,00€

A Câmara Municipal é o órgão competente para adquirir bens imóveis de
valor até 1000 vezes a RMMG (665.000,00€) - cfr. alínea g) do n.º 1 do
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Tendo em conta o montante global da avaliação dos prédios, compete à
Câmara Municipal deliberar sobre a aquisição dos referidos prédios.

Poderá  ser  outorgado  contrato-promessa,  com  os  proprietários  dos
prédios acima identificados, tendo em vista a segurança jurídica do
eventual  negócio,  sem  entrega  de  sinal,  devendo  ser  o  prazo  para
outorga do contrato definitivo até 30 dias após a concessão do visto
do Tribunal de Contas ao contrato de Empréstimo com a Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo de Pombal, C.R.L. – (Anexo 3). 

O presente encargo está previsto no Orçamento para 2021 pela rúbrica
03.01/070101 e trata-se de acção inscrita nas Grandes Opções do Plano
com a classificação 15 001 2020/315-1, conforme informação em anexo –
(anexo – 4).

A eventual aquisição pretendida por este Município, dos prédios em
apreço,  destina-se  à  implementação  do  Projecto  de  Investimento
Municipal para a Área de Localização Empresarial -  ALE – Soure Sul.

Assim, deve ser objecto de deliberação:

a) A aquisição dos prédios acima melhor identificados das verbas 1 a
4;
b) O valor de aquisição para cada verba;
c) A Outorga de contrato promessa de compra e venda, sem entrega de
sinal, com prazo, para concretização de contrato definitivo, no prazo
de 30 dias após a concessão do visto do Tribunal de Contas ao contrato
de Empréstimo com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal, C.R.L.,
de acordo com a minuta em anexo;
d) Aprovação da minuta de contrato-promessa (Anexo 5);
e) A outorga do contrato de compra e venda definitivo, a celebrar nos
termos do contrato promessa de compra e venda.
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Salvo melhor e mais fundamentada opinião, é o quanto se nos oferece
dizer relativamente ao assunto colocado à nossa consideração.

À superior consideração,
Paços do Município de Soure, 03 de março de 2021
A Técnica Superior,
(Célia Cordeiro, Dra.)

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “identificámos aqui quatro
parcelas que já andavam a ser sinalizadas há vários anos, agora mais sinalizadas para o processo
continuar, portanto, a proposta é concretizarmos a compra destas quatro parcelas.”----------------

O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “vou abster-me nesta proposta
pelas razões que já mencionei no início, no ponto da alteração...”---------------------------------------

Deliberado,  por  maioria,  com 5 (cinco)  votos  a favor do Senhor Presidente  da
Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e 2 (duas) abstenções do Senhor
Vereador eleito pelo PPD/PSD-CDS/PP-PPM - Eng.º  Agostinho Gonçalves  e  do
Senhor Vereador eleito pela CDU - Eng.º Guilherme Castanheira (em substituição) -,
aprovar:
- aquisição das verbas identificadas na informação dos serviços que correspondem aos
prédios inscritos na matriz sob os artigos n.ºs 27.881, 27882 e 27883, descrito na
CRP com o número 24117, o artigo n.º 27879, descrito na CRP com o número o
número 2312, o artigo n.º 27.880, descrito na na CRP com o número o número
2313 e o artigo n.º 16.008, descrito na na CRP com o número o número 16169;
- valor de aquisição para cada verba;
- a Outorga de contrato promessa de compra e venda, sem entrega de sinal, com
prazo,  para  concretização  de  contrato  definitivo,  no  prazo  de  30  dias  após  a
concessão do visto do Tribunal de Contas ao contrato de Empréstimo com a Caixa de
Crédito Agrícola Mútuo de Pombal, C.R.L., de acordo com a minuta em anexo;
- a minuta de contrato-promessa (Anexo 5);
- a outorga do contrato de compra e venda definitivo, a celebrar nos termos do
contrato promessa de compra e venda, conforme decorre das informações técnicas dos
serviços.-----------------------------------------------------------------------------------------

 70



06.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 29 de março de 2021 pelas 14,30 horas

Ponto 34. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE 
              . DEFESA DO MEIO AMBIENTE

               . CONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 
              . Rotunda em Vila Nova de Anços
                -  Escolha de Procedimento Prévio

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “este ponto é para retirar da
Ordem de Trabalhos, tinha uma proposta, mas fiquei com algumas dúvidas na mesma… Trata-
se da rotunda a seguir ao Clube da Caça e Pesca de Vila Nova de Anços a caminho de Alfarelos
e não me parece viável no sentido de colocar lá uma rega automática por expressão, regar uma
relva natural que ali fosse colocada, é esta a questão, é uma decisão pessoal, não concordado à
partida com ela, pedi para os serviços analisarem melhor esta proposta, porque seria com uso da
água da rede,  são regas automáticas...  Como aquela rotunda não é uma envolvente  100%
urbana,  também havemos de chegar a um acordo com a Junta de Freguesia de Vila Nova de
Anços para levar por diante o melhoramento da mesma.”------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos.-----

Ponto 35. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA

           .  Regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios à Recuperação da
Atividade Económica Concelhia e do Movimento Associativo Concelhio
no Âmbito da Epidemia COVID-19

                       - Proposta de Contrato-Programa e Aprovação de Formulários

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  e do Movimento Associativo Concelhio no Âmbito da Epidemia COVID-19
▪ Proposta de Contrato-Programa e aprovação de formulários

