09ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 10 de maio de 2021 pelas 14,30 horas

ATA
--- No dia dez de maio do ano de dois mil e vinte 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 nona Reunião Ordinária, estando presentes
o Senhor Presidente da Câmara, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes, eleito pelo PS, e os
Senhores Vereadores: Dra. Nádia Filipa Antunes Madeira Gouveia, eleita pelo PS; Eng.º
Agostinho José Jordão Gonçalves, eleito pelo PPD/PSD-CDS/PP-PPM; Américo Ferreira
Nogueira, eleito pelo PS; Dr. Gil António Contente Soares, eleito pelo PS; Dra. Maria
Manuela Lucas de Oliveira Santos, eleita pela CDU e Ana Patrícia Alves Pereira, eleita pelo
PS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente declarou aberta a reunião, com a seguinte ordem de trabalhos:----------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 da Proposta de Ata de 29.03.2021
Ponto 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2021
. Apreciação de Propostas de Alteração – 5ª/5ª- – Para Conhecimento
Ponto 6. EDUCAÇÃO/ENSINO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO
. ABERTURA INSCRIÇÕES SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA (SAF) – Para Conhecimento
- Ano Letivo 2021-2022
Ponto 7. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
. AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES
. EB1 de Figueiró do Campo

- Adjudicação

Ponto 8. EDUCAÇÃO/ENSINO PRÉ-ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO
. Candidaturas Portugal 2020 - Plano Integrado e Inovador de Combate ao
Insucesso Escolar II
- Atividade – Equipas Multidisciplinares de Intervenção e Multinível
. Escolha Procedimento Prévio
8.1. Terapia da Fala
8.2. Psicologia
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Ponto 9. EDUCAÇÃO
. CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARTINHO ÁREAS DE SOURE

- Designação de Representantes
Ponto 10. CULTURA
. AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA
. Apoio às Bandas Filarmónicas

- “Comemoração do Aniversário” de 2021

Ponto 11. CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE PAVILHÕES DESPORTIVOS
. Pavilhão Desportivo Municipal da Quinta da Coutada - Reparação das Caleiras

- Receção Provisória – Homologação de Auto
Ponto 12. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. APOIO AO DESPORTO - Bilhar
. Associação de Granja do Ulmeiro - Cultura, Desporto e Recreio – Secção de Desporto
- Contrato Comodato
Ponto 13. DESPORTO, LAZER E TEMPOS LIVRES
. PROMOÇÃO DO DESPORTO
. Parceria com a Federação de Triatlo de Portugal

- II.º Triatlo Nacional Jovem de Soure
Ponto 14. PROMOÇÃO TURÍSTICA
. TURISMO
. Portal Municipal de Agenda de Eventos, Cultura e Promoção Turística

- Apresentação/Conhecimento
Ponto 15. AÇÃO SOCIAL//HABITAÇÃO SOCIAL
. APOIO AO ARRENDAMENTO

- N.º Processo: 19/2021 – RAH
Ponto 16. AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL
. Conselho Local de Ação Social de Soure
- Conhecimento de Deliberações:
. Adesão da “Deliciosas Diferenças – Cooperativa de Responsabilidades, Lda
. Parecer Favorável a todas as Candidaturas ao Programa PARES 3.0.
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Ponto 17. AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL
. APOIOS AO INVESTIMENTO IPSS - OUTROS

- Centro de Assistência Paroquial da Granja do Ulmeiro – CAPGU
. Alteração e Ampliação da Estrutura Residencial para Idosos (ERPI)
Ponto 18. SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE
. PROJETO “SAÚDE ORAL PARA TODOS”

. Adaptação de Sala para a Saúde Oral no Centro de Saúde de Soure
- Receção Provisória – Homologação de Auto
Ponto 19. SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE
. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, IP

. SNS 24 – Balcão
- Protocolo de Cooperação
Ponto 20. SAÚDE
. Protocolo para Implementação do Projeto de Unidades Móveis de Saúde na Região de
Coimbra
- Acordo de Cedência de Viatura e Apoio de Recurso Humano Polivalente
Ponto 21. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
. INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
. CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

. Edifício Antiga Casa do Operário, Paleão – Reabilitação em Madeira
- Escolha do Procedimento Prévio

Ponto 22. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
. INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
. CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

- Adjudicação
22.1. EB1 - Mogadouro
22.2. EB1 - Paleão – Para Conhecimento
22.3. EB1 - Simões
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
- Adjudicação – Para Conhecimento
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Ponto 24. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
. INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
. Planeamento Urbanístico e Revisão do PDM

. 6.ª Alteração ao Plano Diretor Municipal
- Aprovação da Proposta e Envio à CCDRC
Ponto 25. ÁREAS E PROJETOS DE REGENERAÇÃO URBANA
. PAMUS – PLANO AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

. Parques de Estacionamento
. Interface Multimodal de Granja Ulmeiro – Projeto
- Revisão do Projeto
Ponto 26. MOBILIDADE E TRANSPORTES – AÇÕES NO ÂMBITO DA MOBILIDADE
. PAMUS - PLANO AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL – ESTUDOS E PROJETOS
. Projeto de Execução Ciclovias Urbanas de Soure e Rede de Parques de

Estacionamento
- Revisão do Projeto
Ponto 27. PROGRAMA + ACESSO – PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE INCLUSIVA
. BENEFICIAÇÃO DA PONTE RODOVIÁRIA DE SOURE

- Revisão de Projeto
Ponto 28. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
. Casa do Furo das Termas da Amieira

- Receção Provisória – Homologação de Auto

Ponto 29. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – CEMITÉRIOS
. CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO - DAS FREGUESIAS

. Reparação do Muro do Antigo Cemitério do Casal do Barril
- Receção Provisória – Homologação de Auto
Ponto 30. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
. HIGIENE PÚBLICA

. Vestuário/EPI - Equipamento Proteção Individual
- Procedimento Prévio
Ponto 31. ÁGUA E TERMALISMO – ÁGUA
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

. Substituição de Ramais na Rua do Terreiro no Pedrógão do Pranto
- Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto
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Ponto 32. ÁGUA E TERMALISMO – ÁGUA
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

- Receção Provisória – Homologações de Auto
32.1. Substituição de Tubagem nas Quatro Lagoas e Vale Centeio
32.2. Reparação de Roturas (Freguesia de Alfarelos, União de Freguesias de Gesteira e
Brunhós, União de Freguesias de Degracias e Pombalinho, Granja do
Ulmeiro,Figueiró do Campo, Tapeus, Samuel, Soure, Vila Nova de Anços e Vinha
da Rainha)
Ponto 33. ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – ÁGUA
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE
. Substituição de Tubagem na EN 347 em Alfarelos
- Receção Provisória – Homologação de Auto
Ponto 34. PROTEÇÃO CIVIL
. Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Soure
- Constituição de Equipa de Intervenção Permanente (EIP)
. Protocolo – Para Ratificação
Ponto 35. PROTEÇÃO CIVIL
. PROTEÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS RURAIS E URBANOS

- Limpeza de Terrenos
. Procedimento Prévio
Ponto 36. PROTEÇÃO CIVIL - PMDFCI
. CONSTRUÇÃO, BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA

. Construção de Pontos de Água em Degracias - Laje de Fundação
- Libertação Parcial de Caução – Homologação de Auto
Ponto 37. PROTEÇÃO CIVIL
. PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 2021 - 2030 DE SOURE
- Consulta Pública
Ponto 38. PROTEÇÃO CIVIL
. PMDFCI - PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS
. Manutenção das Faixas de Gestão de Combustível

- Adjudicação
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Ponto 39. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS

- Libertação Parcial de Caução - Homologações de Auto
39.1. Alfarelos e Figueiró do Campo
39.2. Construção de Muro de Suporte na Rua da Mó e Freixo - Figueiró do Campo
39.3. Execução de Valetas de Betão na Freguesia de Samuel
39.4. Reabilitação do C.M. 1117 entre São José do Pinheiro e Soure
39.5. Sabugueiro e Malavenda
Ponto 40. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
- 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
. Adjudicação
Ponto 41. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
. Coletor Pluvial na Rua de Gabrielos em Granja do Ulmeiro
- Receção Provisória – Homologação de Auto
Ponto 42. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS RURAIS
. Execução de Valetas de Betão na Freguesia de Vinha da Rainha
- Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto
Ponto 43. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES
. REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO - PROJETOS
. Projeto de Execução para Reabilitação do Troço da EM 348 entre o Nó da A1 e Paleão
- Aprovação de Projeto
- Revisão de Projeto
Ponto 44. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES
. REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO - PROJETOS
. Projeto de Execução para Reabilitação dos Acessos à Passagem Superior sobre a
Linha do Norte e da Variante Norte à Vila de Soure
- Revisão de Projeto
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Ponto 45. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. RECARGAS

- Libertação Parcial de Caução - Homologações de Auto
45.1. Arruamentos e Ligações na Freguesia de Alfarelos
. Arruamentos e Ligações na Freguesia de Granja do Ulmeiro
45.2. Arruamentos e Ligações na Freguesia de Granja do Ulmeiro
. Intervenções Diversas na Freguesia de Granja do Ulmeiro
Ponto 46. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. RECARGAS
. Arruamentos e Ligações na Freguesia de Vinha da Rainha
. Rua do Formigueiro em Vinha da Rainha

- Receção Provisória – Homologação de Auto
Ponto 47. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS

. Construção de Muro de Suporte em Casal do Cimeiro
- Adjudicação
Ponto 48. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS

. Substituição de Valetas em Meia-Cana por Caleiras em Betão
- Adjudicação
Ponto 49. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. DEFESA DO MEIO AMBIENTE - OUTRAS
. OUTRAS AÇÕES
. Demolição de um Edifício - Largo Principal, Tapeus

- Escolha do Procedimento Prévio
Ponto 50. 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
- Pedido de Prorrogação do Prazo de Entrega das Candidatura
Ponto 51. INVESTIMENTOS MUNICIPAIS EM VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES
. REDE VIÁRIA
- Autorização Prévia
51.1. Reabilitação do Troço da EM 348 entre o Nó da A1 e Paleão
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51.2. Reabilitação dos Acessos à Passagem Superior sobre a Linha do Norte e da Variante
Norte à Vila de Soure
Ponto 52. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS
52.1. Reabilitação do Troço da EM 348 entre o Nó da A1 e Paleão
52.2. Reabilitação dos Acessos à Passagem Superior sobre a Linha do Norte e da
Variante Norte à Vila de Soure
52.3. Ciclovias Urbanas de Soure e Rede de Parques de Estacionamento
Ponto 53. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL
. EMPRÉSTIMO A MÉDIO/LONGO PRAZO PARA INVESTIMENTOS

53.1. Reabilitação do Troço da EM 348 entre o Nó da A1 e Paleão
53.2. Reabilitação dos Acessos à Passagem Superior sobre a Linha do Norte e da Variante
Norte à Vila de Soure
53.3. Ciclovias Urbanas de Soure e Rede de Parques de Estacionamento
53.4. Parque Multimodal da Granja do Ulmeiro
Ponto 54. Processo n.º 01/2018/12 – Remodelação de Estrutura para Pessoas Idosas
. Requerente - Associação Cultural Desportiva e de Solidariedade da Vinha da Rainha
- Declaração de Caducidade da Licença de Construção
Ponto 55. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES JUVENIS DE PORTUGAL
- Protocolo de Cooperação
Ponto 56. HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE VIATURAS EM FIM DE VIDA E DE
SUCATA FERROSA E NÃO FERROSA
- Adjudicação
Ponto 57. RECURSOS HUMANOS
. Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho em
Funções Públicas por Tempo Indeterminado para Preenchimento de Um Posto
de Trabalho na Carreira e Categoria de Assistente Operacional – Canalizador
- Acionamento da Reserva de Recrutamento
. André Gabriel Pimentel Ferreira – Para Conhecimento
Ponto 58. RECURSOS HUMANOS
. Procedimento Concursal Comum 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 Operacional Cantoneiro
. Acionamento da Reserva de Recrutamento
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58.1. Subunidade Orgânica de Higiene Pública e Cemitérios – Admissão de 1 Candidato
58.2. Subunidade Orgânica de Manutenção de Instalações e Equipamentos e Transportes –
Admissão de 1 Candidato
Ponto 59. RECURSOS HUMANOS
. Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho em
Funções Públicas por Tempo Indeterminado para Preenchimento de Um Posto
de Trabalho na Carreira e Categoria de Assistente Operacional – Canalizador
. Acionamento da Reserva de Recrutamento
- Subunidade Orgânica de Gestão de Águas e Saneamento – Admissão de 2
Candidatos
Ponto 60. RECURSOS HUMANOS
. Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho em
Funções Públicas por Tempo Indeterminado para Preenchimento de Um Posto
de Trabalho na Carreira e Categoria de Assistente Operacional – Pedreiro
. Acionamento da Reserva de Recrutamento
- Subunidade Orgânica de Administração Direta, Apoio às Freguesias, Rede
Viária e Sinalização – Admissão de 1 Candidato
Ponto 61. Demolição de Prédio em Ruínas – Processo: 26/2021/06 – Tapéus
. Denunciante: Presidente da Junta de Freguesia de Tapéus
- Aprovação do Auto de Vistoria
- Dispensa de Audiência Prévia nos termos do CPA e Determinação da Ordem
de Demolição
Ponto 62. Candidatura a Apoio Financeiro para Conservação de Fachada de Prédio
. Requerente: Maria da Conceição Nunes de Oliveira Cantante
. Rua da Corredoura, n.º 2 e 2A - Soure
- Processo: 01/2021
Ponto 63. Candidatura a Apoio Financeiro para Conservação de Fachada de Prédio
- Requerente: Manuel Morgado Martins
63.1. Rua Alexandre Herculano, nº 24, Soure
- Processo: 02/2021
63.2. Travessa do Relógio, n.º 3, Soure
- Processo: 03/2021
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Ponto 64. Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra
. Autor: Helenos, S. A.
. Proc.º 119/21.4BECBR - Para Conhecimento
Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações
O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes, referiu que: “dar aqui uma
informação sobre o interesse que temos no assunto Quimigal. Nós manifestámos interesse
em exercer o direito de preferência, ainda que não seja muito linear o normativo legal que
nos dá nesta fase o mesmo direito de preferência, exerce-mo-lo. Estava agora precisamente
a ler a comunicação do Advogado dos vendedores ADP a dizer que vão prosseguir com o
contrato que têm com o comprador, porque no entender deles, nós não temos razão, mas
quem consultámos juridicamente acha que temos. Portanto, esta situação tende ir para um
possível contencioso, obviamente que considerando que não sabemos qual o objeto, até
porque o promitente comprador já esteve aqui reunido, dizendo que pretende manter e usar
aquelas instalações para os fins que eu já aqui divulguei, na reunião de câmara e que são
idênticos aos praticados na Estação do Louriçal, e estão à vista de quem quiser lá ir visitar,
ainda que haja promessas que funcionará melhor Mas sabemos como é o transporte, as
operações de transbordo e carregamento de utilização de inertes e, por isso, ser esse um dos
fatores que acho que deve levar o Município a intervir, por outro lado o outro tipo de
utilidade que podem ser dadas àquelas instalações, para outros fins, inclusive municipais de
imediato.
Umas das questões que também está aqui com alguma debilidade neste processo, prende-se
com uma situação em que nós “caímos” nos últimos dois meses, porque a nossa
Solicitadora entrou num processo de baixa por doença e que nos criou aqui alguns
constrangimentos, entre muitos e vários contratos que estão pendentes e há necessidade de
resolver bastantes contratos de empreitadas e afins de contratação pública, e temos que
recorrer a outra oficial de certificação de assinaturas e, como tal, começámos a semana
passada com apoio de uma Advogada da praça a resolver alguns desses procedimentos. Aqui
o que eles invocam é que teremos feita também a participação depois do prazo dos dez dias
que nos foi dado pela casa pronta, se bem que, até ao dia 06 de abril, é entendimento dos
Juristas, que tiveram suspensos os prazos dos procedimentos e dos processos e, como tal, há
aqui esta divergência. Só dar aqui a nota que este processo se arrasta ou não, sabemos que
depois de consumada a escritura temos então aí uma outra fase processual por as razões que
eu evoquei aqui na 1.ª Reunião para intervir, já mandámos avaliar o prédio a peritos inscritos
na CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, que é aproximado ao valor
matricial, superior a 500 mil euros e são idênticos os dois valores, quer o valor que consta
das finanças, quer o valor que os peritos avaliadores fizeram ao prédio, as expensas da
Câmara, obviamente porque é um instrumento necessário para uma tomada de decisão do
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executivo quando o tiver que tomar oficialmente essa pretensão e, como tal, é este o ponto
de situação sobre a questão da Quimigal.
Também tivemos, eu, o Senhor Vice-Presidente e a Eng. Maria José Carvalhão, uma reunião
com o Grupo Sonae, designadamente com representantes de uma das empresas que o
Grupo Sonae detém num dos seus ramos que nos foi explicado que era o ramo dos
negócios da família, Family Oficce, esse ramo tem uma empresa, exclusivamente só existe
em Soure, só tem ativos no Concelho de Soure, empresa Águas Furtadas e essa empresa de
Soure que foi colocada à venda pelo Grupo Sonae. Esta reunião também para nós tem um
ponto de interesse, porque mais adiante onde vão verificar que num projeto que vou pedir
que se aprove, hoje aqui em reunião de câmara, há um Troço para a Reabilitação da EM 348
entre Paleão e o Nó da A1 que entra na propriedade deles e eles vieram-nos comunicar que,
mais do que fazer esse acordo de cedência remunerada, certamente eles querem vender a
empresa toda, ainda assim, como percebendo que pode não surgir em tempo útil para eles
um investidor que lhes compre a empresa, estão a estudar colocar no mercado a alienação
dos próprios imóveis. Grosso modo são 4 imóveis: o Campo do Cordeiro, as Instalações da
Antiga Fábrica do Linho e os terrenos adjacentes, os Moinhos de Paleão e uma propriedade
urbana com grande logradouro aqui à entrada de Paleão, no cruzamento para a subida para
o São Mateus. Nós não temos para já interesse de maior em comprar a empresa, mas os
Moinhos de Paleão são um ativo pela sua importância histórica, pela sua importância
arqueológica industrial, pela sua importância natural, estamos a desenvolver algumas
diligências no sentido de poder o Município, até porque aquilo precisa de um tratamento
específico, a não ser que alguém quisesse comprar para investir do posto de vista turístico de
um pequeno alojamento local, não seria mais que isso, e estão bastante degradados. Fizemos
o ano passado uma caminhada lá organizada e pode-se verificar o estado avançado de
degradação... O próprio Município já aqui há 3 anos investiu na limpeza da represa que
alimenta os moinhos e temos incentivado e notificado a própria proprietária para fazer
aquela manutenção, enfim, ainda que de uma forma, utilizando alguma legislação, que
naquele caso é até um pouco forçada, mas, portanto, isto está em cima da mesa essa
hipótese. Relativamente às instalações da antiga Fábrica de Paleão, passá-la-emos a indicar
porque já nos mandaram a caraterização do mesmo prédio, aos diversos interessados
investidores em Soure que nos surjam com as outras áreas, sendo certo que, no PDM atual e
no próximo, a zona do Campo do Cordeiro é exclusivo para a atividade agrícola e assim se
manterá.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador da Câmara Municipal Dr. Gil Soares, referiu que: “dar aqui algumas
informações em termos de Educação. Decorreu no passado dia 26 e também depois no dia
29 de abril, uma reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Soure, entre
outros vários assuntos que abordamos, destacar a recondução da Diretora Professora Luísa
Peririnha em mais um mandato de 4 anos e, portanto, felicita-la por esta recondução e fazer
12
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votos, com certeza, se irão realizar da estreita colaboração que sempre tem havido entre o
Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure e o Município de Soure.
Também felicitar os alunos Ivo Brás, Miguel Fernandes e Mariana Alves do Agrupamento
de Escolas Martinho Árias de Soure pela sua participação no Parlamento dos Jovens, em
que serão os representantes do Círculo de Coimbra na Secção Nacional do Parlamento dos
Jovens, uma iniciativa da Assembleia da República dirigida aos jovens do 2.º e 3.º Ciclos e
Ensino Secundário e que visa e tem como objetivo o incentivo à participação democrática.
Portanto, dar as felicitações a estes jovens, aos seus professores, e, naturalmente, às famílias.
Também se realizou, ainda no âmbito da Educação, a semana da Educação e Formação
Profissional do Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure, a sessão de
encerramento foi no dia 30, e em que os Cursos Profissionais tiveram uma grande
envolvência e participação e isto também a propósito da reunião que estive presente no dia
28 de abril com o Senhor Sub-Diretor do Agrupamento nas instalações da CIM, sobre o
planeamento da rede de oferta de profissionalizantes para o próximo ano letivo, sendo certo
que a rede será aprovada por homologação do Senhor Secretário de Estado da Educação,
mas as expetativas são animadoras para o próximo ano letivo para que haja uma Turma de
Eletromecânica e 2 meias Turmas de Multimédia e Restaurante Bar indo ao encontro
daquilo que o Agrupamento propôs, e daquilo que também resulta das necessidades
evidenciadas, designadamente do que resultou da reunião do Conselho Consultivo do
Ensino Profissional. Portanto, acho que está tudo bem encaminhado para que se atinja os
objetivos para o próximo ano letivo.
Realizou-se também a reunião da Modalidade Alargada da CPCJ no dia 27 de abril, e
antecedeu um momento que é de extrema importância, a assinatura por parte do Senhor
Presidente de Câmara com a Senhora Presidente da Escola Superior de Enfermagem de
Coimbra de um Contrato de Prestação de Serviços, aprovado aqui por nós em reunião de
Câmara, para a realização de um projeto de investigação sobre Saúde Mental no Concelho
de Soure. Achámos pertinente assinalar esta assinatura de Contrato antecedendo a reunião
da CPCJ, que fez um trabalho de introdução e que levou à concretização deste Contrato de
Prestação de Serviços com o Município.
Por fim, em termos de Censos, o prazo para preenchimento para resposta aos inquéritos foi
prorrogado até ao dia 31 de maio, contudo o trabalho aqui no Concelho está bastante
adiantado, as informações que temos à data da semana passada, faltavam só responder aos
inquéritos 53 alojamentos, o trabalho em termos de resposta aos inquéritos está
praticamente concluído.”----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Américo Nogueira, referiu que: “só duas
informações muito rápidas. Estive presente no passado 21 de abril, a convite da ABMG Águas do Mondego e Gândara, na Assinatura dos Autos de Consignação das Obras do
POSEUR, no Edifício Mira Centro, em Mira. Tratou-se, na minha opinião e de todos os
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presentes, de um grande dia não só para os 3 Concelhos, Soure, Montemor-o-Velho e Mira,
mas também para a Empresa ABMG, uma vez que foram consignadas várias empreitadas
que deverão estar concluídas, a correr bem, em 2022. Estas obras foram financiadas pelo
Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos no âmbito do
Circulo Urbano da Água. No Concelho de Soure está previsto a construção de uma 1.ª fase
da Rede de Água Residuais dos Simões, Lourenços, Mogadouro, Marco do Sul e o seu
equipamento para o Emissário de Ligação da Etar da Almagreira que incluía a construção
de 14 km de coletores, 4 Estações Elevatórias e 5,6 km de Condutas Elevatórias. No âmbito
desta empreitada, está incluída também a execução do Subsistema de Drenagem de Águas
Residuais Domésticas na Freguesia de Samuel, das localidades de Coles de Samuel, Marco de
Samuel, Casalinhos, Palhais e Cardal. O projeto prevê a construção de cerca de 11 km de Rede
de Saneamento naquelas povoações, assim como a execução de 3 Estações Elevatórias,
Condutas Elevatórias e a Conceção/Construção de uma Etar, em Valada. De referir que os
grandes objetivos com os quais cada Município se comprometeu aquando da formação da
ABMG, ou seja, criar uma estrutura mais profissional, um serviço continuado e de excelência,
foram alcançados.
Aproveito para saudar as celebrações do 25 de abril e também saudar a excelente
intervenção do Senhor Deputado da CDU, Eng. Ramos Pereira, que a propósito disse
algumas palavras que devo aqui recordar. Na formação da ABMG, havia dois pressupostos
que levaram aos que acreditaram neste projeto e que levaram a votar favoravelmente, a
garantia de que com esta empresa a responsabilidade e a gestão do Abastecimento de Água
se mantinha na esfera pública, bem como o Saneamento de Águas Residuais, com esta
agregação do Município cumpria a exigência de ter a comunidade de 50 mil habitantes,
condição necessária para que as Candidaturas aos Fundos Comunitários pudessem ser
aprovadas. Disse outras coisas importantes, mas o essencial foi ter referido as questões que,
para os concelhos, são estruturalmente fundamentais, uma vez que, sem estes projetos, sem
estas comparticipações, sem Fundos Comunitários, o Saneamento seria mais difícil de
alcançar no resto do Concelho. Em jeito de conclusão, reafirmar o meu total apoio à
continuidade da ABMG enquanto Empresa Intermunicipal, não só porque acredito nela,
mas acima de tudo porque os investimentos que ainda faltam fazer na Rede de Saneamento
Básico, não só no Concelho de Soure, mas também nos Concelhos que integra, só serão
possíveis com sua continuidade, por muito que isso custe admitir aos atuais detratores da
continuidade da ABMG.
Também referir aqui outra questão, tem a ver com Proteção Civil, no âmbito das
Comemorações do Dia Internacional e do Dia Mundial da Árvore. A Associação
Cimeirense de Solidariedade Social, em parceria com o Município de Soure, procedeu à
plantação de cerca de 120 árvores, cedidas pelo Município junto ao seu espaço exterior,
nomeadamente laranjeiras, oliveiras, liquidâmbares, carvalhos, ameixoeiras vermelhas entre
outras. Esta ação, cujo principal objetivo foi promover o bem-estar e sensibilizar a
14
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população relativamente à proteção e conservação da floresta, decorreu ao longo de várias
semanas e contou com o envolvimento do Serviço Municipal de Proteção Civil,
nomeadamente a técnica Eng.ª Cremilde Pimentel, bem como de vários elementos da
Associação e da população local que contribuiu com o seu trabalho para a plantação das
árvores. Este envolvimento entre entidades locais, Município e população, foi um bom
exemplo de promoção do bem estar, de civismo e de respeito pela floresta e pela árvore.
Esta união de sinergias poderá contribuir para que todos os cidadãos possam continuar a
usufruir dos bens e conforto que só os espaços verdes proporcionam. Com sabemos, vamos
entrar no período mais complicado do ano, é o combate aos incêndios florestais. Penso
nunca será de mais referir iniciativas como esta.”------------------------------------------------------