Considerando que: 
• O Município  de  Soure  teve  em  vigor,  no  ano  2020,  um Regulamento  de  Concessão  de

Incentivos  e  Apoios  à  Recuperação  da  Atividade  Económica  Concelhia  no  âmbito  da
Epidemia COVID-19, que definiu as formas e as regras dos incentivos a conceder a empresas,
empresários em nome individual, pessoas singulares, instituições de serviço social e famílias
do Concelho de Soure;

• A segunda alteração ao Regulamento em epígrafe, aprovada pela Câmara Municipal em 29 de
janeiro de 2021 e pela Assembleia Municipal em 26 de fevereiro de 2021, reforça as medidas
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já  existentes  no  âmbito  do  apoio  à  atividade  económica  e  implementa  medidas  dirigidas
exclusivamente ao movimento associativo concelhio;

• Dispõe o nº2 do artigo 7º e o artigo 8º do citado Regulamento, que seja firmado um contrato-
programa  de  forma  a  promover  e  apoiar  tecnicamente  o  tecido  empresarial  concelhio
especificando as obrigações entre a Câmara Municipal e a Associação Empresarial de Soure;

• Com a iminente entrada em vigor do referido Regulamento, após publicação no Diário da
República,  surge  a  necessidade  de  concretizar  a  divulgação  do  Regulamento  ImpulSoure
2020, bem como a recolha, acompanhamento e tratamento de todas as candidaturas a apoios
definidos no âmbito do citado Regulamento.

Face ao exposto, sugere-se que: 
O Executivo Municipal aprecie os formulários-tipo a serem utilizados no âmbito dos incentivos

disponibilizados pelo Município, bem como a presente proposta de Contrato-Programa a celebrar com a
Associação  Empresarial  de  Soure  no  âmbito  do  Regulamento  ImpulSoure  2020  junto  do  qual  o
Município assumirá a obrigação de comparticipar a dita Associação pelo valor de 10.000,00€ (dez mil
euros) para que a mesma possa reforçar a sua capacidade técnica de acompanhamento às empresas e
empresários concelhios. 

À Consideração Superior,
(Stéphanie Gonçalves, Assistente Técnica)
24 de março de 2021
Anexos: 

1. Formulário - Incentivos e Apoios à Atividade Económica
2. Formulário - Isenção ao Pagamento de Rendas
3. Formulário - Isenção de Taxas
4. Minuta de Contrato-Programa 
5. Informação de cabimento emitida pelo Gabinete de Planeamento, Estratégia e Financiamento.

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “trata-se da proposta de
Contrato-Programa e aprovação de formulários. Está para publicação em Diário da República,
portanto, a todo o momento deve estar aí o programa de apoio e de incentivos à recuperação da
atividade económica. Os serviços fizeram o trabalho de nos propor a aprovação de formulários
quer de Incentivos e Apoios à Atividade Económica, Isenção ao Pagamento de Rendas e
Isenção de Taxas.”------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng.º Guilherme Castanheira, referiu que: “relativamente ao Contrato-
Programa, há aqui algumas questões que eu gostava de ver esclarecidas. Primeira, em alguns
lado diz-se que será “até” e noutros diz-se que será “de”. Existe aqui alguma inconsistência na
informação. A outra questão é, como é que se chegou a este valor de 10.000,00 euros de apoio à
Associação Empresarial de Soure?”---------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “isso já foi debatido aquando
da aprovação do programa, a minuta do contrato é uma transcrição do que está já aprovado em
parte. Esta parte do até é uma correção minha e já tem a ver com as dúvidas que surgiram do
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primeiro programa, porque como é inerente ao contrato-programa não se trata de um subsídio,
trata-se  de despesas  comprovadas e,  como tal,  é  o até  10.000,00 euros.  Há de facto essa
divergência na descrição, isto quer dizer o que? Se fundamentarem mais de 10.000,00 euros
recebem 10.000,00 euros, se não tiverem despesa fundamentada e comprovada fiscalmente e
legalmente pelos documentos próprios, não chegaram aos 10.000,00 euros, tem haver com essa
articulação. Aquando do primeiro programa do ano passado surgiu depois na execução esta
divergência, a Associação Empresarial ficou com a expetativa de que podia receber os 31.000,00
euros da altura. Aqui a questão dos 10.000,00 euros, foi estudado antes da proposta e pressupõe
uma média de encargos 1.000,00 euros por mês, foi essa a conceção que levou à proposta desse
valor. Portanto, nesta fase trata-se, porque não fazia parte do regulamento, nem tinha que o
fazer, de aprovar a minuta do contrato para que possa ter execução e onde havendo margem,
proponho que fique bem explicito que é até 10.000,00 euros, sendo que, de facto, uma coisa é
até, outra coisa é de. O valor está no regulamento e já disse a que é que se destina, a minuta é a
forma como obriga as partes.”---------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar os formulários-tipo a serem utilizados no
âmbito dos incentivos disponibilizados pelo Município e a proposta de Contrato-
Programa  a  celebrar  com  a  Associação  Empresarial  de  Soure,  no  âmbito  do
Regulamento ImpulSoure 2020, junto do qual o Município assumirá a obrigação de
comparticipar a dita Associação pelo valor de 10.000,00  (dez mil euros), para que a€
mesma possa reforçar a sua capacidade técnica de acompanhamento às empresas e
empresários concelhios, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------

Ponto 36.  ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 
               .  ÁGUA – CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

             . Infraestruturas para o Abastecimento Público de Água ao Balneário Termal
e Hotel na Zona das Termas do Bicanho 

                     - Homologação do Auto de Receção Definitiva

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

ÁGUA – CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

INFRAESTRUTURAS PARA O ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA AO BALNEÁRIO TERMAL E HOTEL NA ZONA DAS TERMAS DO BICANHO

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA

Por deliberação de 11-04-2016 foi decidido homologar o auto de receção provisória, relativo à empreitada acima
referida.
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Decorrido o prazo de garantia estabelecido por lei e caderno de encargos, propõe-se, após a realização da respetiva
vistoria,  a  homologação  do  auto  de  receção  definitiva,  bem  como  a  extinção  da  caução  e  restituição,  ao
empreiteiro, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito (cf. Artigos. 295.º e 398.º
do CCP, aprovado pelo D.L. 18/2008, de 29 de janeiro).

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º.)
25.03-2021

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  homologação  do  auto  de  receção
definitiva,  bem como a  extinção  da  caução  e  restituição,  ao empreiteiro,  das
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.---------------------------------

Ponto 37. RECURSOS HUMANOS

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

Foi presente a seguinte Proposta:

PROPOSTA

Abertura de Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Trabalho em Funções Públicas
por Tempo Indeterminado para o  preenchimento  de dois  (2)  postos  de  trabalho na carreira  e
categoria de Assistente Técnico

- Departamento de Administração Municipal e Cidadania
- Subunidade Orgânica de Contabilidade e Património Municipal

Considerando:
-  A informação da Senhora Diretora de Departamento de Administração Municipal e Cidadania sobre a
necessidade  de  Recursos  Humanos  para  a  Subunidade  Orgânica  de  Contabilidade  e  Património
Municipal;

- A impossibilidade de suprimento das necessidades verificadas nas áreas de atividade em causa através
dos  recursos  internos,  uma vez  que  não  existe,  internamente,  disponibilidade  de  recursos  humanos,
ficando  demonstrada  a  imprescindibilidade  do  recrutamento  sob  pena  do  Município  não  exercer
adequada e eficazmente as suas competências;

- Que o Mapa de Pessoal do Município de Soure para o ano de 2021, foi aprovado pelo órgão executivo
em Reunião de Câmara de 02 de dezembro de 2020, e pelo órgão deliberativo em Sessão de Assembleia
Municipal de 28 de dezembro de 2020, onde constam todos os postos de trabalho ocupados e a ocupar
em 2021;
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- A informação dos Recursos Humanos dando conhecimento da existência de 2 lugares vagos no Mapa
de  Pessoal  de  2021  de  Assistente  Técnico  e  ainda  da  inexistência  de  reservas  de  recrutamento  no
Município constituídas no âmbito de procedimentos concursais anteriormente desencadeados;

- A informação da Diretora de Departamento de Administração Municipal e Cidadania, onde refere que
foram  observadas  as  regras  de  equilíbrio  orçamental,  conforme  determina  o  n.º  5  do  art.  59.º  do
Orçamento de Estado para 2021, aprovado pela Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro;

- Que o Orçamento regista a previsibilidade orçamental e a afetação das despesas com pessoal de verbas
destinadas a suportar os encargos com o recrutamento de dois trabalhadores para os referidos Serviços,
conforme  documento  de  cabimento  orçamental,  mais  concretamente  na  rúbrica  orçamental
02.01/01.01.04.04;

- O estipulado no n.º 6 do art. 30.º da Lei do Trabalho em Funções Públicas para efeitos de recrutamento
de trabalhadores com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego público, mediante
procedimento  concursal  a  que  possam  concorrer  os  trabalhadores  com  e  sem  vínculo  de  emprego
público,  aberto ao abrigo e nos  limites  constantes  do mapa anual  global,  se  considera,  no caso em
concreto, o Mapa de Pessoal aprovado em Reunião de Câmara e em Sessão da  Assembleia Municipal
antes referidas;

- Que para efeitos do art. 16.º e 16º-A do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, na sua atual
redação, a CIM Região de Coimbra, em 24/02/2021, informou que “... não se encontra constituída, nem
existe lista nominativa dos trabalhadores que são colocados em situação de requalificação”;

-  Que  se  prevê  dificuldade  de  recrutamento  para  os  postos  de  trabalho  indicados,  de  trabalhadores
detentores de vínculo por tempo indeterminado, nos termos do n.º 3 do art. 30.º da Lei do Trabalho em
Funções Públicas.

O procedimento concursal a realizar deve, ao abrigo do princípio da boa administração consagrado no
art. 5.º do CPA, designadamente em obediência a critérios de eficiência, economicidade e celeridade,
permitir a candidatura de candidatos com e sem vínculo de emprego público, conforme previsto no n.º 4
do art. 30.º da Lei do Trabalho em Funções Públicas.

Face ao exposto, proponho ao Executivo Municipal, de acordo com o estabelecido nos n.ºs 1 e 4 do art.
30.º da Lei do Trabalho em Funções Públicas, conjugado com o artigo 4.º e com o n.º 1 do artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro:
A aprovação da abertura de procedimento concursal para constituição de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado, para 2 (dois) postos de trabalho de Assistente Técnico, previstos e não
ocupados  no  Mapa  de  Pessoal  deste  Município  para  a  Subunidade  Orgânica  de  Contabilidade  e
Património Municipal nos termos do n.º 1 e 4 do artigo 30.º da Lei do Trabalho em  Funções Públicas,
possibilitando, assim, que possam concorrer candidatos com e sem vínculo de emprego público.