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 17-04-2021 a 07-05-2021
07-05-2021
Class.: 01
Ano: 2021
Número: 6125
Dt. Entrada Reqt.: 15-04-2021
Processo: 01/2019/54/0
Requerente: Ana Rita Simões Martins
Tp. Pedido: Emissão alvará
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 22-04-2021
Local Obra: Vale Oliveira, 2 - Rua do vale
Informação: Deferido
Freguesia: Soure
Class.: 01
Ano: 2020
Número: 19265
Dt. Entrada Reqt.: 10-12-2020
Processo: 01/2020/75/0
Requerente: Carlos Fernando Neves Cruz
Tp. Pedido: Projecto de arquitectura
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 26-04-2021
Local Obra: Rua dos Moinhos
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Informação: Deferido nos termos da informação
Freguesia: Soure
Class.: 01
Ano: 2021
Número: 2156
Dt. Entrada Reqt.: 10-02-2021
Processo: 01/2021/6/0
Requerente: Alexander António Socarrás
Tp. Pedido: Projeto de arquitectura
Tp. Construção: Alteração/Ampliação
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 26-04-2021
Local Obra: Rua da Quinta - Cotas
Informação: Deferido, nos termos da informação
Freguesia: Degracias e Pombalinho
Class.: 01
Ano: 2021
Número: 5511
Dt. Entrada Reqt.: 06-04-2021
Processo: 01/2020/38/0
Requerente: Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soure
Tp. Pedido: Projetos de especialidade
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: Casa Mortuária
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 26-04-2021
Local Obra: Largo Empresa Fabril do Norte
Informação: Deferido, nos termos da informação
Freguesia: Soure
Class.: 01
Ano: 2020
Número: 16851
Dt. Entrada Reqt.: 23-10-2020
Processo: 01/2018/54/0
Requerente: Adelino Domingues Gaspar
Tp. Pedido: junção de elementos
Tp. Construção: Alteração
Tp. Utilização: Estrutura Residencial
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 03-05-2021
Local Obra: Rua do Outeiro, 31
Informação: Deferido nos termos da informação
Freguesia: Soure
Class.: 08
Ano: 2020
Número: 4896
Dt. Entrada Reqt.: 26-03-2020
Processo: 08/2020/1/0
Requerente: Meigal Construção e Administração de Propriedades
Tp. Pedido: Pedido Informação Prévio
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: Aviário
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 03-05-2021
Local Obra: Soure
Informação: Deferido condicionado nos termos da informação
Freguesia: Soure
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Class.: 26
Ano: 2021
Número: 6694
Dt. Entrada Reqt.: 26-04-2021
Processo: 26/2021/6/0
Requerente: Freguesia Tapeus
Tp. Pedido: Queixa
Tp. Construção: Não aplicável
Tp. Utilização: Não aplicável
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 06-05-2021
Local Obra: Rua do Centro
Informação: À Reunião de Câmara
Freguesia: Tapeus
Class.: 01
Ano: 2021
Número: 6953
Dt. Entrada Reqt.: 30-04-2021
Processo: 01/2018/12/0
Requerente: João Ramalhete Carvalho, Andreia Ventura & Associa
Tp. Pedido: Parecer
Tp. Construção: Remodelação
Tp. Utilização: Lar, Centro de Dia, Centro
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 06-05-2021
Local Obra: Rua Comendador João Duarte Cachulo, 1
Informação: À Reunião de Câmara
Freguesia: Vinha da Rainha
Class.: 01
Ano: 2021
Número: 6211
Dt. Entrada Reqt.: 16-04-2021
Processo: 01/2019/37
Requerente: Banco Comercial, Português, S.A.
Tp. Pedido: Leg.
Tp. Construção: Alteração/Ampliação
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 22-04-2021
Local Obra: Casal dos Ferreiros
Informação: À Reunião de Câmara
Freguesia: Soure
Total: 8

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.-----------------------------------------------------------------------------17
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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 da Proposta de Ata de 29.03.2021

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 – 5ª/5ª- – Para Conhecimento

Foi tomado conhecimento da decisão do Senhor Presidente da Câmara que o
Objetivo, naturalmente, é reforçar algumas dotações de Despesa tendo em vista
dar cobertura a encargos de difícil previsão 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. EDUCAÇÃO/ENSINO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO
. ABERTURA INSCRIÇÕES SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA (SAF) – Para

Conhecimento
- Ano Letivo 2021-2022

Foi presente a seguinte informação:
Assunto:

EDUCAÇÃO/ ENSINO PRÉ ESCOLAR E ENSINO BÁSICO
- ABERTURA INSCRIÇÕES SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA (SAF)
- ANO LETIVO 2021-2022

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:
Considerando a abertura do período de matrículas para o ano letivo de 2021/2022, preconizado no Despacho
Normativo n.º 10-B/2021, o Município de Soure, em articulação com o Agrupamento de Escolas Martinho Árias de
Soure, estabeleceu que as candidaturas ao Serviço de Apoio à Família (SAF), para a Educação Pré-Escolar e
Ensino Básico do 1.º Ciclo, decorreriam entre os dias 01 de maio e 30 de junho de 2021.
As candidaturas ao SAF deverão ser efetuadas na plataforma SIGA EDUBOX para ambos os níveis de ensino. No
caso dos Encarregados de Educação que tenham dificuldades em fazer estas candidaturas via plataforma, os
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mesmos poderão fazê-las, presencialmente, nos Serviços Educativos, estando estes atendimentos sujeitos a
marcação prévia e ao cumprimento das normas que se encontram atualmente em vigor, decorrentes da Pandemia
COVID 19.
Para as novas matrículas, o Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure, quando as receciona, envia a
informação de como os Encarregados de Educação devem proceder, assim como as credenciais de acesso à
plataforma.
Na situação de renovação de matrícula, os Serviços Educativos irão enviar uma mensagem, via plataforma, para os
contactos dos Encarregados de Educação, a informar da necessidade de acederem à plataforma, com as
credenciais habituais, para fazer a candidatura para o ano letivo 2021/2022.
Os Serviços de Apoio à Família disponíveis para candidatura são os seguintes:
Na Educação Pré-Escolar: Serviço de Refeições, AAAF- Prolongamento de Horário e Transportes.
No Ensino Básico do 1.º Ciclo: Serviço de Refeições, Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), Transportes,
Auxílios Económicos e Fichas Pedagógicas.
À consideração superior,
Chefe de Divisão de Assuntos Sociais e Educação em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
20/04/2021

Foi tomado conhecimento da decisão do Senhor Vereador Dr. Gil Soares sobre a
abertura das inscrições para o Serviço de Apoio à Família (SAF), para a
Educação Pré-Escolar e Ensino Básico e do 1.º Ciclo, que decorrerá entre os dias
01 de maio e 30 de junho de 2021, através da plataforma SIGA EDUBOX,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------Ponto 7. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
. AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES
. EB1 de Figueiró do Campo

- Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES
EB1 DE FIGUEIRÓ DO CAMPO
ADJUDICAÇÃO
Por deliberação de Câmara de 29.03.2021, foi decidido recorrer à figura de consulta prévia, nos termos da alínea c) do artigo 19º, Código
dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, como procedimento prévio à adjudicação da empreitada acima
mencionada.
Das empresas consultadas, apresentou proposta a seguinte:
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EMPRESA

VALOR

PRAZO

EUROTÉNIS, EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDª

12.912,00 €

30 DIAS

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e que o valor da proposta é inferior ao preço base, (13.262,00 €), os serviços
sugerem a adjudicação da presente empreitada à empresa Euroténis, Equipamentos Desportivos, Ldª.
Tratando-se de um contrato de empreitada de obras públicas de complexidade técnica muito reduzida e não excedendo o preço contratual
15.000,00 €, é dispensada a redução, a escrito, do mesmo – vide alínea d) do n.º 1 do artigo 95.º do CCP -.
Tendo em conta que a decisão é favorável ao único interessado, sugere-se a dispensa da audiência prévia, nos termos da alínea b) do nº 2
do artigo 103º do CPA.
A eficácia da presente adjudicação, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos, depende da publicitação da mesma, pela
entidade adjudicante, no portal único da internet dedicado aos contratos públicos (www.base.gov.pt) – ver art. 127.º do CCP -.
Conclusão:
Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos:
1. A designação, como gestor de contrato, do Sr. Eng.º Mário Fernando Rodrigues Monteiro, nos termos do disposto no artigo 290.º-A do
CCP.
2. Dispensa da audiência prévia nos termos da alínea b) do nº 2 do artigo 103º do CPA;
3. A adjudicação da presente empreitada à empresa Euroténis, Equipamentos Desportivos, Ldª;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 12.912,00 euros, acrescido de IVA.
À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais,
(Mário Monteiro, Eng.º)
20.04.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a designação como gestor de contrato, o
Senhor Eng. Mário Fernando Rodrigues Monteiro; a dispensa da audiência
prévia nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 103.º do CPA; a adjudicação
da presente empreitada à empresa Euroténis, Equipamentos Desportivos, Lda; a
autorização para a realização da despesa no valor de 12.912,00 euros, acrescido
de IVA, conforme decorre da informação técnica dos serviços.---------------------Ponto 8. EDUCAÇÃO/ENSINO PRÉ-ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO
. Candidaturas Portugal 2020 - Plano Integrado e Inovador de Combate ao
Insucesso Escolar II
- Atividade – Equipas Multidisciplinares de Intervenção e Multinível
. Escolha Procedimento Prévio
Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: EDUCAÇÃO/ ENSINO PRÉ ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO
- CANDIDATURAS PORTUGAL 2020 – PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR II
- ATIVIDADE– EQUIPAS MULTIDISCIPLINARES DE INTERVENÇÃO E MULTINÍVEL
Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:
Inserido no projeto “Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar – Fase II”, promovido pela Comunidade Intermunicipal
da Região Centro (CIM-RC), do qual o Município de Soure é parceiro, a atividade “Equipas Multidisciplinares de Intervenção
Multinível”, constitui-se como uma das atividades identificadas com maior impacto na comunidade educativa, pelo que foi de
novo ativada no início do ano letivo 2020-2021.
Considerando a pertinência da continuidade da atividade desta Equipa, torna-se necessário renovar a prestação de serviços dos
recursos humanos na área da Terapia da Fala e da psicologia, pois a atual prestação de serviços termina em julho de 2021.
Assim, e tendo em conta que ou não existem nos quadros de pessoal da Autarquia recursos humanos das áreas identificadas, ou
no caso da Psicologia o recurso que existe desempenha funções de Dirigente, sugerimos que se desencadeie a abertura dos
procedimentos de contratação pública, de acordo com o Caderno de Encargos em anexo, necessários para a contratação da
prestação dos serviços que possibilitem a constituição da Equipa, nomeadamente:
- 1 recurso humano na área da Psicologia (28h semanais, com um preço base de 10.000€), no mecanismo de convite à Psicóloga
Dra. Orlanda Dias, para apresentar proposta para integrar esta Equipa Multidisciplinar e desenvolver as ações necessárias à
dinamização desta Atividade na área da Educação, nomeadamente o acompanhamento e intervenção junto das crianças (e
respetivas famílias) sinalizadas/ identificadas como prioritárias para intervenção na área da psicologia, no período
compreendido entre 01 de setembro de 2021 e 30 de junho de 2022.
- 1 recurso humano na área da Terapia da Fala 28h semanais, com um preço base de 10.000€), no mecanismo de convite à
Terapeuta da Fala Dra. Filipa Gonçalves, para apresentar proposta para integrar esta Equipa Multidisciplinar e desenvolver as
ações necessárias à dinamização desta Atividade na área da Educação, nomeadamente o acompanhamento e intervenção junto
das crianças (e respetivas famílias) sinalizadas/ identificadas como prioritárias para intervenção na área da terapia da fala, no
período compreendido entre 01 de setembro de 2021 e 30 de junho de 2022.
À consideração superior,
A Chefe Divisão Assuntos Sociais e Educação em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
29/04/2021

8.1. Terapia da Fala
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA TERAPIA DA FALA
- Ajuste direto, nos termos dos artigos 112º a 127º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo DecretoLei nº 18/2008, de 29 de janeiro.
- Início do procedimento
Na sequência do Despacho do Exmo Sr. Vereador, Dr. Gil Soares, em 29 de abril de 2021, e da respetiva cabimentação orçamen tal – cabimento nº 78199, há necessidade de desencadear um procedimento com vista à contratação do bem referido em epígrafe.
Para efeitos do disposto do n.º 3 do artigo 47º do Código dos Contratos Públicos a fixação do preço base foi fundamentada no processo de despesa, apresentado pela Unidade Orgânica de Educação e Juventude, que se anexa.
Assim e dado o valor previsto da despesa 10.000€, submete-se à consideração superior a presente proposta que visa o seguinte:
1. Escolha do tipo de procedimento
Para os efeitos previstos no artigo 36º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, propõe-se, face ao valor e
de acordo com a alínea d) do nº 1 do artigo 20º do mesmo diploma, a realização de um procedimento por ajuste direto.
2. Entidade a convidar
- Filipa Tomás Gonçalves – NIF 260 501 255
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3. Peças do procedimento
- Aprovação da minuta do convite e caderno de encargos.
4. Entidade competente
A competência para a escolha do procedimento a adotar cabe ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Soure, nos termos da
alínea a) do nº 1 do artigo 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho.
5. Delegação de competências
Para a condução do procedimento, designadamente no que se refere aos esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças e à análise da lista(s) de erros e omissões das peças do procedimento identificados pelos interessados,
propõe-se a delegação de competências na Unidade Orgânica de Educação e Juventude, ao abrigo do artigo 109º e para efeitos
do n.º1 do artigo 125º, ambos do CCP.
À consideração superior,
A Assistente Técnica
Cristina Felício
06/05/2021

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos favor do Senhor Presidente da
Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e PPD/PSD - CDS/PP- PPM e
1 (uma) abstenção da Senhora Vereadora eleita pela CDU - Dra. Manuela
Santos -, aprovar o procedimento de ajuste direto, no valor de 10.000,00 euros,
à presente entidade a convidar "Filipa Tomás Gonçalves"; o convite e o caderno de
encargos, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-------------------8.2. Psicologia
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA TERAPIA DA PSICOLOGIA
- Ajuste direto, nos termos dos artigos 112º a 127º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo DecretoLei nº 18/2008, de 29 de janeiro.
- Início do procedimento
Na sequência do Despacho do Exmo Sr. Vereador, Dr. Gil Soares, em 29 de abril de 2021, e da respetiva cabimentação orçamen tal – cabimento nº 78192, há necessidade de desencadear um procedimento com vista à contratação do bem referido em epígrafe.
Para efeitos do disposto do n.º 3 do artigo 47º do Código dos Contratos Públicos a fixação do preço base foi fundamentada no processo de despesa, apresentado pela Unidade Orgânica de Educação e Juventude, que se anexa.
Assim e dado o valor previsto da despesa 10.000€, submete-se à consideração superior a presente proposta que visa o seguinte:
1. Escolha do tipo de procedimento
Para os efeitos previstos no artigo 36º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, propõe-se, face ao valor e
de acordo com a alínea d) do nº 1 do artigo 20º do mesmo diploma, a realização de um procedimento por ajuste direto.
2. Entidade a convidar
- Orlanda Isabel Serôdio Combo Dias – NIF 253 254 469
3. Peças do procedimento
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- Aprovação da minuta do convite e caderno de encargos.
4. Entidade competente
A competência para a escolha do procedimento a adotar cabe ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Soure, nos termos da
alínea a) do nº 1 do artigo 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho.
5. Delegação de competências
Para a condução do procedimento, designadamente no que se refere aos esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças e à análise da lista(s) de erros e omissões das peças do procedimento identificados pelos interessados,
propõe-se a delegação de competências na Unidade Orgânica de Educação e Juventude, ao abrigo do artigo 109º e para efeitos
do n.º1 do artigo 125º, ambos do CCP.
À consideração superior,
A Assistente Técnica
Cristina Felício
06/05/2021

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos favor do Senhor Presidente da
Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e PPD/PSD - CDS/PP- PPM e
1 (uma) abstenção da Senhora Vereadora eleita pela CDU - Dra. Manuela
Santos -, aprovar o procedimento de ajuste direto, no valor de 10.000,00 euros,
à presente entidade a convidar "Orlanda Isabel Seródio Combo Dias"; o convite e
o caderno de encargos, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.----Ponto 9. EDUCAÇÃO
. CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARTINHO ÁREAS DE SOURE

- Designação de Representantes

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO
CONSELHO

GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARTINHO ÁREAS DE SOURE
- Designação de Representantes

No seguimento da eleição do novo Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure, vem o
Senhor Presidente daquele órgão solicitar que o Município designe os seus representantes, conforme o previsto no
artigo 14 do Regulamento Interno.
Por força do n.º 4 do artigo 14 do Regulamento “Os representantes do Município são designados pela Câmara
Municipal (...)”.
Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 11 do Regulamento Interno fazem parte do Conselho Geral três
representantes do Município.
Atualmente, integram o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas, como representantes do Município:
- O Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes;
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- O Vice-Presidente, Américo Nogueira;
- O Vereador, Gil Soares.
Assim, proponho que a Câmara Municipal designe três representantes para integrarem o novo Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure, nos termos do n.º 4 do artigo 14 conjugado com a alínea e) do n.º 1
do artigo 11 do regulamento Interno.
O Vereador,
(Gil Soares, Dr.)
06.05.2021

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes, referiu que: “sobre este
ponto ao preparar ontem a reunião de Câmara e ao ler a proposta do Senhor Vereador Dr.
Gil Soares, tenho aqui uma ressalva. Percebo que foi feita a eleição do novo Conselho Geral
do Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure, o Município deve designar os seus
representantes conforme previsto no artigo 14.º, estando nós em final do mandato, colocava
aqui uma questão, não sei se o Senhor Vereador estudou ou se tem informação suficiente
sobre isso... De qualquer das maneiras, parece-me bem que ao aprovarmos esta proposta se
acrescente até ao final do mandato autárquico, portanto, esta minha proposta faz sentido, se
não continuar cá no próximo mandato, não há aqui suplentes e não me parece bem ser
chamado para ir às reuniões do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Martinho
Árias de Soure se não estiver a exercer funções do Executivo Municipal. Portanto, fiquei
aqui com esta dúvida, agora é sabido que quem integra o Conselho Geral em representação
do Município é o Presidente da Câmara Municipal de Soure, o Vice-Presidente Américo
Nogueira e o Vereador Dr. Gil Soares...”----------------------------------------------------------------

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos a favor e 1 (um) branco, após
escrutínio secreto, designar o Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário
Jorge Nunes, o Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira e o Senhor Vereador
Dr. Gil Soares, ressalvando que os representantes do Município agora designados
exercerão as suas funções até ao limite do Mandato Autárquico, no Conselho
Geral do Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure.----------------------Ponto 10. CULTURA
. AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA
. Apoio às Bandas Filarmónicas

- “Comemoração do Aniversário” de 2021
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O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes, referiu que: “relativamente a
este ponto, havia uma postura que vinha de há vários anos que nos dias de Aniversário das
Bandas Filarmónicas, porque é um exercício de atividade que implica alguma despesa e,
também, qualquer festa de aniversário a boa prática é de dar uma prenda ao aniversariante,
por isso continuámos o que já vinha de trás e que estava atribuído por deliberação camarária
antiga, dar o valor de 1.750,00 euros, por aniversário a cada Banda. Esse valor era
considerado para efeitos contabilísticos do Município um apoio ao investimento, ou seja, era
suposto com aquele dinheiro comprarem um instrumento, por norma, e também ajudar a
suportar os custos da festa de aniversário, que implica dar, pelo o menos, o almoço aos
músicos e aos convidados. Desde o inicio da Pandemia, em 2020, que ficaram suspensas
ou não se realizaram, mas nós entendemos propor que ainda assim, tal como fizemos com
o apoio ao normal funcionamento de acordo com o que vinha sendo feito em 2019,
também contemplar as Bandas Filarmónicas que tiveram, neste caso todas, já passou mais
de um ano e algumas estão a iniciar o 2.º ano sem festa de aniversário, como foi o caso de
Vila Nova de Anços e da Banda de Soure, que se proceda de igual forma e é esta a
proposta.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição do Apoio Financeiro de
1.750,00 euros, a cada Banda Filarmónica do Concelho, coincidente com a
comemoração da data da sua fundação no ano 2021, a exemplo da prática
seguida nos últimos anos, conforme decorre da informação técnica dos serviços.--Ponto 11. CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE PAVILHÕES DESPORTIVOS
. Pavilhão Desportivo Municipal da Quinta da Coutada - Reparação das

Caleiras
- Receção Provisória – Homologação de Auto
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES – DESPORTO E TEMPOS LIVRES

CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE PAVILHÕES DESPORTIVOS
PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DA QUINTA DA COUTADA – REPARAÇÃO DE CALEIRAS
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 08.10.2015, à empresa Salta Regra,
Ldª, pelo valor de 4.933,60 €, acrescido de IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respectivo auto de recepção 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)
26.04.2021
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------Ponto 12. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
. APOIO AO DESPORTO - Bilhar
. Associação de Granja do Ulmeiro - Cultura, Desporto e Recreio – Secção de
Desporto
- Contrato Comodato
O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes, referiu que: “à semelhança
do que já fizemos com o Grupo Desportivo Sourense, trata-se de ceder no Regime de
Comodato desta feita à Secção de Bilhar da Associação da Granja do Ulmeiro que está a
disputar os Campeonatos Nacionais, ceder neste caso, serão também os equipamentos a
instalar na sua sede e que serão propriedade do Município, mas cedência no Regime de
Comodato com um Protocolo.”---------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta de Protocolo de Cedência a
Título Gratuito à Associação de Granja do Ulmeiro - Cultura, Desporto e Recreio
- Secção de Desporto, em Regime de Comodato, do bem móvel - Mesa de Bilhar -,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.--------------------------------Ponto 13. DESPORTO, LAZER E TEMPOS LIVRES
. Promoção do Desporto
. Parceria com Federação de Triatlo de Portugal
- II.º Triatlo Nacional Jovem de Soure
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: DESPORTO, LAZER E TEMPOS LIVRES
- P ROMOÇÃO DO D ESPORTO
- PARCERIA COM A F EDERAÇÃO DE TRIATLO DE PORTUGAL
- II TRIATLO NACIONAL JOVEM DE SOURE
A Federação de Triatlo de Portugal propõe ao Município de Soure a realização, no próximo dia 10 de junho de 2021, da
segunda edição do “Triatlo Nacional Jovem de Soure”, que terá o estatuto de prova a contar para o Campeonato
Nacional Jovem de Triatlo de Clubes e Troféu Norte Jovem de Triatlo de Clubes por Estafeta.
Do evento fazem parte percursos nas variantes de Corrida (Atletismo), Ciclismo e Natação. Estima-se a participação de
cerca de 300 atletas em representação dos diversos clubes nacionais.
Esta prova vem na sequência da parceria com a Delegação Norte da Federação de Triatlo de Portugal, que permitiu a
realização de várias provas de Duatlo e Triatlo, que tiveram de ser interrompidas em 2020.
O Protocolo estabelecido com a Federação de Triatlo de Portugal pretende intensificar uma parceria, com vista a fazer do
Concelho de Soure um roteiro de referência na realização de provas desportivas, designadamente nas modalidades de
Duatlo e Triatlo.
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O investimento a realizar pela Autarquia é de 4.500,00€, valor esse a transferir para a Federação de Triatlo de Portugal,
nas condições e com as contrapartidas expendidas no Protocolo em anexo, ao qual acrescerá o montante estimado de
500,00€ para aquisição de lembranças.
Este objetivo está previsto nas Grandes Opções do Plano, no projeto 2021/144, e no Orçamento 0202 040701.
Constitui atribuição do Município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios da população, designadamente no
domínio do Desporto e Tempos Livres, cfr. al. f) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
PROPOSTA:
Neste quadro, propõe-se que a Câmara Municipal aprecie e aprove a Minuta de Protocolo em Anexo, a celebrar com a
Federação de Triatlo de Portugal, para realizar, em Soure, no próximo dia 10 de junho, o evento designado “II Triatlo
Nacional Jovem de Soure”.
Soure, 06 de maio de 2021
O Vereador
(Gil Soares, Dr.)

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “trata-se do retomar de uma parceria que
temos com a Federação de Triatlo de Portugal, já há uns anos, que, infelizmente por motivos
óbvios, em 2020 não foi possível colocar em prática a realização destas provas. Na
sequência de algumas reuniões, achamos, dentro das orientações da Direção Geral de Saúde,
que é possível retomarmos esta parceria para a realização de Provas de Triatlo e Duatlo. No
fundo, aquilo que trazemos aqui é a proposta de Protocolo para realizarmos o II Triatlo
Nacional Jovem de Soure, no próximo dia 10 de junho, que é a prova mais emblemática e
mais difícil de trazer para Soure, vêm aqui equipas a nível Nacional de todo o País. Todas as
equipas que participam nesta modalidade o próprio Presidente da Federação de Triatlo
considera que Soure, em termos de condições naturais, é o local que mais propicia para a
realização desta prova portanto, achamos com a devida segurança retomar esta prova para
não a perdermos, já que foi tão importante e tão difícil traze-la para Soure. Portanto o
circuito é o mesmo, a zona dos Bacelos será onde irão estar concentrados toda a logística,
obviamente a Natação no Rio e a Prova de Ciclismo na estrada que liga Soure aos Simões.
Também dar aqui algum incremento ao Comércio Local, a afirmação de Soure como um
Concelho de afirmação desta modalidade, o investimento direto é de 4.500,00 euros”.--------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta de Protocolo a celebrar com a
Federação de Triatlo de Portugal, para realizar, em Soure, no próximo dia 10 de
junho, o evento designado “II Triatlo Nacional Jovem de Soure”, conforme
proposta do Senhor Vereador, Dr. Gil Soares.-----------------------------------------Ponto 14. PROMOÇÃO TURÍSTICA
. TURISMO

. Portal Municipal de Agenda de Estudos, Cultura e Promoção Turística
- Apresentação/Conhecimento
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O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes, referiu que: “dar-vos
conhecimento que entrou em funcionamento, no dia 24 de abril, o Portal Municipal de
Agenda de Estudos, Cultura e Promoção Turística. Eu próprio só lá fui espreitar ainda uma
vez, enfim esperemos que agora com o desenvolvimento desta temática e da realização de
eventos este instrumento comece gradualmente a substituir não a página municipal, que essa
será substituída a seu tempo, mas dar aqui uma plataforma que também serve para interagir
com as diversas Coletividades que terão acesso à mesma para programar em atividades não
coincidentes. Aproveito para dar aqui uma nota: uma das próximas atividades que vão
acontecer no Concelho não tem ainda programa, está a ser trabalhada, mas vai acontecer no
final do mês e, que, será o evento “Soure e os Templários” organizado pelo Município, mas
em colaboração com a Associação de Turismo Militar de que fazemos parte. Será lançado,
no dia 25, o Roteiro da Rede de Turismo Militar e do Turismo Templário e depois terminará
no dia 29 de maio, terá patente uma Exposição no Museu. Será um evento mais do posto de
vista de animação e de recreio com exibições medievais, com acampamento medieval, com
uma tertúlia mesa redonda com especialistas na temática e à noite com um espetáculo de
animação.”---------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador da Câmara Municipal Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “só queria
dar a minha opinião. Tive a curiosidade de ir ver, dar lá uma espreitadela, e até achei o site
simples, agradável, dinâmico e até expansivo e, portanto, dou os parabéns à equipa que o
fez. No entanto há sempre coisas que se melhoram e o que eu propunha aqui, aquilo tem
várias opções para língua estrangeira, mas não tem para o português, ou seja, a pessoa
aciona a língua estrangeira, Inglês ou Francês e depois não consegue voltar ao Português,
não tem lá o menu... Isso é uma coisa que se faz fácil, o programador vai corrigir isso, é uma
situação que se nota. Depois também acho que devia haver um link desse portal para o site
da Câmara e vice versa, se não dá a entender que há Câmaras de Soure distintas. Acho que
estas atividades devem ser integradas num só Portal da Câmara Municipal, mas enquanto
estiverem em duas separadas, ou menos que haja um link para a Câmara Municipal e da
Câmara Municipal para esse portal.”--------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes, referiu que: “tomámos
conhecimento da devida nota, espero que o Dr. Mário João tenha tomado nota desta
situação, optando por viabilizar numa língua estrangeira e depois a possibilidade de retorno
à língua portuguesa sem ter que entrar e sair do site e, por outro lado, a questão de os criar
os links de ligação às outras páginas.”--------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento do Portal Municipal de Agenda de Estudos, Cultura e
Promoção Turística, tendo em vista a sua divulgação junto dos Agentes
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Culturais e do Público em Geral, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.------------------------------------------------------------------------------------Ponto 15. AÇÃO SOCIAL//HABITAÇÃO SOCIAL
. APOIO AO ARRENDAMENTO
- N.º PROCESSO: 19/2021 – RAH

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: AÇÃO SOCIAL// HABITAÇÃO SOCIAL
. APOIO AO ARRENDAMENTO
- N.º PROCESSO: 19/2021 - 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 19/2021 - RAH, apresentou uma Candidatura nos
Serviços de Ação Social para atribuição de um 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:
A atribuição de um Apoio Monetário ao Arrendamento, em regime de Renda Apoiada, no valor de €87,50 (50% do valor da Renda Mensal),
pelo prazo de 12 meses com efeitos a partir de 01 de junho de 2021, ao Agregado Familiar, com o n.º de processo 19/2021 - RAH.
À consideração superior,
Dirigente Intermédio de 4º Grau
Cristina Isabel da Costa Marta Lapo
03/05/2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um Apoio Monetário ao
Arrendamento, em regime de renda apoiada, no valor de 87,50€,
correspondente a 50% do valor da renda mensal, pelo prazo de 12 meses com
efeitos a partir de 01 de junho de 2021, ao Agregado Familiar, com o n.º de
processo 19/2021 - RAH, conforme decorre da informação técnica dos serviços.--29
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Ponto 16. AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL
. Conselho Local de Ação Social de Soure
- Conhecimento de Deliberações:
. Adesão da “Deliciosas Diferenças – Cooperativa de Responsabilidades, Lda
. Parecer Favorável a todas as Candidaturas ao Programa PARES 3.0.
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL
- CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE SOURE
No âmbito da Reunião do Plenário do Conselho Local de Ação Social de Soure (CLAS) realizada no dia 27 de abril de 2021, informamos que,
foi deliberado, por unanimidade:
1 – Aprovar a Adesão das Deliciosas Diferenças – Cooperativa de Responsabilidades Limitada –CRL ao CLAS de Soure;
2 – Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais – 3.ª Geração – PARES 3.0
Aprovar o Parecer Favorável, emitido pelo Núcleo Executivo, na sua reunião de 13 de abril de 2021, às Candidaturas, fundamentadas no
Diagnóstico Social e no Plano de Desenvolvimento Social, conforme quadro abaixo:
ID candidatura