Proponho ainda,  nos termos do n.º 1 do art. 12.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua
atual redação, a constituição dos elementos do Júri seja a seguinte:
Presidente: Maria do Carmo Carrão da Graça, diretora de departamento em r/s
Vogais Efetivos:
- Dulce Helena Rocha Vieira, chefe de divisão, em r/s
- Luís da Silva Duque, técnico superior
Vogais Suplentes:
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-Susana Cristina da Costa Ramos, técnica superior
-Lucília da Conceição Pereira Caridade Gonçalves, técnica de informática
O Presidente do Júri será substituído nas faltas e impedimentos pelo 1º vogal efetivo.

Mais proponho, nos termos da alínea a) do n.º 2 do art. 15.º, da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril,
na sua redação atual, que a Assistente Técnica, Ana Margarida dos Santos Elias, a exercer funções nos
Serviços  de  Pessoal,  seja  o  Gestor  dos  procedimentos,  para  efeitos  de  colaboração  com  o  Júri  do
recrutamento e sensibilização dos seus intervenientes para a necessidade de fundamentação das suas
decisões e para o cumprimento das normas legais aplicáveis.

Paços do Município de Soure, 25 de março de 2021
O Presidente,
(Mário Jorge Nunes)

Deliberado, por unanimidade, aprovar:
- a Abertura de Procedimento Concursal para constituição de relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado, para 2 (dois) postos de trabalho de
Assistente Técnico, previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal deste Município
para  a Subunidade  Orgânica de  Contabilidade  e  Património  Municipal  nos
termos do n.º 1 e 4 do artigo 30.º da Lei do Trabalho em Funções Públicas,
possibilitando, assi, que possam concorrer candidatos com vínculo de emprego
Público.
- a  Constituição dos Elementos do Júri seja a seguinte:
     . Presidente: Maria do Carmo Carrão da Graça, Diretora de Departamento

em r/s
      . Vogais Efetivos:
           - Dulce Helena Rocha Vieira, Chefe de Divisão, R/S;
           - Luís da Silva Duque, técnico superior
      . Vogais Suplentes:
         - Susana Cristina da Costa Ramos, Técnica Superior.
          - Lucília da Conceição Pereira Caridade Gonçalves, técnica  de informática;
     . A Presidente do Júri será substituída nas suas faltas e impedimentos pela 1ª

vogal efetiva.
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- a Assistente Técnica, Ana Margarida dos Santos Elias, a exercer funções nos
Recursos  Humanos  Gestor,  seja  o  gestor  dos  procedimentos,  para  efeitos  de
colaboração com o Júri do recrutamento e sensibilização dos seus intervenientes
para a necessidade de fundamentação das suas decisões e para o cumprimento
das  normas  legais  aplicáveis,  conforme  proposta  do  Senhor  Presidente  de
Câmara Mário Jorge Nunes.-----------------------------------------------------------

Ponto 38. RECURSOS HUMANOS

              . Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra 
                - Estágio Curricular – 1.º Ciclo do Curso de Ciências de Educação

Foi presente a seguinte informação: 

ASSUNTO: ESTÁGIO CURRICULAR – 1º CICLO DO CURSO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

                  FORMANDA: MÁRCIA DOMINGUES

De acordo, com o assunto em epígrafe, cumpre-nos informar:

A Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra solicitou a
este Município a integração de uma formanda, em estágio curricular, na Unidade de Obser-
vação e Intervenção, pelo período de 5 horas semanais no total de 75 horas, com início
previsto para o corrente mês março.

O estágio em causa não acarretará qualquer tipo de encargos para o Município, sendo total-
mente suportado pela FPCEUC.

Nestes termos, somos da opinião que o estágio poderá ser concedido, promovendo-se desta for-
ma o ensino qualificado, dando-lhes a possibilidade de manterem um contacto direto com a
realidade do Município, preparando-os assim, a nível profissional, para a entrada no mercado
de trabalho.

À Consideração Superior,
A Técnica Superior,
(Carla Madeira, Drª)
01/03/2021

Foi tomado conhecimento que o Município aceitou a integração de uma formanda,
em Estágio Curricular, na Unidade de Observação e Intervenção, pelo período de 5
horas semanais no total de 75 horas, com início previsto para o corrente mês de
Março, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de
Coimbra, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------------------
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Ponto 39. RECURSOS HUMANOS

              . Tolerância de Ponto (Páscoa) – Para Conhecimento
       

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “dar-vos conhecimento que,
de acordo com as competências próprias na área dos Recurso Humanos, embora me pareça que
o Governo não vai dar Tolerância de Ponto na quinta-feira à tarde ou na segunda-feira de
manhã, considerando o Estado de Emergência em que vivemos, o facto de os pais terem que
ficarem em casa com filhos, de ser proibido a circulação entre concelhos, embora seja permitido
para  vir  trabalhar,  também  considero  que  não  é  possível  grandes  deslocações  para  fazer
compras porque os estabelecimentos de compras não essenciais também estão interditos, usar
aqui o período da Páscoa, aquilo que nós costumamos dar, quinta-feira à tarde e às vezes em
alternativa 50% na quinta-feira e 50% na segunda-feira, desta vez dar o dia todo de quinta-feira
a 50% os trabalhadores e os outros 50% trabalhadores gozaram o dia de segunda-feira. Isto
implica que as pessoas façam o seu financiamento em casa, fica essa oportunidade, também não
é por menos um dia de trabalho que o Município vai prolongar as suas deficiências nas áreas
operacionais, está salvaguardado o funcionamento do mais básico, neste acaso a recolha do lixo
e salubridade e da limpeza urbana e, como já informei no PAOD, neste dia vai haver um grande
dia de vacinação, onde vão estar envolvidos dezenas de trabalhadores do Município que depois
gozaram esse dia a aplicar noutra altura do ano. Aqui não é fazer qualquer facilitismo, até
porque desta vez o Governo não vai dar, porque acha que é uma maneira de reter as pessoas
junto dos seus locais de trabalho, aqui entendo e deliberei no sentido contrário ao dar esta
Tolerância de Ponto, é para manter o máximo possível as pessoas em casa.
Dar-vos conhecimento que procedi a este Despacho de Tolerância de Ponto da Páscoa.”--------

Foi tomado conhecimento do Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Mário
Jorge Nunes, de Tolerância de Ponto (Páscoa).-------------------------------------------

Ponto 40. ZONA DE INTERVENÇÃO FLORESTAL SOURE-OESTE

                   - Adesão

Foi presente a seguinte informação:

Assunto:  . Zona de Intervenção Florestal Soure-Oeste
                    -   Adesão

De acordo com solicitação superior, informamos o seguinte:

Em junho de dois mil e quinze, reuniu um grupo de proprietários e produtores forestais, detentores de
prédios rústicos constituídos maioritariamente por espaços forestais, com o objetivo de criar a Zona de
Intervenção Florestal de Soure-Oeste (ZIF Soure-Oeste),  nas Freguesias de Samuel, Vinha da Rainha e
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União de Freguesias das Gesteira e Brunhós,   de acordo com as normas estabelecidas no Decreto-Lei n.º
127/2005 de 5 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 27/2014, de 18 de fevereiro, tendo
sido nomeada entidade gestora da ZIF Soure-Oeste a Saurium Florestal.

Salienta-se  que  as  Zonas  de  Intervenção  Florestal(ZIF)  são  áreas  territoriais  contínuas  e  delimitadas,
constituídas maioritariamente por espaços forestais, submetidas a um Plano de Gestão Florestal e a um
Plano  Específco  de  Intervenção  Florestal  e  geridas  por  uma  única  entidade,  criando  assim  enormes
vantagens para os aderentes. Estas estruturas são fundamentais para uma correta gestão, sustentável e
coordenada dos espaços forestais, contribuindo para a diminuição dos riscos de ocorrência de incêndios
forestais, bem como para a recuperação de áreas ardidas.

Face ao exposto, e tendo em conta os objetivos da ZIF Soure-Oeste, defnidos de acordo com o Decreto-
Lei n.º 127/2005 de 5 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 27/2014, de 18 de fevereiro, , é
nosso parecer, que os prédios rústicos que pertencem ao Municípios de Soure, que se encontrem incluídos
na área de trabalho, façam parte integrante da ZIF Soure-Oeste.

À Consideração Superior,                                                                   
A Técnica superior  
(Cremilde Pimentel, Eng.ª)
25.03.2021

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “trata-se de participarmos
juntamente com os outros aderentes  sócios  da Associação Saurium Florestal,  na  Zona de
Intervenção Florestal  Soure-Oeste.  A Zona de Intervenção Soure-Oeste  desenvolve-se  nas
Freguesias  de  Vinha da  Rainha,  Samuel  e  Gesteira,  pretende funcionar  com cerca  de mil
hectares, nós temos um conjunto considerável de prédios espalhados por essas Freguesias e a
proposta é, tendo em conta os objetivos dessa Zona de Intervenção Florestal, que os nossos
prédios rústicos se encontrem incluídos nesta área de trabalho, façam parte integrante da ZIF
Soure-Oeste.”------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng.º  Agostinho Gonçalves,  referiu que:  “só queria dar uma opinião,
concordo com estas  associações de proprietários,  nomeadamente de Produtores  Florestais.
Estas Zonas de Intervenção, as ZIF, sugeria que, como essas zonas vão ter um Plano de Gestão
próprio, chamados Planos  de Gestão Florestal e depois Planos Específicos de Gestão Florestal,
acho que devia ser feita a articulação também com o Plano Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios que nós aprovámos, portanto, é uma situação que chamava a atenção, que
estas zonas devem ter um capítulo, não só naquilo que já foi apresentado, mas também no que
está a ser feito para operacionalizar estas zonas com o Plano Municipal de Defesa da Floresta
Contra  Incêndios.  É uma sugestão que eu faço,  revejo-me nestas  situações e se  poderem
operacionalizar e articular isso e ficar escrito no Plano Municipal que nós aprovámos melhor.”--
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “um dos objetivos da ZIF e as
vantagens é precisamente o instrumento de gestão que funciona em articulação com o Plano
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios e tem efeitos práticos, por exemplo, as faixas
de combustível aos aglomerados urbanos, que é os 100 metros, as faixas de combustível às vias
de comunicação que é os 10 metros que sejam da responsabilidade dos proprietários, elas são
feitas integradas… Termos o território florestal do Concelho todo ele coberto por Zonas de
Intervenção Florestal,  essa é que era o ideal.  Para constituir  uma ZIF é precisa uma área
mínima, é preciso uma taxa de adesão significativa, penso que é superior a 66%, a dois terços e
depois  também  tem  responsabilidades.  O  sucesso  da  ZIF  Soure-Oeste,  do  qual  nós
participamos, tem sido de grande vantagem para os proprietários porque, por exemplo, a gestão
feita por mosaicos, os proprietários não têm trabalho nenhum e é a ZIF que limpa os terrenos,
faz a gestão dos chamados mosaicos que teve um projeto de um milhão de euros que foi gerido
pela Associação Saurium  Florestal que começou aqui junto ao Pinheiro e foi até à Malavenda.
Tem outras possibilidades, a minha pena, é se nós não vamos para as outras potencialidades,
porque a gestão florestal vai para além da limpeza das faixas de gestão de combustível, mas a
ZIF só existe se o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios a contemplar,
porque se ela a desprezar,  se não houver essa articulação, ela nem sequer é financiada. A
candidatura tem que ir “beber” ao Plano Municipal a gestão.”-------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves, referiu que: “o Plano Municipal de Defesa da
Floresta está bem elaborado e tem articulação com os vários planos, PDM, não sei se já vão a
tempo,  se  não,  criar  um capítulo  em  que  é  definida  a  articulação,  que  eu  penso  que  é
importante.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------