Entidade Promotora

Designação

PONTUAÇÃO
100%

Valo Candidatura

87,60

€728.582,00

92,20

€675.908,00€

83,40

€27.000,00

92,40

€1 702.380,00

88,20

€611.069,00

88,20

€827.850,00

92,40

€577.206,00

92,40

€687.177,00

33903

Santa Casa da Misericórdia de Soure

Legalização, alteração e requalificação do Edifício
destinado a Lar, CD e SAD

36100

Casa do Povo de Vila Nova de Anços

36905

Centro Social das Malhadas
Ass. Cultural, Recreativa e Social de Samuel

Alteração e ampliação de Edifício para ERPI
Malhadas

37800

47705

Estrutura Sénior de Samuel - ERPI e Centro de Dia
Construção de um Edifício Social - Centro de Dia e
Casa do Povo de Vila Nova de Anços
SAD
Ass. Cultural, Desp. e de Solid. da Freg. Alteração e ampliação de Estrutura Residencial
de Vinha da Rainha
para Pessoas Idosas

51902

Centro Social de Alfarelos

54500

APPACDM Soure

47306

Alteração e Ampliação de Edifício para ERPI e
Centro de Dia
Remodelação e Ampliação de Lar Residencial

Mais se informa que a Câmara Municipal na sua reunião de 16 de novembro de 2020, deliberou aprovar a emissão de uma Declaração de
Compromisso de cofinanciamento de 15% do valor elegível, às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do Concelho que
submetam, e posteriormente vejam aprovadas, Candidaturas ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais – 3.ª Geração
– PARES 3.0.
À consideração superior,
Dirigente Intermédio de 4º Grau
Cristina Isabel da Costa Marta Lapo
05/05/2021

Foi tomado conhecimento das deliberações aprovadas, em Reunião do Plenário
do Conselho Local de Ação Social de Soure - CLAS de 27.04.2021, - Adesão da
“Deliciosas Diferenças” - Cooperativa de Responsabilidades, Lda, e do Parecer
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Favorável a todas as Candidaturas ao Programa PARES 3.0. -,conforme decorre
da informação técnica dos serviços.------------------------------------------Ponto 17. AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL
. APOIOS AO INVESTIMENTO IPSS - OUTROS

- Centro de Assistência Paroquial da Granja do Ulmeiro – CAPGU
. Alteração e Ampliação da Estrutura Residencial para Idosos (ERPI)
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: AÇÃO SOCIAL E REDE SOCIAL
- APOIOS AO INVESTIMENTO IPSS - OUTROS
- CENTRO DE ASSISTÊNCIA PAROQUIAL DA GRANJA DO ULMEIRO - CAPGU
- ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS (ERPI)

Relativamente ao assunto em epígrafe, e na sequência de um pedido de apoio ao investimento formulado pelo Centro de Assistência
Paroquial da Granja do Ulmeiro, informamos:
As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) desenvolvem, nas comunidades onde estão inseridas, uma função essencial no
âmbito da Rede Social Concelhia.
O Centro de Assistência Paroquial da Granja do Ulmeiro é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, com
valências na área da Infância e na área Sénior, Creche, Pré-Escolar, CATL, Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia e Estrutura
Residencial Para Idosos. Em termos de utilização frequentam na área da infância 95 crianças e na área sénior 87 utentes.
I – Do Pedido:
O Centro de Assistência Paroquial da Granja do Ulmeiro efetuou um pedido de Apoio ao Investimento para a concretização de um projeto
que tem como finalidade a Alteração e Ampliação da Estrutura Residencial Para Idosos, mais especificamente o aumento do espaço físico na
sala de estar reservada aos residentes de ERPI, com o intuito de melhorar a qualidade, o conforto e o bem-estar dos utentes, bem como
proporcionar condições de segurança e confiança que lhes permitam sentir que os seus desejos são compreendidos e as suas capacidades
são potenciadas.
A entidade requerente é uma IPSS do Concelho de Soure, com inegável contributo, ao longo da sua existência, na promoção da integração
social e na prestação de serviço de apoio à Infância e Velhice, qualificação dos ativos e dinamização de iniciativas de índole cultural e
recreativa.
O projeto e investimento a realizar, melhor descrito em anexo, pretende dar resposta a necessidades de natureza social na
remodelação/construção de instalações de espaço de lazer.
O valor total do investimento a realizar ascende aos €133.902,37, mais IVA. Este projeto tem como objetivos promover a autonomia e o
convívio dos seus utentes. Sendo destinatários do projeto os Idosos residentes na valência de ERPI.
II – Enquadramento Legal:
O Município de Soure tem atribuições no âmbito da Ação Social e Educação, designadamente competindo à Câmara Municipal apoiar
atividades de natureza social e educativa, participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, em
parceria com as entidades competentes da administração central e com IPSS, bem como deliberar sobre as formas de apoio a entidades e
organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras com interesse para o município – cf. Alíneas o), u), e v) do
n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
O presente pedido de apoio ao Investimento deve ser apreciado de acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo do
Concelho de Soure, aprovado na sessão da Assembleia Municipal realizada no dia 24 de abril de 2021.
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Assim, o Capítulo III do Regulamento prevê os apoios ao Investimento, que se poderá concretizar no apoio à realização de obras (alínea a)
do artigo 24.º) devendo fazer parte da Candidatura, nos termos do artigo 26.º:
- Descrição dos objetivos a atingir;
- Memoria descritiva;
- Cumprimento das regras da Contratação Pública;
- Calendarização do Investimento;
- Comparticipação solicitada.
No caso das obras não cofinanciadas, como é a situação em apreço, os mesmos poderão ser objeto de apoio municipal, devendo para o
efeito juntar a documentação elencada no artigo 32.º:
- Título de propriedade e do prédio a intervencionar;
- Memória descritiva dos trabalhos a realizar;
-Planta de localização da obra;
- Orçamentos dos custos da obra;
- Informação sobre o prazo de execução dos trabalhos;
- Projeto de arquitetura ou plantas, quando exigíveis;
- Licenciamento da obra, quando exigível;
- Indicação do regime de IVA aplicável.
A apreciação e priorização das Candidaturas serão efetuadas tendo em conta a disponibilidade financeira determinada em sede de
orçamento, em linha de conta com as orientações estratégicas definidas para o desenvolvimento territorial, tendo por base: a fundamentação
para a realização dos trabalhos e a relevância da obra para a comunidade.
O n.º 2 do artigo 33.º estipula como montante máximo do apoio 40% do valor da Candidatura considerada elegível.
III – Análise da candidatura
Analisando a Candidatura, da mesma faz parte os documentos e requisitos previstos nos artigos 24.º e 32.º do Regulamento Municipal, tendo
sido evidenciado o cumprimento das regras da contratação pública e de licenciamento Municipal (informação em Anexo da Chefe de Divisão
de G.U.P.D).
A realização da obra objeto do pedido é relevante para as respostas sociais prestadas pela IPSS, melhorando as condições de bem-estar
dos seus utentes, representando um impacto positivo para toda a comunidade.
Assim, é nosso entendimento, que a Candidatura apresentada poderá ser objeto de apoio municipal na percentagem máximo de 40% do
valor elegível, nos termos do n.º 2 do artigo 33.º do Regulamento Municipal.
Alteração

e

Designação
Ampliação da

Residencial para Idosos - ERPI

Estrutura

Valor Elegível

Comparticipação

€133.902,37

€53.561,00

PROPOSTA
Face ao atrás exposto, propomos que a Câmara Municipal atribua um Apoio Financeiro ao Investimento no montante de 40% do valor total
elegível, ao Centro de Assistência Paroquial da Granja do Ulmeiro, no valor de €53.561,00 (€133.902,37X 40%), bem como aprove a
Minuta do Contrato Programa – Em Anexo.
À consideração superior,
Dirigente Intermédio de 4º Grau
Cristina Isabel da Costa Marta Lapo
06/05/2021
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O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes, referiu que: “o Centro de
Assistência Paroquial da Granja do Ulmeiro solicita um pedido de Apoio ao Investimento
para alteração e ampliação da estrutura residencial para pessoas idosas. Não há alteração à
oferta, portanto não há necessidade de desencadear um conjunto de informações sobre este
aumento de oferta, a oferta é a mesma, há é um aumento das condições de acolhimento de
atendimento e da qualidade dos residentes que se encontram naquele lar. Este projeto não é
financiado por qualquer outro mecanismo de apoio, como tal a nossa proposta é que para
este investimento que tem projeto aprovado nos Serviços de Urbanismo e Obras
Particulares do Município, seja atribuído o valor de 53.561,00 euros, sensivelmente os 40%
do valor total do investimento.”---------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um Apoio Financeiro ao
investimento no montante de 40% do valor total elegível, ao Centro de Assistência
Paroquial da Granja do Ulmeiro, no valor de 53.561,00 euros (133.902,37 euros
X 40%), bem com a Minuta do Contrato Programa, conforme decorre das
informações técnicas dos serviços.-------------------------------------------------------Ponto 18. SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE
. PROJETO “SAÚDE ORAL PARA TODOS”

. Adaptação de Sala para a Saúde Oral no Centro de Saúde de Soure
- Receção Provisória – Homologação de Auto
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE

PROJETO “SAÚDE ORAL PARA TODOS”
ADAPTAÇÃO DE SALA PARA A SAÚDE ORAL NO CENTRO DE SAÚDE DE SOURE
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada deliberação de Câmara de 08.07.2019, à empresa Aresta Garrida, Ldª, pelo valor de
9.478,75 €, 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)
30.04.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------33
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Ponto 19. SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE
. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, IP

. SNS 24 - Balcão
- Protocolo de Cooperação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: SAÚDE // AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE

- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, IP
- SNS 24 - BALCÃO
. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO
Relativamente ao assunto em epígrafe informamos:
A Câmara Municipal de Soure tem vindo a promover políticas de ação social e desenvolvimento social visando melhorar as condições de vida
dos seus munícipes.
É pretensão do Município potenciar e intensificar um conjunto de estímulos à fixação de pessoas ao Concelho de Soure, bem como promover
o bem-estar social. Constituem atribuições do Município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações,
designadamente nos domínios da Saúde, Ação Social e Promoção do Desenvolvimento, assim, considerando as transformações
demográficas que originam fortes desafios a enfrentar pelas politicas públicas, os programas devem procurar alcançar maior qualidade de
vida e ter em conta as situações socioeconómicas reforçando a componente reparadora e inclusiva.
SNS24 Balcão é um espaço gerido por entidades externas ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) que aderem ao protocolo entre a
Administração Regional de Saúde (ARS) e a Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) para acesso e prestação de serviços
digitais e de telessaúde aos cidadãos.
O objetivo destes espaços é de facilitar e promover o acesso aos serviços digitais e de telessaúde entre os cidadãos e os profissionais de saúde do Serviço Nacional
de Saúde (SNS), através de criação de condições de maior proximidade e redução de barreiras em lidar com os meios técnicos ou mesmo pela sua inexistência.
O acesso e a prestação de serviços digitais e de telessaúde ao cidadão será efetuada através das seguintes modelos:
• Acesso Facilitado: Fornecer ao cidadão as condições e o apoio para poder aceder aos serviços digitais e de telessaúde;
• Acesso Mediado: O cidadão permitir fazer-se representar por um profissional do balcão no acesso aos serviços digitais e de telessaúde.
Os Profissionais que desenvolvem a sua atividade nos balcões SNS 24 Balcão, e que apoiam o cidadão no acesso aos serviços digitais e
canais SNS24, através do acesso facilitado e/ou mediado, são denominados mediadores digitais e são capazes de efetuar uma utilização
autónoma eficaz do SNS24 Balcão.
Atualmente estão disponíveis 10 serviços, que poderão ser progressivamente implementados de acordo com as necessidades/prioridades
locais e que podem ser acedidos através de:
Serviços no âmbito do acesso facilitado (Site /Telefone SNS24| Área Reservada do Cidadão)
• Consultas (Marcar | Desmarcar | Remarcar);
• Teleconsultas (Marcar* | Realizar);
• Exames (consultar resultados);
• Guia de tratamento (Consultar);
• Receitas de Medicamentos (Renovar | Consultar);
• Registar dados de saúde para monitorização;
• Informação de saúde;
• Aceder ao serviço de interpretação Língua Gestual Portuguesa;
• Realizar chamada para o SNS24;
• Pedir isenção de taxas moderadoras por insuficiência económica
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• Serviços no âmbito do acesso mediado (RSE Área Administrativa)
• Pedir isenção de taxas moderadoras por insuficiência económica
• Consultas (Marcar | Desmarcar | Remarcar)
• Teleconsultas (Marcar| Realizar)
As parcerias com a sociedade civil e sociedades científicas são fundamentais no desenvolvimento das estratégias de intervenção que podem ser implementadas
pelas Autarquias, desempenhando um papel importantíssimo nesta matéria. Com a celebração deste Protocolo de Cooperação com o Serviço Nacional de Saúde
(SNS), em concreto com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P. .(SPMS, E.P.), a Câmara Municipal de Soure procura aumentar a disponibilidade de
recursos especializados ao serviço das famílias.
Este mecanismo insere-se numa política de investimento social, pretendendo-se com este protocolo concretizar dois objetivos primordiais:
apoio às famílias e a promoção de uma vida saudável.
Acresce que o Município de Soure tem como competência apoiar as atividades de natureza social, educativa e outras de inegável interesse,
que contribuem para uma vida saudável.
Assim, tendo em vista a formalização de um compromisso visando envolver o Município de Soure nas estratégias de intervenção junto da
população em articulação com o serviço Nacional de Saúde, designadamente na operacionalização do projeto SNS24 Balcão.
Sugere-se à Câmara Municipal:
Aprove a minuta de Protocolo de Cooperação a celebrar entre a Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. em ANEXO.
À consideração superior,
A Dirigente Intermédia do Setor, em R/S
(Cristina Marta, Dra.)
03/05/2021