O  Senhor  Vice-Presidente,  Américo  Nogueira,  referiu  que:  “o  Senhor  Vereador  Eng.º
Agostinho Gonçalves tem razão. Como sabe, o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios é composto por três cadernos e a referência à ZIF está presente no terceiro caderno.
Aliás, quando nós aprovamos o POM – Plano Operacional Municipal é também obrigatório
que  Saurium Florestal  faça  uma apresentação  dos  trabalhos  desenvolvidos,  na  qual  estará
incluído todo o trabalho de gestão das ZIF.”----------------------------------------------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar,  tendo  em conta  os  objetivos  da  ZIF
Soure-Oeste, definidos de Acordo com o Decreto-Lei n.º 127/2005 de 5 de agosto,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 27/2014, de 18 de fevereiro, que os
prédios rústicos que pertencem ao Município de Soure, que se encontrem incluídos
na  área  de  trabalho,  façam parte  integrante  da  ZIF  Soure  Oeste,  conforme
decorre da informação técnica dos serviços.---------------------------------------------
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Ponto 41. HORA DO PLANETA - 2021
                 - Adesão – Para Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

HORA DO PLANETA – 2021
• Adesão

Relativamente ao assunto em epigrafe,  a Associação Nacional  dos Municípios Portugueses (ANMP)
informou as Câmaras Municipais da sua decisão de adesão à iniciativa intitulada “Hora do Planeta”, que
consiste em desligar todas as luzes, interiores e exteriores dos edifícios e monumentos emblemáticos das
localidades, bem como das residências particulares.

Esta ação simbólica em defesa do ambiente irá decorrer no dia 27 de março de 2021, entre as 20h30 e as
21h30.

O Município de Soure tem vindo a aderir nos últimos anos a esta ação, mandando desligar a iluminação
envolvente ao Castelo e ao Edifício dos Paços do Concelho.

Face ao atrás exposto, dá-se conhecimento que o Município de Soure aderiu à “Hora do Planeta”, em
sintonia com a opção da Associação Nacional dos Municípios Portuguesas (ANMP), desligando, entre as
20h30 e  as  21h30 do  dia  27  de  março,  a  energia  nos  dois  símbolos  do  Concelho  atrás  aludidos  e
comprometendo-se  a  colocar  temporizadores  em  torneiras  de  edifícios  municipais  e  em  fontes
decorativas.

Soure, 17 de março de 2021
A vereadora da Câmara Municipal de Soure*
(Ana Patrícia Alves Pereira)
*Competência Deleiadas e Subdeleiadas – Despacho de 15/03/2011

Foi tomado conhecimento que o Município de Soure aderiu à “Hora do Planeta”
em sintonia  com a  opção  da  Associação  Nacional  de  Municípios  Portugueses
(ANMP), desligando, entre as 20h30 e as 21h30 do dia 27 de março, a energia nos
dois símbolos do Concelho - iluminação envolvente ao Castelo e ao Edifício dos
Paços do Concelho -, e comprometendo-se a colocar temporizadores em torneiras e
edifícios  municipais  e  em fontes  decorativas,  conforme informação da Senhora
Vereadora Ana Patrícia Alves Pereira.----------------------------------------------------

Ponto 42. MEDIDAS EXCECIONAIS NO ÂMBITO DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19
         . Plano de Desconfinamento - Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021,

de 13 de março
                  - Esplanadas e Ocupação de Espaço Público
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Foi presente a seguinte informação:

ASSUNTO:
◦ MEDIDAS EXCECIONAIS NO ÂMBITO DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19
◦ Plano de Desconfinamento - Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de

março
▪ Esplanadas e Ocupação de Espaço Público

Considerando que:
O plano de desconfinamento, no âmbito da pandemia COVID-19, foi apresentado ao país no dia

11 de março de 2021, sujeito a reavaliações quinzenais. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março estabelece uma estratégia de
levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19. 

Encontra-se previsto, no Anexo I à citada Resolução, a reabertura das esplanadas limitadas a 4
pessoas por grupo a partir do dia 5 de abril.