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes, referiu que: “trata-se de mais
um Protocolo na área da Saúde, este não está ainda em funcionamento, mas há aqui
vontade da Administração Central para que isto ande depressa, mas não estão criadas as
condições para que este serviço com o apoio integral do Município e também da União de
Freguesias Degracias/Pombalinho, embora tenha havido ainda hoje troca de
correspondência no sentido deste serviço entrar em funcionamento o mais depressa
possível. Primeiro a Junta de Freguesia não tem condições de aceitar por si este protocolo,
ou seja, é uma freguesia pequena, não tem funcionários administrativos, tem condições
logísticas que não estão preparadas e era suposto este SNS 24 - Balcão ser um serviço que
está desenhado para funcionar onde funciona um Balcão de Cidadão, ou seja, à semelhança
do que acontece com Alfarelos que tem um Balcão de Cidadão a funcionar muito bem,
também como os da Câmara Municipal ou como o Espaço de Cidadão da Granja do
Ulmeiro. Se nas Degracias existisse um Espaço de Cidadão este seria o momento ideal para
que este projeto piloto do SNS 24 - Balcão que se teve para chamar primeiro SNS-Cidadão,
fosse um serviço onde um funcionário habilitado e a tecnologia disponível pudesse
proporcionar aos cidadãos mais afastados do Centro de Saúde um serviço complementar,
conforme está descrito na informação preparada pelo Senhor Vereador e pela sua equipa,
ou seja, marcação de consultas, especialmente na área do Centro de Saúde a que pertence o
cidadão, pode pedir intermediação para os outros Centros de Saúde que não seja o de Soure,
ou seja, um não residente mas com outros interesses naquela área pode dirigir-se a este
balcão e se for de Lisboa ou se for do Alentejo, do Algarve ou do Norte, marcar e ter o
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mesmo atendimento como sendo utente do Centro Saúde de Soure, portanto, não se destina
exclusivo ao Centro de Saúde da área geográfica onde está instalado o balcão, funciona para
todas as situações de Centro de Saúde, fazer marcação de consultas, pedido de receituário,
portanto, essa informação é requerida pelo mediador, pelo funcionário e depois é o Médico
de Família que há-se prescrever e mandar para um email do cidadão ou por sms. Como
sabem, isso já funciona, nós recebemos a receita por sms ou por email ou então se a pessoa
não tiver sms ou email pode voltar quando constatado a esse balcão e levanta lá em papel, se
for esse o caso, a sua receita, inclusive num futuro muito próximo, porque isso já é feito hoje
no Centro de Saúde de Soure, pode ser por tele-consulta de especialidades como, por
exemplo, de Cardiologia que é aquela que mais está a ser usada no regime de tele-consulta, à
hora marcada estando o Médico Assistente Especialista no seu local de trabalho, no
Hospital ou onde estiver a consultar os exames que solicitou e que foram disponíveis para
aquele cidadão, pode o mesmo estando num sistema deste de tele-consulta, fazer a consulta
de Cardiologia para ver as provas de esforço, os eletro-cardiogramas... Portanto, nós
acedemos a este desafio de entrarmos neste projeto piloto do SNS 24 – Balcão, acreditando
que no futuro esta solução trará mais valias para as zonas mais longe do Centro de Saúde e
levou-nos a fazer deslocações às Degracias/Pombalinho, nomeadamente à sua Extensão de
Saúde que como sabem está fechada há três ou quatro anos, e num diálogo com a Junta de
Freguesia, já propusemos à AMA - Agência para a Modernização Administrativa instalar nas
Degracias um Espaço de Cidadão, que fosse desenvolvido numa 1ª fase pelo Município,
com o investimento de 100% municipal, e inclusive os primeiros passos até com apoio de
um funcionário técnico do próprio Município e, nesse âmbito, criar o Espaço de Cidadão e
integrar este SNS 24 – Balcão. Penso que são os serviços partilhados do Ministério da
Saúde, que querem andar mais depressa, para já, está à vossa consideração a proposta do
Protocolo de Cooperação para a criação do espaço e do projeto piloto e em seguida iremos
desenvolver as outras matérias.”-------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador da Câmara Municipal Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “estive a
ver o Protocolo e a ver a ideia. Este SNS 24 – Balcão já existe em vários sítios e tem um
espaço que é gerido, não pelo Serviço Nacional de Saúde, mas por Entidades Externas,
normalmente são as Câmaras Municipais, as Juntas de Freguesia, mas são Entidades
Externas ao Serviço Nacional de Saúde e o objetivo é facilitar o acesso aos Serviços Digitais
por parte dos utentes, nomeadamente marcar consultas, tele-consultas, ver resultados de
análises e até pedir isenção de taxas moderadoras, portanto, é um conjunto de serviços que
podem ser feitos nesse balcão e, para isso, disponibiliza dois modelos. Um, digamos que é a
pessoa que sabe mexer nos computadores, está lá um computador e faz ela o serviço por
ela, e depois há aquelas pessoas mais infra-excluídas, são pessoas com mais idade que
precisam de uma ajuda, está lá o funcionário para fazer o serviço pelas pessoas que não
sabem. Portanto, são duas vulgaridades que tentam aproximar e facilitar a vida às pessoas.
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No caso das Degracias, penso que sempre é melhor que nada, mas é sempre um paliativo
para o problema grave que foi criado há 3 ou 4 anos, o encerramento da Extensão de Saúde.
Portanto, isto será sempre um paliativo, mas como eu costumo dizer, será sempre melhor
que nada, e vou votar a favor. Depois estive a ver com algum tempo o Protocolo e algumas
questões que para mim não ficaram claras e gostaria de perguntar, e talvez o Senhor
Presidente e o Senhor Vereador me saibam dizer. É claro que o balcão vai funcionar nas
instalações da Extensão das Degracias, isso está claro, depois também está claro que a Junta
de Freguesia fornece o pessoal e garante o espaço, agora não se percebe é quem vai fornecer
e pagar os computadores e o software e se vai haver uma taxa ou se o serviço vai ser
gratuito. Depois temos um problema é se a Junta de Freguesia assumir isso, vai ter que
colocar um funcionário e quem é que vai pagar essas despesas? Em princípio não vão ter
capacidade para fazer isso, portanto, será a Câmara Municipal, mas sendo a Câmara
Municipal, aqui terá que haver alguma forma de contornar essa situação, porque a Junta de
Freguesia não tem essa possibilidade, vai ter que ser a Câmara Municipal a apoiar isso e nós
não receberemos dinheiro porque não aceitámos as Transferências de Competências, e bem,
eu votei a favor. Por último, esta ideia não resolve o problema que existe, a população da
serra foi causticamente atingida com o encerramento da Extensão de Saúde, todos nós
sabemos o incómodo que é para eles virem aqui a Soure e até à Granja do Ulmeiro por
vezes tiveram que ir. A política é o que é, na política o que parece normalmente é, mas eu
queria deixar um recado, porque já não estarei aqui para defender isso, o Protocolo prevê
um ano com seis meses de renovação, o que para mim parece-me escasso, pedia ao Senhor
Presidente, já que não é possível repor as consultas lá, ou menos que este serviço seja
implementado e não seja encerrado, pelo menos é melhor do que nada. Por último, se esta
ideia vai para as Degracias, então pergunto porque é que não vai para Alfarelos, há uma
grande percentagem de idosos, de pessoas infra-excluídas, certamente, também poderia
ajudar essas pessoas, é uma ideia que deixo aqui, se isto resultar em Degracias avancem para
Alfarelos.”----------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes, referiu que: “neste caso
penso que estou em condições de responder a todas as questões colocadas pelo Senhor
Engenheiro Agostinho Gonçalves. Primeiro, é fácil perceber que a Câmara paga tudo como
tem vindo a ser percetível, mas isto aplica-se às Transferências de Competências, aceitámos
como se aplica à maior parte daquelas cujas Competências não aceitámos, não aceitámos na
Educação e na Saúde. Se na Educação de facto, nós temos intervindo sempre, mas com a
distância de que se o que não aceitámos é o Agrupamento de Escolas que tem que executar,
isso grosso modo funciona, por outro lado a questão pandémica alterou, significativamente
as nossas vidas e a nossa forma de atuar daquilo que é superior interesse público e dos
nossos Munícipes, o que leva e a própria lei também veio alargar esse âmbito. É notório que,
para o bem e para o mal, as culpas caem sempre nos Municípios, ou seja, fez-se o que se
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está a fazer de bem, há mais dum ano a esta parte deve-se ao Município, todos, eleitos por
todas as cores partidárias a nível nacional, o poder municipal e algumas freguesias com
dimensão para isso, obviamente foram o garante de muitas situações, foram os primeiros a
fazer testes massivos à população e aos principais agentes, foram os primeiros a dar
máscaras e equipamentos de proteção individual, foram os primeiros a disponibilizarem-se
para a criação, agora, de uma instituição que são os Centros de Vacinação, aliás, foi lido aqui
nesta reunião de Câmara a carta do Senhor Vice-Almirante a dizer: cuidado estão aí a
planear umas cosias, os Municípios estão se a esticar muito, vejam lá, afinal diga-me lá qual é
hoje a dúvida, até aparece que hoje é uma instituição, até parece que os Centros de
Vacinação já existiam há anos, existiram no tempo do BCG. Essa carta, onde o seu Senhor
Vice-Almirante até tinha dúvidas da eficácia e de eficiência dos Centros de Vacinação e,
hoje, com muito orgulho devemos orgulhar-nos todos nós portugueses, de estar tudo a
correr o melhor possível ou não correu melhor, porque não somos detentores da posse das
vacinas. Também aqui nesta questão do SNS 24-Balcão, primeiro teve um nome que era
SNS-Cidadão e que faz todo o sentido estar alocado a um Balcão de Cidadão e penso que é
isso que vai acontecer um dia desses. Quando apareceu este desafio, disponibilizei de
imediato o Município de Soure para esta necessidade, porque faz todo o sentido, porque a
tipologia que está criada aplica-se, não pela distância em tempo ou pela distância física, mas
pela situação demográfica e geográfica daquilo que representa a freguesia de
Degracias/Pombalinho e a centralidade das Degracias e, por outro lado, a infra-estrutura
existente, sendo que uma das questões que falta dirimir é a ARS assumir, uma vez por todas,
que fechou a Extensão de Saúde e que passe esse equipamento, que é do Município.
Recordo que ele tem água, luz, internet, está apto a funcionar porque está entregue à ARS, a
ARS que se desvincule do equipamento e que o passe para o Município, que tem todas as
portas e janelas das traseiras vandalizadas, que tomem essa atitude, nos entreguem o
equipamento e nós com a Junta de Freguesia daremos uma utilidade ao equipamento que
pode passar pela criação do Espaço de Cidadão, que já solicitámos à AMA. A resposta da
AMA, é sim senhora, se pagarmos os equipamentos, porque não estamos a falar de
secretárias, de computadores e de internet, nada que a gente já não faça noutros lados.
Obviamente esta fase, não tendo a Junta de Freguesia essa capacidade, ser o Município a dar
esse passo... O Município tem no seu Orçamento e no seu Plano de Atividades dinamização
dos Espaços de Cidadão e destas atividades conexas, portanto, tem amplitude para intervir,
além de ter amplitude do ponto de vista legal, porque há moldura legal para fazer esta
intervenção, independentemente de não termos aceite as transferências de competências,
porque também esta atividade não está prevista em competências a transferir porque ela não
existe, é uma atividade nova, não será nunca objeto de transferência de competências.
Relativamente à questão de Alfarelos, uma razão diferente é que a Extensão de Saúde de
Alfarelos de facto não está a funcionar há 2 anos, mas tem uma Médica a ocupar o lugar,
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está de baixa, portanto, a Extensão de Saúde está no ativo, embora os utentes tenham que
recorrer à vizinha Extensão de Saúde da Granja do Ulmeiro para receber atendimento.
Esta questão do SNS 24 – Balcão é uma tarefa que vamos protocolar com ARS e com
Serviços Partilhados do Ministério de Saúde e que o Município vai implementar, para já, na
sede da Junta de Freguesia de Degracias/Pombalinho e esperar que a ARS, liberte tão breve
quanto possível, o edifício da Extensão de Saúde, que o declare encerrado e nós aceitá-loemos Faremos as obras, que para já, serão repor vidros e há infiltrações no telhado, falta de
manutenção nas caleiras, dar uma pintura. A proposta é que se instale um balcão do Espaço
do Cidadão naquelas instalações que farão o serviço abrangente para se justificar estar um
funcionário com este serviço só por si não é suficiente, por outro lado mesmo com o
Espaço de Cidadão poderá haver alguma flexibilidade dotado de equipamento próprio do
caso de transporte, possa haver inclusive algum apoio aos domicílios da Serra, é nós
mantermos uma Sala de Enfermagem devidamente operacional.”---------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta de Protocolo de Cooperação a
celebrar com a Administração Regional de Saúde do Centro, o Município de
Soure e a União de Freguesias de Degracias/Pombalinho, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------Ponto 20. SAÚDE
. Protocolo para Implementação do Projeto de Unidades Móveis de Saúde na Região
de Coimbra
- Acordo de Cedência de Viatura e Apoio de Recurso Humano Polivalente
O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes, referiu que: “um outro
protocolo na área da Saúde, este já veio à reunião de Câmara, um protocolo tripartido entre
o Município, a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e ARS. Nós recebemos a
viatura há cerca de um mês, portanto, trata-se de colocar este equipamento, juntamente com
recursos humanos, tendo em conta com a sua especificidade ao serviço da Vitasaurium, que
pode ceder e articular dentro daquilo que são os mecanismos de articulação com as outras
unidades de saúde do concelho. Como nós estávamos a dar apoio à Vitasaurium a fazer os
domicílios da Serra com veículo municipal e motorista essa componente deixará de existir a
partir de hoje, passará a ser este funcionário que vamos destinar a este projeto que fará
principalmente este apoio. No entanto, mantemos um apoio também do domicílio na UCC
na área da Fisioterapia domiciliária, e a minha pretensão, no âmbito destas medidas que
estamos aqui a tomar, é também dotar o UCSP com outra unidade, unidade que é
responsável pelas Extensões de Saúde de Granja do Ulmeiro, Alfarelos, Vila Nova de
Anços, Samuel e Vinha da Rainha. Um apoio idêntico, não será uma viatura exatamente
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igual a esta, esta é uma viatura que custou quase 40 mil euros num protocolo e com
financiamento comunitário, só nos foi atribuída uma, sinalizámos o interesse em ter pelo
menos mais uma, uma viatura 100% elétrica, mas é minha intenção estudar e propor à
própria ARS até para haver aqui algum equilíbrio, também uma outra viatura, neste caso
pode ser uma viatura com combustão tradicional, que faça um serviço idêntico e colocá-la à
disposição do UCSP. O protocolo deste projeto, como sabem, já veio aqui à reunião de
Câmara e já está assinado, é este protocolo tripartido entre a ARS - Administração Regional
de Saúde do Centro e a Unidade de Saúde Familiar - USF Vitasaurim para a cedência desta
viatura/equipamento. Dentro desta viatura estão equipamentos de medição até pré-natal, ou
seja, dá para ouvir os batimentos do bebé, portanto, há um equipamento eletrónico, existem
aspiradores de secreções, existe um série de equipamento, não muito, mas existe algum
equipamento como uma bancada de apoio à enfermagem e, como tal, pensamos que é uma
mais valia na mobilidade e no serviço domiciliário.
Na proposta, no preâmbulo, que embora não tenhamos ainda aceite as competências e
salvaguardo, também que isto não vai substituir nenhum dos serviços que se fazia até hoje.
Portanto, este equipamento não é para colocar ao serviço na ARS para substituir trabalho
que era feito, é um novo serviço e, com tal, nós estamos apenas a antecipar uma
inadaptabilidade que é dia 01 de abril de 2022, por lei, temos que ficar com as
competências.”-----------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração para
Cedência e Uso de Bem Móvel e de Recurso Humano, entre o Município de Soure,
a Administração Regional de Saúde do Centro e a Unidade de Saúde Familiar USF Vitasaurium de Soure.-------------------------------------------------------------Ponto 21. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
. INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
. CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

. Edifício Antiga Casa do Operário, Paleão – Reabilitação em Madeira
- Escolha do Procedimento Prévio

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURAS E ESPAÇO PÚBLICO
INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
EDIFÍCIO ANTIGA CASA DO OPERÁRIO, PALEÃO – REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS EM MADEIRA
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA DO P ROCEDIMENTO P RÉVIO
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Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 19.968,00 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, inserese 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. P ROCESSO
Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3. C ONSULTAR AS S EGUINTES E NTIDADES
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:
● Paulo Camaz, Unipessoal Ldª;
● Fernando Manuel Cacho da Costa;
● Construções Sérgio Fernandes, Unipessoal, Ldª;
● Aresta Garrida Unipessoal, Ldª;
● Construções A. Martins Rodrigues, Ldª;
● Alvape – Construções e Obra Públicas, Ldª;
● JTP2 – Construção e Prestação de Serviços, 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 Divião de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
30.04.2021

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes, referiu que: “na área do
Ordenamento é a terceira vez que vamos tentar que este procedimento de reparação do
chão de madeira da Casa do Operário, em Paleão, propriedade do Município, pelo preço que
os técnicos continuam a estimar de 19.968,00 euros e a consultar quase todas as entidades
que os técnicos conhecem na região para fazer este trabalho, de modo que se possa arranjar
o chão da Casa do Operário.”-----------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar: o procedimento prévio da modalidade de
consulta prévia, com o preço base de 19.968,00 euros; o projeto, o convite e o
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caderno de encargos; a consulta às seguintes entidades: (Paulo Camaz,
Unipessoal, Lda; Fernando Manuel Cacho da Costa; Construções Sérgio
Fernandes, Unipessoal, Lda; Aresta Garrida Unipessoal, Lda; Construções A.
Martins Rodrigues, Lda; Alvape - Construções e Obras Públicas, Lda; JTP2 Construção e Prestação de Serviços, Lda); e a dispensa de constituição de júri,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.----------------------------Ponto 22. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
. INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
. CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

- Adjudicação
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
ADJUDICAÇÃO
Por deliberação de Câmara de 29.03.2021, foi decidido recorrer à figura de consulta prévia, nos termos da alínea c) do artigo 19º, Código
dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, como procedimento prévio à adjudicação da empreitada acima
mencionada.
Foram apresentadas as propostas seguintes:

EMPRESA

VALOR

PRAZO

ARESTA GARRIDA, UNIPESSOAL, LDª

8.398,00 €

30 DIAS

ALVAPE – CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDª

8.675,00 €

30 DIAS

Analisadas as propostas e elaborado o relatório final, que se anexa, os serviços sugerem a adjudicação, da presente empreitada, à empresa
ARESTA GARRIDA, UNIPESSOAL, LDª.
Tratando-se de um contrato de empreitada de obras públicas de complexidade técnica muito reduzida e não excedendo o preço contratual
15.000,00 €, é dispensada a redução, a escrito, do mesmo – vide alínea d) do n.º 1 do artigo 95.º do CCP -.
Foi efetuada a audiência prévia dos concorrentes, nos termos do n.º 1 do art.º 123.º do CCP, sem que tenha sido apresentada qualquer
observação por parte dos concorrentes.
A eficácia da presente adjudicação, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos, depende da publicitação da mesma, pela
entidade adjudicante, no portal único da internet dedicado aos contratos públicos (www.base.gov.pt) – ver art. 127.º do CCP -.
Conclusão:
Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos:
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1. A designação, como gestor de contrato, do Sr. Eng.º Mário Fernando Rodrigues Monteiro, nos termos do disposto no artigo 290.º-A do
CCP.
2. A adjudicação da presente empreitada à empresa ARESTA GARRIDA, UNIPESSOAL, LDª;
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 8.398,00 euros, acrescido de IVA.
À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais,
(Mário Monteiro, Eng.º)
27.04.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a designação como gestor de contrato, o
Senhor Eng. Mário Fernando Rodrigues Monteiro; a adjudicação da presente
empreitada à empresa Aresta Garrida, Unipessoal, Lda; a autorização para a
realização da despesa no valor de 8.398,00 euros, acrescido de IVA, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.------------------------------------------22.2. EB1 - Paleão – Para Conhecimento
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURAS E ESPAÇO PÚBLICO
INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
EB1 – PALEÃO
ADJUDICAÇÃO
Por deliberação de Câmara de 29.03.2021, foi decidido recorrer à figura de consulta prévia, nos termos da alínea c) do artigo 19º, Código
dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, como procedimento prévio à adjudicação da empreitada acima
mencionada.
Das empresas consultadas, apresentou proposta a seguinte:
EMPRESA

VALOR

PRAZO

ALVAPE – CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDª

7.300,00 €

30 DIAS

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e que o valor da proposta é inferior ao preço base, (7.500,00 €), os serviços
sugerem a adjudicação da presente empreitada à empresa Alvape – Construção e Obras Públicas, Ldª.
Tratando-se de um contrato de empreitada de obras públicas de complexidade técnica muito reduzida e não excedendo o preço contratual
15.000,00 €, é dispensada a redução, a escrito, do mesmo – vide alínea d) do n.º 1 do artigo 95.º do CCP -.
Tendo em conta que a decisão é favorável ao único interessado, sugere-se a dispensa da audiência prévia, nos termos da alínea b) do nº 2
do artigo 103º do CPA.
A eficácia da presente adjudicação, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos, depende da publicitação da mesma, pela
entidade adjudicante, no portal único da internet dedicado aos contratos públicos (www.base.gov.pt) – ver art. 127.º do CCP -.
Conclusão:
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Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos:
1. A designação, como gestor de contrato, do Sr. Eng.º Mário Fernando Rodrigues Monteiro, nos termos do disposto no artigo 290.º-A do
CCP.
2. Dispensa da audiência prévia nos termos da alínea b) do nº 2 do artigo 103º do CPA;
3. A adjudicação da presente empreitada à empresa Alvape – Construção e Obras Públicas, Ldª;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 7.300,00 euros, acrescido de IVA.
À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais,
(Mário Monteiro, Eng.º)
22.04.2021

Foi tomado conhecimento da decisão do Senhor Presidente da Câmara aprovar:
a designação como gestor de contrato, o Senhor Eng. Mário Fernando Rodrigues
Monteiro; a dispensa da audiência prévia nos termos da alínea b) do n.º 2 do
artigo 103.º do CPA; a adjudicação da presente empreitada à empresa Alvape Construção e Obras Públicas, Lda; a autorização para a realização da despesa
no valor de 7.300,00 euros, acrescido de IVA, conforme decorre da informação
técnica 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
- ADJUDICAÇÃO
Por deliberação de Câmara de 29.03.2021, foi decidido recorrer à figura de consulta prévia, nos termos da alínea c) do artigo 19º, Código
dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, como procedimento prévio à adjudicação da empreitada acima
mencionada.
Foram apresentadas as propostas seguintes:
EMPRESA

VALOR

PRAZO

ALVAPE – CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDª

19.187,25 €

30 DIAS

ARESTA GARRIDA, UNIPESSOAL, LDª

19.499,90 €

30 DIAS

Analisadas as propostas e elaborado o relatório final, que se anexa, os serviços sugerem a adjudicação, da presente empreitada, à empresa
ALVAPE – CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDª.
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É obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o mesmo não se encontra dispensado da redução a escrito – vide al. d) do n.º 1
do art.º 95.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto -.
Foi efetuada a audiência prévia dos concorrentes, nos termos do n.º 1 do art.º 123.º do CCP, sem que tenha sido apresentada qualquer
observação por parte dos concorrentes.
A eficácia da presente adjudicação, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos, depende da publicitação da mesma, pela
entidade adjudicante, no portal único da internet dedicado aos contratos públicos (www.base.gov.pt) – ver art. 127.º do CCP -.
Conclusão:
Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos:
1. A designação, como gestor de contrato, do Sr. Eng.º Mário Fernando Rodrigues Monteiro, nos termos do disposto no artigo 290.º-A do
CCP.
2. A adjudicação da presente empreitada à empresa ALVAPE – CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDª;
3. Aprovação da minuta do contrato, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 98.º do CCP;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 19.187,25 euros, acrescido de IVA.
À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais,
(Mário Monteiro, Eng.º)
27.04.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a designação como gestor de contrato, o
Senhor Eng. Mário Fernando Rodrigues Monteiro; a adjudicação da presente
empreitada à empresa Alvape - Construção e Obras Públicas, Lda; a minuta
do contrato, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 98.º do CCP; autorização
para a realização da despesa no valor de 19.187,25 euros, acrescido de IVA,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------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
- Adjudicação – Para Conhecimento

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
- ADJUDICAÇÃO
Por deliberação de Câmara de 29.03.2021, foi decidido recorrer à figura de consulta prévia, nos termos da alínea c) do artigo 19º, Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, como procedimento prévio à adjudicação da empreitada acima mencionada.
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Foi apresentada a proposta seguinte:
EMPRESA

VALOR

PRAZO

DISTRIQUIPA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, LDª

59.794,60 €

60 DIAS

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e que o valor da proposta é inferior ao preço base, (59.913,27 €), os serviços sugerem a adjudicação
da presente empreitada à empresa DISTRIQUIPA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, LDª.
É obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o mesmo não se encontra dispensado da redução a escrito – vide al. d) do n.º 1 do art.º 95.º do
CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto -.
Tendo em conta que a decisão é favorável ao único interessado, sugere-se a dispensa da audiência prévia, nos termos da alínea b) do nº 2 do artigo 103º do
CPA.
A eficácia da presente adjudicação, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos, depende da publicitação da mesma, pela entidade adjudicante, no
portal único da internet dedicado aos contratos públicos (www.base.gov.pt) – ver art. 127.º do CCP -.
Conclusão:
Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos:
1. A designação, como gestor de contrato, do Sr. Eng.º Mário Fernando Rodrigues Monteiro, nos termos do disposto no artigo 290.º-A do CCP.
2. A adjudicação da presente empreitada à empresa DISTRIQUIPA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, LDª
3. Aprovação da minuta do contrato, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 98.º do CCP;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 59.794,60 euros, acrescido de IVA.
À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
22.04.2021

Foi tomado conhecimento da decisão do Senhor Presidente da Câmara aprovar:
a designação como gestor de contrato, o Senhor Eng. Mário Fernando Rodrigues
Monteiro; a adjudicação da presente empreitada à empresa Distriquipa,
Materiais e Equipamentos, Lda; a minuta do contrato, nos termos do disposto
no n.º 1 do art.º 98.º do CCP; a autorização para a realização da despesa no
valor de 59.794,60 euros, acrescido de IVA, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------Ponto 24. ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
. INFRAESTRUTURA E ESPAÇO PÚBLICO
. Planeamento Urbanístico e Revisão do PDM

. 6.ª Alteração ao Plano Diretor Municipal
- Aprovação da Proposta e Envio à CCDRC

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

· Planeamento Urbanístico e Revisão do PDM
6.ª Alteração ao Plano Diretor Municipal
- Aprovação da Proposta e envio à CCDRC
A Câmara Municipal de Soure, na sua reunião de ordinária pública de 11 de janeiro do presente ano, deliberou, por unanimidade, dar início ao
procedimento da 6.ª alteração do Plano Diretor Municipal (PDM) de Soure.
Deliberou, ainda, fixar um período de 15 dias para participação preventiva, conforme previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), publicado pelo Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio, na sua atual redação, de forma a permitir a
formulação de sugestões e apresentação de informações, sobre qualquer questão que possa ser considerada no âmbito do processo de
alteração ao plano.
A Câmara Municipal deliberou ainda, em 11 de janeiro de 2021, que a proposta de alteração ao PDM não estaria sujeita à Avaliação Ambiental
Estratégica (AAE) de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 120.º do RJIGT, conjugado com o n.º 2 do artigo 3.º Decreto-Lei n.º 232/2007,
de 15 de junho, na sua redação atual.
A publicação da deliberação em Diário da República, 2.ª série – N.º 34 – 18 de fevereiro de 2021, sob o Aviso n.º 3029/2021, veio desencadear
o procedimento de alteração, assim como, dar início ao período de participação preventiva, que decorreu durante 15 dias, com inicio a 19 de
fevereiro e fim a 11 de março de 2021, durante o qual não foi apresentada qualquer sugestão/informação.
Nesse seguimento, e não havendo contributos a incorporar na proposta de alteração ao PDM, sugere-se que a Câmara Municipal delibere:
- aprovar a presente proposta de alteração ao PDM de Soure e posterior envio à Comissão de Coordenação Regional do Centro, para
acompanhamento e realização de Conferência Procedimental, nos termos do artigo 86.º do RJIGT.
À Consideração Superior,
A Técnica-Superior: Luísa Anjo
21.04.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar a 6.ª Alteração ao PDM de Soure e
posterior envio à Comissão de Coordenação Regional do Centro, para
acompanhamento e realização de Conferência Procedimental, nos termos do
artigo 86.º do RJIGT, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----Ponto 25. ÁREAS E PROJETOS DE REGENERAÇÃO URBANA
. PAMUS – PLANO AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

. Parques de Estacionamento
. Interface Multimodal de Granja Ulmeiro – Projeto
- Revisão de Projeto
Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO: ÁREAS E PROJETOS DE REGENERAÇÃO URBANA
PAMUS – PLANO AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL
PARQUES DE ESTACIONAMENTO
INTERFACE MULTIMODAL DE GRANJA ULMEIRO – PROJETO
- REVISÃO DE PROJETO.
Relativamente ao tema em assunto, considerando que:
1. Em Reunião de Câmara de 28/06/2019, foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto referido;
2. O custo estimado para a totalidade da intervenção, ainda de acordo com a mesma deliberação, é de 497.000,00 euros;
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3. Quando a obra seja classificada, nos termos da portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho, na categoria III ou superior, bem como
naqueles casos em que o preço base, fixado no caderno de encargos, seja enquadrável na classe 3 de alvará (entre 332.000 e
664.000 euros) ou em classe superior, o projeto de execução deve ser objeto de prévia revisão por entidade devidamente
qualificada para a sua elaboração, distinta do autor do mesmo;
4. O projeto em análise se enquadra na necessidade de revisão, atentos ao valor base obtido;
5. Se estima como valor para a revisão do presente projeto de execução, um custo de 7.500,00 €.
Deixamos à consideração superior a promoção da revisão do projeto, por Consulta Prévia e convite, nomeadamente, às entidades seguintes:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

ECA Projetos, Lda.;
TUU – Building Design Management;
Factor F, Engenharia e Construção, Lda.;
ENGYSP, LDA.;
D-Solution, Lda.;
Proengel - Projectos de Engenharia e Arquitectura, Lda.

É quanto nos cumpre informar.
À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eng.º. Chefe de Div. I.O.P.M)
2021-04-30

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “informo que, quer no ponto 25,
quer no ponto 26, me irei retirar pelo facto de uma das empresas a consultar pertencer a um
familiar direto, portanto, vou-me retirar nestes dois pontos.”---------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes, referiu que: “embora a
Senhora Vereadora já tenha invocado a razão da sua possível incompatibilidade que ficará
escrito em ata neste ponto 25, presumo que é para ficar mesmo em ata, que é a empresa
ENGYSP, LDA.

Eu tenho que fazer aqui uma declaração para a ata, nunca até hoje interferi nas escolhas dos
técnicos para as empresas que consultam ou não consultam para a atividade municipal, o
que pode acontecer é, eu próprio, e já o assumi em sítios onde fui questionado, poder
também indicar alguma empresa, já aconteceu em plena reunião de Câmara, mandar
acrescentar empresas à proposta que nos foi apresentada, mas também não me sinto
moralmente, nem no ponto de vista legal ainda elucidado de que deva propor a qualquer
técnico retirar uma empresa da proposta. Nós sabemos, os 6 membros presentes nesta
reunião de Câmara, que, de facto, a empresa ENGYSP, LDA. tem sido, pelos vistos é, porque a
Senhora Vereadora Dr. Manuela Santos se ausentou para não participar, por estar aqui esta
empresa, também propriedade numa ordem considerável dum familiar direto seu, como tal,
nós temos que decidir se aceitamos a proposta e mantemos esta empresa, ou aceitamos a
proposta dizendo aos serviços que não devem indicar esta empresa e, portanto, serão
consultadas só as outras. Nós somos o órgão político por opção própria, somos nós que nos
propusemos a vir aqui, no meu entender, compete-nos esta decisão e, portanto, compete a
nós, pronunciar-mo-nos sobre a proposta dos serviços, se aceitamos a proposta como ela
está, ou tendo nós já conhecimento da situação, se retiramos o nome da empresa ENGYSP,
LDA da consulta.”-------------------------------------------------------------------------------------------48
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O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “sobre este ponto, falo por mim,
naturalmente estando arguido num processo relacionado com esta empresa, aquilo que eu
tenho a dizer é que avançando com este procedimento, como está, e por decisão do júri... se
a decisão técnica for a adjudicação a esta empresa, obviamente sentir-me-ei impedido de
votar dado esta situação estar a decorrer, agora. Também não vou usar as minhas palavras
como uma pressão sobre quem tem que apreciar este ónus em quem irá avaliar a proposta.
Nesta fase, estando a ser consultadas várias empresas não me irei excluir de votar a abertura
do procedimento, se porventura na fase de conclusão deste procedimento a proposta de
adjudicação for esta empresa, aí obviamente sentir-me-ei impedido de participar na votação
e discussão deste ponto.”----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes, referiu que: “sobre esta
matéria os Senhores Vereadores partilham uma informação que não é minha, é pública, que
é o Acórdão n.º 2/2020, publicado em Diário da República de 03 de março de 2020 do
Supremo Tribunal Administrativo, sobre a incompatibilidade afeta aos eleitos locais
nalgumas circunstâncias e eu parece-me que, de facto, havendo aqui um contrato depois de
03 de março de 2020, produz efeitos a partir dessa data, a haver algum contrato com a
empresa ENGYSP, LDA., ele pode ficar ferido de nulidade, o que produz uma própria
inelegibilidade/incompatibilidade com quem participar nele, considerando que o conhecimento que
temos, pelo menos tínhamos há bem pouco tempo e só se apura quando for solicitado a certidão
permanente para a realização do contrato, até lá não sabemos, nem certamente os serviços,
neste caso o Eng.º Mário Monteiro não foi conferir quem são os donos das empresas que
aqui sugeriu, faz a sugestão das mesmas por conhecimento do mercado, penso que foi esse
o seu critério.”-----------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia, referiu que: “estes assuntos normalmente são
discutidos em sede própria como o Senhor Presidente referiu e bem... mas o Senhor
Vereador Dr. Gil Soares adiantou que é arguido, e neste processo muitos dos que aqui estão
talvez o sejam também... portanto se o Senhor Presidente tem conhecimento disso, e se o
Dr. Gil até já referiu que se essa empresa ENGYSP, LDA vier a ganhar, não votará a
respetiva adjudicação... não entendo então a razão de aparecer aqui essa empresa, sabendose desde já, que se ganhar o concurso, muitos se irão ausentar, e não votarão sequer a
adjudicação... Mas se aqui aparece indicada, deve ser por alguma razão, que
desconheço .”-----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes, referiu que: “a minha proposta é de que
se aprove o procedimento, retirando esta empresa, porque foi a própria Vereadora que ao ausentar-se
nos dá a indicação que há um conflito de interesses, e, como tal, mantendo-se os pressupostos ficará em
ata que da proposta do Eng.º Mário Monteiro não havendo necessidade de consultar 6 empresas se
retire a empresa ENGYSP, LDA..”---------------------------------------------------------------------------------------------------------49
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O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves, referiu que: “eu vou abster-me, não
conhecia esse Acordão, isso é um facto novo que tem interferência nas decisões que nós
tomamos aqui, e se calhar o Eng.º Mário Monteiro nem sabia disso, mas é uma novidade,
isso tem que ser encarado e as coisas têm que ser organizadas… O que eu sugiro é que nós,
nem vamos retirar, porque eu acho que as empresas têm direito a trabalhar e, na minha
opinião, lá porque o Ministério Público não está de consciência tranquila, cada um sabe da
sua vida. O que eu sugeria era que onde temos esta empresa, que venha para a próxima
reunião de Câmara e que seja feita uma informação jurídica em face desse Acordão e se nós
chegarmos à conclusão que não é legal, vamos ter que ter a coragem de dizer às pessoas
não, não pode ser incluída porque esta situação é assim. A empresa será aí, precisa de
trabalhar, está no mercado, que eu saiba não são corruptos, não tenho conhecimento, agora
se realmente há um Acordão que nos coloca “no fim da navalha” nessa situação, ponderese, espere-se uma semana, duas semanas, pede-se um parecer jurídico e em função disso nós
decidimos, ou avançamos ou retiramos a empresa.”-------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia, referiu que: “referir que não tenho nenhuma
relação familiar com qualquer empresa aqui apresentada, nem nunca tive... mas sabendo nós,
que neste momento, a Vereadora do Partido Comunista se ausentou, e diz claramente que
esta empresa é de um familiar direto seu, e existindo esse Acordão, que mencionou o
Senhor Presidente... e eu até sugiro que nos seja distribuído esse Acordão... eu penso que
poderia participar na votação, não proponho empresas, e não tenho qualquer relação
familiar nem com esta nem com outra empresa qualquer... portanto, estaria perfeitamente à
vontade para votar, mas existindo esse impedimento do tal “Acordão” aqui mencionado...
então acho que não fará sentido a sua consulta, é o meu entendimento.”------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “a minha proposta é de
manter o procedimento retirando a empresa ENGYSP, Lda do mesmo. Esta proposta é
legítima, é minha e coloca-la-ei à votação. Portanto, mantenho a proposta e os pressupostos
do Eng.º Mário Monteiro, exceto no que concerne ao convite à empresa ENGYSP, Lda, a
mesma não será convidada para cautelarmente não conferir aqui qualquer incompatibilidade
com qualquer eleito no Município, participando ou não na reunião, por ser inócuo o convite
se a mesma vier a ser selecionada pelo júri, eu próprio também não votarei o contrato, como
tal é um procedimento inócuo.”--------------------------------------------------------------------------O Chefe de Divisão Eng.º Mário Monteiro referiu que: “o que eu vou dizer é para tentar
esclarecer algumas dúvidas que ficaram no ar neste assunto: em primeiro lugar, os meus
serviços, os que eu represento e eu próprio, subscrevo a generalidade das informações, não
só dos meus serviços, mas de outros, eu próprio quando sugiro empresas e entidades
baseio-me em dois princípios fundamentais: o primeiro, a competência que eu reconheço à
generalidade dos que convido e sugiro o convite; o segundo, se reúne condições legais para
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ser convidado, não me preocupa quem são os donos das empresas e este é um dos casos
em que isso acontece, isso que fique claro, tanto neste caso como em todos os casos em que
eu sugiro convite. Depois a minha informação permite precisamente aquilo que o Senhor
Presidente fez, retirar ou acrescentar empresas, por isso não vejo qual é o problema em
aprovar o que o Senhor Presidente propôs. Outra questão é que se existe um Acordão, se
tem a ver exatamente com este ponto, eu desconheço o Acordão ou se tem a ver com algum
assunto da Câmara ou diretamente com uma situação deste género em que poderá existir
uma empresa que terá ligações a um dos Vereadores e eu vejo isso como normal que a
pessoa que está diretamente implicada que se retire por considerar que não tem condições
para votar, perfeitamente normal.”-----------------------------------------------------------------------

Deliberado, por maioria, com 5 (cinco) votos favor do Senhor Presidente da
Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS, e 1 (uma) abstenção do Senhor
Vereador eleito pelo PPD/PSD - CDS/PP- PPM - Eng.º Agostinho Gonçalves,
aprovar a Revisão de Projeto - Interface Multimodal de Granja Ulmeiro -, pelo
valor de custo de 7.500,00 euros, por Consulta Prévia e Convite às entidades
seguintes: (ECA - Projetos, Lda; TUU - Building Design Management; Factor F,
Engenharia e Construção, Lda; D-Solution, Lda; PROENGEL - Projetos de
Engenharia e Arquitetura, Lda), conforme decorre da informação técnica dos
serviços.----------------------------------------------------------------------------------Por proposta do Senhor Presidente de Câmara Mário Jorge Nunes foi retirada a
empresa ENGYSP, Lda como entidade a consultar----------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos ausentou-se neste ponto em virtude
de uma das empresas a consultar pertencer a um familiar seu.--------------------Ponto 26. MOBILIDADE E TRANSPORTES – AÇÕES NO ÂMBITO DA MOBILIDADE
. PAMUS - PLANO AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL – ESTUDOS E
PROJETOS
. Projeto de Execução Ciclovias Urbanas de Soure e Rede de Parques de

Estacionamento
- Revisão do Projeto
Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO: - MOBILIDADE E TRANSPORTES – AÇÕES NO ÂMBITO DA MOBILIDADE

- PAMUS – PLANO AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL – ESTUDOS E PROJETOS
- PROJETO DE EXECUÇÃO CICLOVIAS URBANAS DE SOURE E REDE DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO
- REVISÃO DE PROJETO.
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Relativamente ao tema em assunto, considerando que:
1. Em Reunião de Câmara de 30/06/2020, foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto referido;
2. O custo estimado para a totalidade da intervenção, conforme informação presente nessa Reunião de Câmara, é de
1.666.426,83 euros;
3. Quando a obra seja classificada, nos termos da portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho, na categoria III ou superior, bem
como naqueles casos em que o preço base, fixado no caderno de encargos, seja enquadrável na classe 3 de alvará (entre
332.000 e 664.000 euros) ou em classe superior, o projeto de execução deve ser objeto de prévia revisão por entidade
devidamente qualificada para a sua elaboração, distinta do autor do mesmo;
4. O projeto em análise se enquadra na necessidade de revisão, atentos ao valor base obtido;
5. Se estima como valor para a revisão do presente projeto de execução, um custo de 17.500,00 €, aproximadamente 1% do
valor estimado para a obra.
Deixamos à consideração superior a promoção da revisão do projeto, por Consulta Prévia e convite, nomeadamente, às entidades seguintes:
i. SE - Serviços de Engenharia, Lda.;
ii. ECA Projetos, Lda.;
iii. TUU – Building Design Management;
iv. IPERPLANO - GESTÃO, PLANEAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, LDA;
v. AQUAVIA - GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS DE OBRAS, LDA.
vi.Proengel - Projectos de Engenharia e Arquitectura, Lda.
É quanto nos cumpre informar.
À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eng.º. Chefe de Div. I.O.P.M)
2021-04-30