Esta medida deverá cumprir todas as “condições específicas de funcionamento, incluindo regras
de lotação,  de  utilização de equipamentos de proteção individual,  de agendamento e  distanciamento
físico,  as  quais  acrescem  às  condições  gerais  para  levantamento  das  medidas  de  confinamento,
designadamente a higienização regular dos espaços, a higienização das mãos e a etiqueta respiratória,
bem  como  a  prática  do  dever  de  recolhimento  domiciliário  e  de  distanciamento  físico,  conforme
determinado,  designadamente,  pelas  orientações  específicas  da  Direção-Geral  da  Saúde.”  conforme
estabelecido no ponto 7 da mesma Resolução. 

           Se discute a reavaliação da segunda fase do desconfinamento, prevista para 5 de abril, no dia 1 de
abril. 

            O Regulamento ImpulSoure 2020, com as alterações introduzidas na sua segunda alteração, prevê
na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º a isenção do pagamento de todas as taxas de ocupação do
espaço público, toldos, esplanadas e publicidade até 31 de dezembro de 2021. 

Em maio do ano anterior, na altura do primeiro desconfinamento e como medida de apoio à
economia  local,  a  Câmara  autorizou  o  alargamento  provisório  de  todas  as  esplanadas,  mediante
requerimento  prévio  e  desde  que  não  comprometessem  a  circulação  pedonal  na  via  pública,  as
acessibilidades para cargas e descargas e o acesso a veículos de segurança e socorro. 

Aderiram 12 espaços a esta medida.

Sugere-se que a Câmara delibere sobre o alargamento extraordinário das esplanadas até 31 de dezembro
de 2021, nos termos previstos em anexo.

À Consideração Superior,
(Stéphanie Gonçalves, Assistente Técnica)
25 de março de 2021
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ANEXO: Regras de ocupação de espaço público e critérios de atribuição

REGRAS DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO E CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO
ALARGAMENTO EXCECIONAL DE ESPLANADAS

• As  esplanadas  apenas  poderão  conter  mesas,  cadeiras,  guarda  sóis  e  guarda-ventos  na  área
delimitada para o efeito, não podendo ocupar a restante área da via pública;

• Manter o espaço limpo e cuidado;
• É obrigatório deixar um corredor livre para circulação de peões, sem qualquer obstáculo, com

um mínimo de 1,20 metros, e que esteja facilmente identificável, assim como deve ser garantida
a acessibilidade à propriedade privada, passadeiras, paragens de autocarro e a zonas de acesso
condicionado;

• Não é admitido o “fecho” das esplanadas, isto é, não é admitida a colocação de coberturas e
elementos verticais, à exceção de guarda-ventos ou guarda-corpos.

• Garantir o cumprimento de todas as orientações emitidas pela DGS.

Critérios de atribuição:
• Serão renovadas as licenças concedidas no ano 2020 no âmbito das medidas de alargamento das

esplanadas, desde que a ocupação mantenha as condições em que foi autorizada;
• Para os estabelecimentos que não usufruíram desta medida em 2020, o pedido pode ser efetuado,

dirigido ao Exm.º Sr. Presidente da Câmara Municipal e acompanhado dos seguintes elementos:
• Identificação completa do estabelecimento e seu representante e respetivos contactos; 
• Planta de localização, com delimitação rigorosa da área pretendida;
• Fotografia a cores indicando o local previsto;
• Memória  descritiva  indicativa  dos  materiais,  cores,  configuração  e  menções  a  utilizar,  e

outras informações necessárias ao processo de licenciamento;
• Desenhos  elucidativos  ou  elementos  gráficos  com  a  indicação  da  forma,  dimensão  e

materiais;
• Documento comprovativo de legitimidade para a prática do ato;
• Autorização dos confinantes, por escrito, nos casos em que a instalação pretendida ultrapasse

os limites da largura da fachada do estabelecimento;

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  o  alargamento  extraordinário  das
esplanadas até 31 de dezembro de 2021, nos termos previstos em anexo, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.---------------------------------------------

Ponto 43. HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE VIATURAS EM FIM DE VIDA E DE
SUCATA FERROSA E NÃO FERROSA

Foi presente a seguinte informação:

Assunto:  HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE VIATURAS EM FIM DE VIDA E DE
SUCATA FERROSA E NÃO FERROSA 
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Exmº Sr Presidente

Considerando que os bens móveis referidos no programa de hasta pública,  que se encontra anexo à
informação  da  Divisão  de  Meio  Ambiente,  Energia  e  Tecnologia,  que  se  trata  de  viaturas  cuja
recuperação não é viável em termos de custo/benefício, assim como de sucata ferrosa e não ferrosa. 

Considerando  que  o  nº  2  do  artº  266º-C  do  Decreto-Lei  nº18/2008,  de  29  de  janeiro,  alterado  e
republicado pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, na atual redação, determina que “… a
alienação dos bens considerados disponíveis faz-se em hasta pública, com publicação de anúncio no
Diário da República, e cujos trâmites e condições, designadamente a base de licitação, são fixados pela
entidade alienante”;

Considerando que para a realização da hasta pública, deve ser nomeada uma comissão para o efeito,
propõe-se os seguintes elementos:
Efetiva,
- Joaquim Oliveira, Engº (Presidente)
- Mário Monteiro, Engº 
- Carmo Graça
Suplente
- Mauro Alegre, Engº
- Fernando Cavacas, Dr

Atendendo ao exposto,  propõe-se  nos termos da alínea g)  do artº  33º  da Lei  nº  75/2013,  de 12 de
setembro, que o assunto seja submetido ao Órgão Executivo, para aprovação da alienação nos termos
propostos e do respetivo programa da Hasta Pública que se anexa.