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “trata-se do projeto de
execução das ciclovias urbanas de Soure e rede de parques de estacionamento, é a Ciclovia
Projeto que está submetido ao Programa Operacional do Centro que começa na Estação de
Soure e termina no Parque de Estacionamento do Antigo Bairro Pré-Fabricado e que inclui
uma obra de alargamento da ponte e inclui o próprio parque de estacionamento, num valor
total superior a um milhão e seiscentos mil euros, que não o projeto e que é importante que
se faça a revisão do mesmo, aqui o Eng.º Mário Monteiro tem esta estimativa por este valor,
tendo em conta a dimensão e a complexidade da obra, indica seis empresas. Portanto,
colocar este projeto à vossa consideração, tendo em conta que este projeto já foi aprovado
na Câmara, nas suas diversas componentes.”----------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “ Preparei hoje de manhã a reunião
de Câmara com os seus sessenta e quatro pontos e desde 2005, é a primeira vez que
enfrento uma reunião de Câmara desta dimensão, o que me levanta dificuldade para
preparar, tendo em conta que não tendo qualquer delegação de competências, tenho que
estudar todos os pontos para poder estar em condições para falar sobre eles e para deliberar
sobre eles. No documento inicial eram apresentadas sete empresas mas verifico agora que este
ponto passou a ter seis empresas e não sete. Primeiro aspeto, queria solicitar que não fosse
tão tardia as alterações aos pontos que estão na Ordem de Trabalhos, porque eu estive toda
a amanhã a preparar a reunião e quando chego aqui soube que afinal de contas tinha havido
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alterações, e não me interessa que esta tenha sido uma delas, interessa-me todas as outras,
portanto, faço aqui uma recomendação, para haver alguma sensibilidade para que não se
verifiquem alterações tão em cima da hora, que me impeça poder falar sobre elas.
Especificamente sobre este ponto até porque ele vai ser também analisado noutros pontos,
nomeadamente nos pontos quarenta e quatro e cinquenta e qualquer coisa, gostaria de dizer
que me vou abster em toda a matéria que tenha a ver com a ciclovia pela razão que passo a
expor. Eu aprovei o projeto inicial, erradamente, que tem a ver com a intervenção na ponte
sobre os rios. Percebi agora que o projeto não vai sofrer qualquer alteração, vai ser
implementado na forma que foi apresentada a candidatura, e como não concordo com a
intervenção sobre a ponte, passo a não aprovar favoravelmente qualquer aspeto sobre este
projeto. O que acabo de dizer é válido para todos os pontos sobre este investimento.”--------

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos favor do Senhor Presidente da
Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e PPD/PSD - CDS/PP- PPM e
1 (uma) abstenção da Senhora Vereadora eleita pela CDU - Dra. Manuela
Santos -, aprovar a Revisão de Projeto - de Execução Ciclovias Urbanas de Soure
e Rede de Parques de Estacionamento -, pelo valor de custo de 17.500,00 euros,
por Consulta Prévia e Convite às entidades seguintes: (SE - Serviços de
Engenharia, Lda; ECA - Projetos, Lda; TUU - Building Design Management;
IPERPLANO - Gestão, Planeamento e Fiscalização de Obras, Lda; AQUAVIA Gabinete de Estudos e Projetos de Obras, Lda; PROENGEL - Projetos de
Engenharia e Arquitetura, Lda), conforme decorre da informação técnica dos
serviços.----------------------------------------------------------------------------------Ponto 27. PROGRAMA + ACESSO – PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE INCLUSIVA
. BENEFICIAÇÃO DA PONTE RODOVIÁRIA DE SOURE

- Revisão de Projeto

Deliberado, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos.Ponto 28. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO
. CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
. Casa do Furo das Termas da Amieira

- Receção Provisória – Homologação de Auto

Foi presente a seguinte informação:
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ASSUNTO: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO
CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
CASA DO FURO DAS TERMAS DA AMIEIRA
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 28.04.2016, à empresa Cravo & Mota,
Ldª, pelo valor de 4.535,65 €, acrescido de IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respectivo auto de recepção 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)
26.04.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------Ponto 29. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – CEMITÉRIOS
. CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO - DAS FREGUESIAS

. Reparação do Muro do Antigo Cemitério do Casal do Barril
- Receção Provisória – Homologação de Auto
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE - CEMITÉRIOS
CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO – DAS FREGUESIAS
REPARAÇÃO DO MURO DO ANTIGO CEMITÉRIO DO CASAL DO BARRIL
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 27.12.2017, à empresa Marques e
Panão, Ldª, pelo valor de 4.900,00 €, acrescido de IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, nos termos e para efeitos
do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
26.04.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------Ponto 30. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
. HIGIENE PÚBLICA

. Vestuário/EPI - Equipamento Proteção Individual
- Procedimento Prévio
Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: SANEAMENTO

E SALUBRIDADE
HIGIENE PÚBLICA
- VESTUÁRIO / EPI – EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL
• PROCEDIMENTO PRÉVIO

Com vista ao fornecimento em epígrafe, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 25.000,00 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 03.02.07.01.15 e trata-se
de ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 11.003.2021/252, com o número de
cabimento 2663 de 06/05/2021.
2. P ROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3. CONSULTAR A(S) S EGUINTE (S) E NTIDADE(S)
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, à(s) seguinte(s) entidade(s):
- Tranemo Workwear, Lda;
- Edesign Publicidade – Eurico Alexandre de Carvalho Duarte, Lda;
- Laser Red Print, Lda;
- MCL Centro Gráfico Diálogo Cromático, Unipessoal, Lda;
- Publisoure, Unipessoal, Lda;
- Pecol – Sistemas de Fixação, S.A;
- Dias & Vicentes, Lda.
- José Borbigão Machado, Lda.
- Golden Symbols – Unipessoal, 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:
- Cristina Madeira, Engª; (Presidente do Júri);
- Joaquim Oliveira, Engº.;
- André Gabriel, Engº.;
- Mauro Alegre, Eng. (Suplente);
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- Mário Monteiro, Eng. (Suplente).
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
06.05.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar: o procedimento prévio da modalidade de
consulta prévia, com o preço base de 25.000,00 euros; o convite e o caderno de
encargos; a consulta às seguintes entidades (Tranemo Workwear, Lda; Edesign
Publicidade- Eurico Alexandre de Carvalho Duarte, Lda; Laser Red Print, Lda;
MCL Centro Gráfico de Diálogo Cromático, Unipessoal, Lda; Publisoure,
Unipessoal, Lda; Pecol - Sistemas de Fixação, S.A; Dias & Vicentes, Lda; José
Borbigão Machado, Lda; Golden Symbols - Unipessoal, Lda; ); o júri, conforme
decorre das informações técnicas dos serviços.----------------------------------------Ponto 31. ÁGUA E TERMALISMO – ÁGUA
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

. Substituição de Ramais na Rua do Terreiro no Pedrógão do Pranto
- Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ÁGUA E TERMALISMO - ÁGUA
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE
SUBSTITUIÇÃO DE RAMAIS NA RUA DO TERREIRO NO PEDRÓGÃO DO PRANTO
LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 31.10.2018, à empresa A. M. Cacho & Brás, Ldª, pelo
valor de 39.290,00 €, acrescido de IVA, tendo, devido a trabalhos complementares, atingido o valor final de 42.290,00 € + IVA.
O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 12.08.2019.
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 30 % do valor das cauções da obra.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
21.04.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de vistoria e a
libertação de 30% do valor das cauções da obra, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.----------------------------------------------------------------------56
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Ponto 32. ÁGUA E TERMALISMO – ÁGUA
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

- Receção Provisória – Homologações de Auto
32.1. Substituição de Tubagem nas Quatro Lagoas e Vale Centeio
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ÁGUA E TERMALISMO - ÁGUA
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE
SUBSTITUIÇÃO DE TUBAGEM NAS QUATRO LAGOAS E VALE CENTEIO
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 14.06.2018, à empresa
Segmentoprovavel – Serviços e Manutenção, Ld.ª, pelo valor de 74.032,46 €, acrescido de IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respectivo auto de recepção 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)
06.05.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------32.2. Reparação de Roturas (Freguesia de Alfarelos, União de Freguesias de
Gesteira e Brunhós, União de Freguesias de Degracias e Pombalinho,
Granja do Ulmeiro,Figueiró do Campo, Tapeus, Samuel, Soure, Vila Nova
de Anços e Vinha da Rainha)
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ÁGUA E TERMALISMO - ÁGUA
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE
REPARAÇÃO DE ROTURAS (Freguesia de Alfarelos, União de Freguesias de Degracias e Pombalinho, União de
Freguesias de Gesteira e Brunhós, Granja do Ulmeiro, Figueiró do Campo, Tapéus, Samuel, Soure, Vila Nova de
Anços e Vinha da Rainha)
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 09.04.2019, à empresa Segmentoprovavel – Serviços
e Manutenção, Ld.ª, pelo valor de 34.010,00 €, acrescido de IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respectivo auto de recepção 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)
06.05.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------57
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Ponto 33. ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – ÁGUA
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

. Substituição de Tubagem na EN 347 em Alfarelos
- Receção Provisória – Homologação de Auto
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - ÁGUA
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE
SUBSTITUIÇÃO DE TUBAGEM NA EN 347 EM ALFARELOS
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 07.10.2015, à empresa
Segmentoprovavel – Serviços e Manutenção, Ld.ª, pelo valor de 18.278,00 €, acrescido de IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respectivo auto de recepção 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)
06.05.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------Ponto 34. PROTEÇÃO CIVIL
. Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Soure
- Constituição de Equipa de Intervenção Permanente (EIP)
. Protocolo – Para Ratificação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: PROTEÇÃO CIVIL
. ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SOURE
- CONSTITUIÇÃO DE EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE (EIP) - PROTOCOLO
No seguimento do solicitado superiormente, vimos informar o seguinte:
Considerando que,

O Decreto-lei n.º 247/2007 , de 27 de junho, no n.º5 do artigo 17.º, alterado e republicado pelo Decretolei n.º 248/2012, de 21 de novembro prevê que, nos municípios em que se justifique, os corpos de bombeiros
voluntários ou mistos detidos pelas associações humanitária de bombeiros podem dispor de equipas de
intervenção permanente (EIP) cuja composição e funcionamento é definida pela Portaria n. 1358/2007, de 15 de
outubro, na sua redação atual;

O âmbito do objetivo do Programa do XXI Governo Constitucional, “ Melhorar a eficiência da proteção
civil e as condições de prevenção e socorro”, prevê a melhoria e eficiência da proteção civil e das condições
de prevenção e socorro face a acidentes e catástrofes, conjugado com a resolução de Conselhos de Ministros
n.º 157-A/2017 de 27 de outubro, que veio consagrar um conjunto de medidas sólidas que configuram uma
reforma sistémica na prevenção e combate aos incêndios florestais;
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. A percentagem dos espaços florestais, existentes no Concelho de Soure, ser superior a mais de 50% da sua área,
a sua distribuição geográfica e a baixa diversidade específica, terem consequências diretas ao nível de
propagação de incêndios florestais;
. O elevado interesse económico e ambiental da floresta enquanto sector estratégico de desenvolvimento
territorial sustentado;
. A operacionalização do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), de Soure, em
particular as ações de planeamento em matéria de Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI), que é
concretizada através do Plano Operacional Municipal (POM), e que prevê a colaboração e inclusão de Equipas
de Intervenção Permanente (EIP);
. A matriz dos riscos existentes, no concelho, enquadrada na Lei de Bases da Proteção Civil (Lei n.º 27/2006, de 3
de julho, alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro e republicada pela Lei n.º 80/2015, de 3 de
agosto), e no âmbito das atividades da proteção civil, com a finalidade de prevenir riscos coletivos inerentes a
situações de acidente grave ou catástrofe, de atenuar os seus efeitos e proteger e socorrer as pessoas e bens em
perigo quando aquelas situações ocorram;
. A aprovação e atribuição de uma 2ª EIP - Equipa de Intervenção Permanente ao Corpo de Bombeiros de
Soure.
Neste contexto:



É, nosso entender e imperativo, que se crie condições para valorizar e reforçar a profissionalização dos
bombeiros que integrem a Equipa de Intervenção Permanente (EIP), celebrando o protocolo a subescrever
pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o Município de Soure e a Associação
Humanitária dos Bombeiros de Soure, que regula as condições de contratação, funcionamento e
manutenção pela AHBV do Concelho de Soure, de elementos que integrarão a EIP e que será válido por um
período de 3 anos e renovado automaticamente;



Nos termos do protocolo, caberá ao Município de Soure, conjuntamente com a Autoridade Nacional de
Emergência e Proteção Civil (ANEPC), comparticiparem em partes iguais nos custos decorrentes da
remuneração dos elementos da EIP, atribuindo à AHBV do concelho de Soure, mensalmente e a título de
subsídio, por cada elemento contratado, o respetivo valor, bem como demais encargos relativos ao regime
de segurança social e seguro de acidentes de trabalho.



A EIP será constituída por 5 elementos, a remuneração base mensal é estabelecida em 750,26€, ilíquidos,
com subsídio de refeição de 4,77€, por dia, com direito a subsidio de férias e de Natal, relativamente ao
elemento que exerça funções de chefia da EIP, é devido um suplemento mensal, correspondente a 25%
sobre o valor base mensal.

À Consideração Superior,
A Técnica superior
(Cremilde Pimentel, Eng.ª)
26.04.2021

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “trata-se da ratificação
porque entretanto com a necessidade, embora me pareça que não vai ser constituída, a
estratégia não será de imediato, o Protocolo tinha que ser assinado para cumprir prazos,
isto é a nível nacional com a Autoridade Nacional e depois vai para homologação do
próprio Ministro… Do que é que se trata? Nós há vários anos que andávamos a solicitar
e era público, com intervenções, nomeadamente quando havia aniversários dos
Bombeiros, o pedido para a constituição de uma segunda equipa do Corpo de
Intervenção Permanente a instalar e para servir a Zona Norte do Concelho, foi então
despachado num pacote com cerca de 80 novas Equipas de Intervenção a nível nacional,
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foi contemplada uma para o Concelho de Soure. É uma equipa com cinco operacionais,
sendo que um deles é o coordenador que funcionará as quarenta horas por semana em
regime de permanência e é pago 50% pelo Município de Soure e 50% pela Autoridade
Nacional de Emergência e Proteção Civil, portanto, foi esse o Protocolo que
subscrevemos, de acordo com a informação que se junta e que trago agora para
ratificação”. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, ratificar o presente Protocolo de Condições de
Contratação e Funcionamento das Equipas de Intervenção Permanente, entre a
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o Município de
Soure e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de
Soure, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------------------Ponto 35. PROTEÇÃO CIVIL
. PROTEÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS RURAIS E URBANOS

- Limpeza de Terrenos
. Procedimento Prévio
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: PROTEÇÃO CIVIL
PROTEÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS RURAIS E URBANOS:
• LIMPEZA DE TERRENOS
• PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista à prestação do serviço em epígrafe, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA DO P ROCEDIMENTO P RÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 21.000,00 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 01.02.06.02.03.02 e trata-se de
ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 13.002.2021/291-4.
2. V ERIFICAÇÃO DO A RTIGO 73.º DA L EI N .º 75-B/2020 DE 31 DE D EZEMBRO (LOE 2021)
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. P ROCESSO
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Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
4. C ONSULTAR A ( S ) S EGUINTE ( S ) E NTIDADE ( S ):
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, à(s) seguinte(s) entidade(s):
- Limpasicó – Limpeza e Manutenção de Vias e Espaços Verdes, Unipessoal, Lda;
NIF: 515 555 550
- Saurium Florestal – Associação para Floresta do Concelho de Soure;
NIF: 507 733 061
- Pires & Martins, Lda.
NIF: 500 397 376
5. J ÚRI
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.;
- Mauro Alegre, Eng. (Suplente);
- Joaquim Oliveira, Eng. (Suplente).
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
16.04.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar: o procedimento prévio da modalidade de
consulta prévia, com o preço base de 21.000,00 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 (Limpasicó - Limpeza e
Manutenção de Vias e Espaços Verdes, Unipessoal, Lda; Saurium Florestal Associação para a Floresta do Concelho de Soure; Pires & Martins, Lda); o júri,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.----------------------------Ponto 36. PROTEÇÃO CIVIL - PMDFCI
. CONSTRUÇÃO, BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA

. Construção de Pontos de Água em Degracias - Laje de Fundação
- Libertação Parcial de Caução – Homologação de Auto
Foi presente a seguinte informação:
61

09ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 10 de maio de 2021 pelas 14,30 horas
Assunto: PROTEÇÃO CIVIL - PMDFCI
CONSTRUÇÃO, BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA EM DEGRACIAS – LAJE DE FUNDAÇÃO
LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 21.08.2019, à empresa Construções
Trino & Trino, Ldª, pelo valor de 17.000,00 €, acrescido de IVA.
O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 16.09.2020.
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 30 % do valor das cauções da obra.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
27.04.2021

O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves, referiu que: “não participo na votação,
nem na discussão deste ponto porque dei apoio administrativo ao empreiteiro.”----------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de vistoria e a
libertação de 30% do valor das cauções da obra, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.----------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves ausentou-se da sala não
participando na votação.----------------------------------------------------------------Ponto 37. PROTEÇÃO CIVIL
. PLANO MUNICIPAL
SOURE

DE

DEFESA

DA

FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 2021 - 2030

DE

- Consulta Pública
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: PROTEÇÃO CIVIL
. Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 2021_2030 de Soure
- Consulta Pública
No seguimento da nossa informação, do dia 23 de março de 2021, vimos informar V.ª Ex.ª, do seguinte:
Considerando,
1) O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua versão atualizada, que estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do
Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, dispõe no n.º 1 do artigo 10.º que os Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra
Incêndios (PMDFCI) contêm as ações necessárias à defesa da floresta contra incêndios e, para além das ações de prevenção, incluem a previsão
e programação integrada das intervenções das diferentes entidades envolvidas perante a eventual ocorrência de incêndios;
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2) O Despacho n.º 443/20018, de 9 de janeiro do Gabinete do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, que aprova o
Regulamento do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, estabelecendo os termos para a elaboração, revisão e atualização do
PMDFCI, que veio a ser retificado pelo Despacho n.º 1222-B/20018, de 2 de fevereiro, no artigo 4.º do seu Anexo dispõe que:
a) Os PMDFCI são elaborados pelo município;
b) A CMDF emite parecer prévio;
c) O ICNF, I.P., emite parecer vinculativo;
d) Os PMDFCI incluem no seu circuito decisório, uma fase de consulta pública das componentes não reservadas, a ser promovida pela entidade
responsável pela sua elaboração que estabelece os meios e as formas de participação, por um prazo não inferior a 15 dias, feita por meio de
edital a afixar nos locais de estilo e anúncio a publicar no Diário da República;
e) Após incorporação dos contributos, que não contrariem o parecer vinculativo do ICNF, I.P., o relatório da consulta pública será enviada à
CMDF para consolidação do PMDFCI;
f) Os PMDFCI são aprovados pela Assembleia Municipal e publicados no Diário da República.
Atendendo a que,
3) O PMDFCI foi elaborado de acordo com os pressupostos legais e de acordo com a estrutura e especificações do guia técnico disponibilizado
pelo ICNF, I.P., para um período de vigência de 2021-2030;
4) O PMDFCI foi analisado em sede de CMDF, a 12 de março de 2021, tendo sido aprovado por unanimidade e emitido parecer vinculativo;
5) O PMDFCI foi analisado pelo ICNF, I.P. , nos termos do “Regulamento do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios”, publicado
em anexo ao Despacho nº 443-A/2018, de 9 de janeiro, alterado pelo Despacho nº 1222-B/2018, de 2 de fevereiro, tendo emitido parecer
vinculativo positivo, por despacho de 26-abril-2021, conforme ofício em anexo;
6) No circuito decisório do PMDFCI, inclui-se a consulta pública das componentes não reservadas.
Face ao exposto, proponho à Câmara Municipal, que delibere:
Aprovar a consulta pública, por 15 dias, das partes não reservadas do PMDFCI para 2021-2030, ao abrigo do disposto no n.º 7 do artigo 4.º do
Anexo do Despacho n.º 443/20018, de 9 de janeiro do Gabinete do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, que veio a
ser retificado pelo Despacho n.º 1222- B/20018, de 2 de fevereiro.
À Consideração Superior,
A Técnica superior
(Cremilde Pimentel, Eng.ª)
20.04.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar a consulta pública, por 15 dias, das partes
não reservadas do PMDFCI para 2021-2030, ao abrigo do disposto no n.º 7 do
artigo 4.º do Anexo do Despacho n.º 443/2018, de 9 de janeiro do Gabinete do
Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, que veio a ser
retificado pelo Despacho n.º 1222-B/2018, de 2 de fevereiro, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.--------------------------------------------------------Ponto 38. PROTEÇÃO CIVIL
. PMDFCI - PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS
. Manutenção das Faixas de Gestão de Combustível

- Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
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Assunto:

PROTEÇÃO CIVIL
PMDFCI - PLANO MUNICIPAL DEFESA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS
• MANUTENÇÃO DAS FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL

- ADJUDICAÇÃO
Por Despacho do Presidente da Câmara Municipal, de 11.03.2021, foi decidido recorrer à figura da consulta prévia, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.
O Relatório Final mantém a seguinte ordenação das propostas não excluídas:

EMPRESA

VALOR

Pedrosa & Irmãos, Lda.