À consideração superior,
A Diretora de Departamento Adm. Municipal e Cidadania (RS)
Carmo Graça

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “trata-se de uma proposta de
hasta pública para a venda de sucata, de ferro e plástico, e de outros equipamentos obsoletos e
degradados,  bem como alguns  lotes  onde estão  incluídas  viaturas  para  abate  e  outras  em
condições parecidas. Consta do programa de hasta pública os diversos lotes e as fotografias de
alguns desses equipamentos.”-----------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar, nos termos da alínea g) do art.º 33.º da
Lei  n.º  75/2013,  de  12  de  setembro,  a  alienação  nos  termos  propostos  e  do
respetivo programa da Hasta Pública, conforme decorre das informações técnicas
dos serviços.--------------------------------------------------------------------------------
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Ponto 44. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE 
               . REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
               . AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 
                    - Veículo Pesado de Mercadorias 
               . SANEAMENTO E SALUBRIDADE 
                . HIGIENE PÚBLICA E PROTEÇÃO ANIMAL 
               . AQUISIÇÃO DE VIATURAS 
                     - Veículo Pesado de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos
                          . Escolha de Procedimento Prévio 

Foram presentes as seguintes informações:

Assunto: VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE
                      REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
                      AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

                          ▪ VEÍCULO PESADO DE MERCADORIAS

                   SANEAMENTO E SALUBRIDADE 
                      HIGIENE PÚBLICA E PROTEÇÃO ANIMAL

                      AQUISIÇÃO DE VIATURAS

                          ▪ VEÍCULO PESADO DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
      

Em cumprimento do Despacho do Vice-Presidente da Câmara Municipal de 25.03.2021, e com vista à prestação do
serviço em epígrafe, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 50.000,00 euros, inferior
ao limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso a este procedimento, cf. alínea c) do n.º 1 do
artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto.

A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. alínea a) do nº1
do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.
O presente encargo está previsto no Orçamento de 2021 e seguintes pelas rubricas económicas 03.03.07.01.10.02
e  03.02.07.01.06.01,  e  trata-se  de  ações  inscritas  nas  Grandes  Opções  do  Plano  com  a  classificação
14.001.2021/321 e 11.003.2021/244, com os números de cabimento 1874 e 1873 de 25/03/2021, respetivamente.

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

3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes entidades:
        - Auto Abastecedora Santos & Pratas, Lda;
        - Metalix – Soluções Metálicas, Lda., Lda;
        - Hidromaster, Lda;

4. JÚRI

Aprovar o seguinte júri, de acordo com o nº1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação das
propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:
        - Mário Monteiro, Engº. (Presidente de Júri);
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        - Joaquim Oliveira, Eng.º;
        - Mauro Alegre, Eng.º; 
        - Cristina Madeira, Engª. (Suplente);
        - André Gabriel, Engº. (Suplente).

À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
25.03.2021

e
 
Assunto: Aquisição de um veículo pesado de mercadorias e um veículo pesado de recolha de 

resíduos sólidos urbanos – Usados

O  Município  de  Soure,  no  apoio  às  obras  públicas  e  municipais  possui  um  veiculo  pesado  de
mercadorias, de marca Volvo, com matricula QO–37–43, ano de registo inicial de 1988, com cerca de
700 000  Km.  Na  recolha  de  resíduos  sólidos  urbanos  possui  um  veículo  pesado  de  marca  Volvo,
matricula 93-91-EM, ano de registo inicial de 1994, com cerca de 650 000 Km.

Atendendo à idade avançada, ao elevado número de quilómetros e ao estado de conservação de ambas as
viaturas, somos da opinião que não se justifica continuar a proceder a reparações de modo a que as
viaturas possam circular dentro da legalidade e nas devidas condições.
 

Assim, e dado o elevado preço das viaturas em novo, sugere-se a abertura de um procedimento concursal
para a aquisição de duas viaturas usadas, divididas em dois lotes, conforme caderno de encargos em
anexo.

Após consulta de mercado estima-se um valor base de 20.000,00€, acrescido de Iva à taxa legal em vigor,
para o lote 1, veiculo pesado de mercadorias e de 30.000,00€, acrescido de Iva à taxa legal em vigor, para
o lote 2, veiculo pesado de recolha de resíduos sólidos urbanos, sugerindo-se a consulta às seguintes
entidades.

 “ENTIDADES SUGERIDAS PARA CONSULTA”
     Auto Abastecedora Santos & Pratas, Lda.
        NIF 501 485 988          E-mail: santosepratas@sapo.pt

     Metaliax – Soluções Metálicas, Lda.
       NIF 513 009 000          E-mail: geral@metaliax.pt

     Hidromaster, Lda.
      NIF 506 822 044           E-mail: comercial@hidromaster.com

O Chefe de Divisão, em R/S
(Joaquim Oliveira – Eng. Civil)
24/03/2021
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Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar:  a  escolha  do  procedimento  prévio  da
modalidade de consulta prévia, com o preço base de 50.000,00 euros; o convite e o
caderno de encargos; a consulta às seguintes entidades (Auto Abastecedora Santos &
Pratas, Lda; Metalix - Soluções Metálicas, Lda; Hidromaster, Lda); e o júri, conforme
decorre das informações técnicas dos serviços.-----------------------------------------------

Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes
deu por encerrados os trabalhos às 17,20 horas, tendo sido deliberado por unanimidade,
aprovar em Ata/Minuta as deliberações supra referidas.--------------------------------------------
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