73.950,00 €

José Nunes Cação Ribeiro

74.200,00 €

Durante a fase de audiência prévia, efetuada nos termos do artigo 123.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01 e alterado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31/08, nenhum dos concorrentes notificados
se pronunciou sobre o Relatório Preliminar.
O contrato deverá ser reduzido a escrito nos termos do n.º 1 do artigo 94º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
Nos termos do artigo 290.º-A do CCP a Câmara Municipal deve designar um gestor do contrato com a função de acompanhar
permanentemente a execução deste. Desta forma, sugere-se que seja designado Cremilde Pimentel, Engª.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A homologação do relatório final;
2. A aprovação da minuta do contrato;
3. A adjudicação do presente serviço à entidade “Pedrosa & Irmãos, Lda”;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 73.950,00 euros ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor;
5. Designação de Gestor do Contrato, Cremilde Pimentel, Engª.
À consideração superior
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
06.05.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a homologação do relatório final; a
minuta do contrato; a adjudicação do presente serviço à entidade “Pedrosa &
Irmãos, Lda”; a autorização para a realização da despesa no valor de
73.950,00 euros, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor; a designação de
Gestor do Contrato, Eng.ª Cremilde Pimental, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------64
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Ponto 39. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS

- Libertação Parcial de Caução - Homologações de Auto
39.1. Alfarelos e Figueiró do Campo
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
ALFARELOS E FIGUEIRÓ DO CAMPO
LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 29.06.2017, à empresa A. M. Cacho &
Brás, Ldª, pelo valor de 72.528,63 €, acrescido de IVA.
O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 29.01.2018.
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 75 % do valor das cauções da obra.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
21.04.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de vistoria e a
libertação de 75% do valor das cauções da obra, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.----------------------------------------------------------------------39.2. Construção de Muro de Suporte na Rua da Mó e Freixo - Figueiró do Campo
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA RUA DA MÓ E FREIXO – FIGUEIRÓ DO CAMPO
LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 31.07.2017, à empresa A. M. Cacho &
Brás, Ldª, pelo valor de 14.175,00 €, acrescido de IVA.
O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 29.01.2018.
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 30 % do valor das cauções da obra.
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À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
21.04.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de vistoria e a
libertação de 30% do valor das cauções da obra, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.----------------------------------------------------------------------39.3. Execução de Valetas de Betão na Freguesia de Samuel
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
EXECUÇÃO DE VALETAS DE BETÃO NA FREGUESIA DE SAMUEL
LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 18.08.2017, à empresa A. M. Cacho &
Brás, Ldª, pelo valor de 20.640,00 €, acrescido de IVA.
O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 29.01.2018.
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 30 % do valor das cauções da obra.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
21.04.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de vistoria e a
libertação de 30% do valor das cauções da obra, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.----------------------------------------------------------------------39.4. Reabilitação do C.M. 1117 entre São José do Pinheiro e Soure
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
REABILITAÇÃO DO C.M. 1117 ENTRE SÃO JOSÉ DO PINHEIRO E SOURE
LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 29.06.2017, à empresa A. M. Cacho &
Brás, Ldª, pelo valor de 86.686,00 €, acrescido de IVA.
O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 29.01.2018.
De acordo com o auto em anexo, estão reunidas as condições necessárias à autorização da libertação solicitada.
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Assim, propõe-se:
a) A homologação do auto de vistoria em anexo;
b) A libertação de 30 % do valor das cauções da obra.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
21.04.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de vistoria e a
libertação de 30% do valor das cauções da obra, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------39.5. Sabugueiro e Malavenda
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
SABUGUEIRO E MALAVENDA
LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 05.09.2017, à empresa Sociedade de
Construções Elimur, Ldª, pelo valor de 23.296,80 €, acrescido de IVA.
O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 20.10.2017.
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)
27.04.2021

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 40. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
- 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
. Adjudicação
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Foi presente a seguinte informação:
Assunto: VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
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
- ADJUDICAÇÃO
Por deliberação de Câmara de 29.03.2021, foi decidido recorrer à figura de consulta prévia, nos termos da alínea c) do artigo 19º, Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, como procedimento prévio à adjudicação da empreitada acima mencionada.
Foram apresentadas as propostas seguintes:
EMPRESA

VALOR

PRAZO

POLAVE – CONSTRUÇÕES, LDª

140.800,47 €

90 DIAS

DIAMANTINO JORGE & FILHO, S.A.

156.357,20 €

90 DIAS

CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.

161.500,55 €

90 DIAS

Analisadas as propostas e elaborado o relatório final, que se anexa, os serviços sugerem a adjudicação, da presente empreitada, à empresa POLAVE –
CONSTRUÇÕES, LDª.
É obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o mesmo não se encontra dispensado da redução a escrito – vide al. d) do n.º 1 do art.º 95.º do
CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto -.
Foi efetuada a audiência prévia dos concorrentes, nos termos do n.º 1 do art.º 123.º do CCP, sem que tenha sido apresentada qualquer observação por parte
dos concorrentes.
A eficácia da presente adjudicação, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos, depende da publicitação da mesma, pela entidade adjudicante, no
portal único da internet dedicado aos contratos públicos (www.base.gov.pt) – ver art. 127.º do CCP -.
Conclusão:
Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos:
1. A designação, como gestor de contrato, do Sr. Eng.º Mário Fernando Rodrigues Monteiro, nos termos do disposto no artigo 290.º-A do CCP.
2. A adjudicação da presente empreitada à empresa POLAVE – CONSTRUÇÕES, LDª;
3. Aprovação da minuta do contrato, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 98.º do CCP;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 140.800,47 euros, acrescido de IVA.
À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
03.05.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a designação como gestor de contrato, o
Senhor Eng. Mário Fernando Rodrigues Monteiro; a adjudicação da presente
empreitada à empresa Polave - Construções Lda; a minuta do contrato; a
autorização para a realização da despesa no valor de 140.800,47 euros,
acrescido de IVA, conforme decorre da informação técnica dos serviços.----------68
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Ponto 41. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
. Coletor Pluvial na Rua de Gabrielos em Granja do Ulmeiro
- Receção Provisória – Homologação de Auto
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
COLETOR PLUVIAL NA RUA DE GABRIELOS EM GRANJA DO ULMEIRO
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 11.01.2021, à empresa Segmentoprovavel – Serviços
e Manutenção, Ldª, pelo valor de 9.366,20 €, 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)
05.05.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------Ponto 42. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS RURAIS

. Execução de Valetas de Betão na Freguesia de Vinha da Rainha
- Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS RURAIS
EXECUÇÃO DE VALETAS DE BETÃO NA FREGUESIA DE VINHA DA RAINHA
LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 19.09.2017, à empresa A. M. Cacho &
Brás, Ldª, pelo valor de 11.250,00 €, acrescido de IVA.
O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 29.01.2018.
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 30 % do valor das cauções da obra.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
21.04.2021
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de vistoria e a
libertação de 30% do valor das cauções da obra, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.----------------------------------------------------------------------Ponto 43. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES
. REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO - PROJETOS

. Projeto de Execução para Reabilitação do Troço da EM 348 entre o Nó da A1 e
Paleão
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Vias de Comunicação e Transportes - Rede Viária e Sinalização – Projetos
- Projeto de execução para Reabilitação do troço da EM 348 entre o Nó da A1 e Paleão
- Aprovação de projeto.
- Revisão de projeto.
Relativamente ao tema em assunto, considerando que:
1. Em Reunião de Câmara de 30/04/2020, foi, por unanimidade, deliberado abrir procedimento com o objetivo de elaborar o
projeto referido;
2. Em 15/04/2021 o projeto de execução nos foi enviado digitalmente, e, posteriormente entregue em formato físico, tendo
sido efetuada a sua análise em termos gerais;
I.

3. O custo estimado para a totalidade da intervenção é de 1 435 923,55 euros;
4. Quando a obra seja classificada, nos termos da portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho, na categoria III ou superior, bem
como naqueles casos em que o preço base, fixado no caderno de encargos, seja enquadrável na classe 3 de alvará (entre
332.000 e 664.000 euros) ou em classe superior, o projeto de execução deve ser objeto de prévia revisão por entidade
devidamente qualificada para a sua elaboração, distinta do autor do mesmo;
5. O projeto em análise se enquadra na necessidade de revisão;
6. Se estima como valor para a revisão do presente projeto de execução, um custo de 14.000,00 €, aproximadamente 1% do
valor estimado para a obra.

Propõe-se à consideração superior:
i. A aprovação do projeto de execução elaborado pela Se-Serviços de Engenharia, Lda.;
ii. A promoção da revisão do projeto, com caráter de urgência, com recurso ao ajuste direto e consulta à entidade seguinte: IPERPLA - GESTÃO, PLANEAMENTO E
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, LDA.
É quanto nos cumpre informar.
(Mário Monteiro, Eng.º. Chefe de Div. I.O.P.M)
2021-04-30

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “o projeto é muito mais do
que este que está aqui disponível nestas folhas para os Senhores Vereadores, o Senhor Eng.º
Mário Monteiro tem-o, se alguém quiser consultar pormenores, disse-lhe para juntar apenas
as partes fundamentais para a sua interpretação, está aqui o Eng.º Mário Monteiro
disponível para dar alguma explicação”.-----------------------------------------------------------------
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A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “o meu pedido de intervenção
sobre este ponto, talvez não seja tanto sobre o traçado, sobre o projeto de reabilitação do
troço da estrada entre o Nó de Acesso à A1 e Paleão, mas gostava de colocar uma questão
que está intimamente relacionada com esta. A discussão desta ligação vem desde a abertura
do novo acesso à Auto-Estrada e a sua ligação à Vila de Soure. sabemos que a solução
melhor seria a construção de uma via rápida entre o Nó de Acesso e Soure, também o meu
camarada Eng.º João Ramos Pereira, Deputado Municipal da Assembleia Municipal, teve a
oportunidade de já dizer, porque somos razoáveis quando podemos ser, que o investimento
necessário para fazer essa intervenção seriam valores tão elevados que entendemos que não
existem condições para se enfrentar um investimento deste montante. Entendemos então
que a melhoria do traçado de forma a possibilitar maior rapidez e maior segurança, passará
certamente pela reabilitação deste troço e a questão que eu coloco tem a ver com o seguinte:
só estamos a contemplar Paleão, será que faz sentido não encararmos o percurso todo, a
reabilitação de todo o traçado, Nó de Acesso a Soure, e de Paleão a Soure? Faz sentido
analisarmos só esta parte, quando sabemos que a estrada que liga Paleão depois dos
semáforos, passando pelo acesso a S. Mateus, tem bloqueios do traçado, um piso irregular,
lombas, faz isto sentido? ”--------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “tenho todo o gosto em
ajudar a esclarecer para ficar mais uma vez determinado qual o nosso ponto de vista sobre
esta matéria. Primeiro, a ligação de Soure à Auto-estrada está prevista há tantos anos, tantos
aquele que o PDM tem. O PDM de Soure, como sabemos tem mais de 24 anos e desde essa
altura que se encontra no PDM um corredor de reserva para a ligação de Soure à Autoestrada A1, penso que até ao próprio IC2, e que não começa em Soure, começará em
Alfarelos, nomeadamente numa zona de confluência Alfarelos/Granja do Ulmeiro, onde
também se devia juntar ao prolongamento da estrada de Taveiro/Alfarelos, se formos olhar
para o PDM está lá isso tudo, desde 1994. Entretanto em 2014, dá-se a abertura do Nó de
Soure da Auto-Estrada A1 e ficou a faltar esta primeira grande necessidade, embora a
necessidade fosse de facto fazer a ligação a Granja do Ulmeiro a Alfarelos e depois ao Nó
de Taveiro, seria sim, quem desenhou num plano mais estratégico de âmbito nacional,
desenhou, no nosso entender bem, é inequívoco, seria desde Alfarelos até ao Nó da A1 e
isso diria que, por muito que se lute para diminuir a pegada de carbono eliminado os
percursos rodoviários, é esta a grande questão dos Fundos Comunitários… O projeto inicial
tinha 110 milhões onde estavam inclusive a Variante à 341/347 a tal Ligação Taveiro a
Alfarelos que como também já é público saiu porque a União Europeia mandou cortar
ainda mais, porque acha que não está para financiar com dinheiros públicos comunitários o
aumento da circulação rodoviária, portanto, de certo modo é uma filosofia que se os
Estados Membros querem estradas que as paguem e nós estamos um bocado para o mesmo,
se o Município quer estradas que as pague. Nós assumimos aqui nestes mandatos que, de
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facto, é um imperativo fazer-se esta ligação Soure A1, se fosse uma ligação que servisse os
interesses económicos do Concelho, o desenvolvimento da Vila de Soure, o benefício
económico dos operadores económicos instalados na Zona Industrial de Soure e nas outras
Zonas Industriais que se viessem a desenvolver, isso não era compatível com o
atravessamento de Paleão e com o atravessamento da Vila de Soure, esse problema continua
por resolver. Foi aqui assumido por nós a tempo inteiro, de encetar uma estratégia de Plano
B, que não tendo uma candidatura ou uma abertura para ter um apoio, que não podíamos
continuar, devia ser um esforço municipal com recurso a financiamento, por isso tem que
ser a seguir para acionar esse Plano B. Esse Plano B foi assumido há cerca de um ano e
meio que mandámos fazer este projeto que nos foi agora entregue para aprovação aqui em
reunião de Câmara lançando a sua revisão e a seguir lançando o seu financiamento bancário,
não exclui a possibilidade, tendo em conta a sua dimensão, tendo em conta que a Zona do
atual PDM em vigor já lá esta na Zona Industrial seis… Zona Industrial um, toda a gente
sabe onde é que é; Zona Industrial dois, onde é a Quimigal, e a Zona Industrial seis é em
Paleão nas Instalações da empresa do Grupo Sonae este Plano B não exclui a hipótese de
poder vir a ser contemplado num financiamento que ainda pode ser na área residual do tal
PRR, como pode ser no 2027 que é o seguimento do Quadro Comunitário de Apoio, numa
filosofia que eles tinham prometido para o atual Portugal 2020, no conceito last mile, agora
chamam-lhe missing link, era a última milha e agora é a ligação perdida, como tal, nós
estamos a dar corpo a uma deliberação já deste nosso Mandato tem cerca de dois anos, de
mandar fazer este primeiro troço deste projeto. Esta reabilitação, como se vê, mesmo assim
tem um só para os primeiros 950 metros, tem um custo de mais de um milhão e meio de
euros, o que quer dizer que para os seis quilómetros, seguindo o traçado que está no PDM,
que implica a Variante a Norte de Paleão, ou seja desta rotunda agora que há Zona ali do
Rolhão e depois chegar aqui à rotunda de acesso à Escola Secundária são seis quilómetros,
se cada quilómetro custar um milhão e meio de euros são quase dez milhões de euros…
Para já o projeto trata-se de uma reabilitação o que nos poupa pela sua configuração a
estudos de impacto ambiental e de uma avaliação ambiental estratégica para o plano global,
com as vicissitudes que isso tem, porque trata-se de uma reabilitação de uma estrada que vai
ter um eixo de circulação rodoviária dedicado, isto quer dizer, que tem paralelo uma ciclovia
e em paralelo a via secundária em terra batida de acesso às propriedades, ou seja, entre estas
duas rotundas só apenas circulam veículos automóveis e camiões, não circulam nem veículos
de tração animal, nem veículos agrícolas, nem bicicletas, motociclos que não estejam
autorizados, nem peões. Este troço é considerado uma reabilitação desta Estrada 347, ficará
com uma saída dedicada em espera para a sua continuação de ligação à Zona de
Rolhão/Novos cujo projeto nas próximas semanas, por isso houve de novo um reforço
significativo nas rubricas orçamentais na Revisão que fizemos ao Orçamento para despesas
com projetos, estudos e especialidades, precisamente para contemplar todas despesas que
aqui estamos a fazer com revisões ao projeto, mas também vamos lançar o procedimento
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para o novo troço, que será sensivelmente mais um quilómetro desta Nó à entrada do
Campo do Cordeiro para direção ao Novos, um projeto que implica geologia porque é um
traçado totalmente novo, mas neste aqui também houve estudos de geologia, tem um
corredor já definido previsto no PDM, e o corredor à aproveitar é sensivelmente o mesmo.
Este projeto visto desta forma, não tem nada a haver com a obra que começará dentro de
dias, já está adjudicada, não sei se já não começou, da reabilitação da EM 348 entre o
cemitério de Soure e o semáforo de Paleão, essa estrada vai continuar a servir, vai continuar
a ser melhorada, está adjudicada e começará dentro dias a obra, servirá, no fim de concluída,
dois em um, terá um perfil de variante e será a ligação entre o Nó da Auto-Estrada e quase a
entrada de Paleão, ficando com uma rotunda apta a dar seguimento à ligação ao Casal das
Flores, Rolhão.”---------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia, referiu que: “dizer que sou a favor deste
investimento, perca por tardio, mas claro que sou a favor e pelo valor que sabemos todos
que não é fácil, é um valor elevado e os recursos são escassos e não dá para tudo e há
prioridades. Esta de facto é uma prioridade a meu ver, todas as ligações, quer pelos Novos,
quer por Paleão é urgente melhorar e requalificar estas estradas de acesso ao Auto-Estrada,
tivemos o Nó da Auto-Estrada e, de facto, não temos acesso com grande qualidade...
Só aqui uma questão e uma dúvida, todos os pontos que temos aprovado tem tido consulta
a uma série de empresas e aqui diz promoção da revisão do projeto a uma determinada
empresa, tem alguma razão de ser? Gostava de saber qual é razão de projetos terem consulta
a várias empresas e este só a uma?”---------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “o projeto tem alguma
complexidade, portanto, terá sido por essa complexidade e por uma questão temporal que,
considerando a urgência de fazer esta revisão, que o Eng.º Mário Monteiro tenha proposto
consulta apenas a uma empresa.”------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves, referiu que: “também me vou pronunciar
sobre isso, mas como temos vários pontos onde vamos voltar a falar do financiamento, o
que tenho a dizer aqui não é tecnicamente sobre o projeto, mas sobre a estratégia e vou falar
sobre ela a seguir...”----------------------------------------------------------------------------------------43.1. - Aprovação de Projeto

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Projeto de Execução elaborado pela SEServiços de Engenharia, Lda, conforme decorre da informação técnica dos serviços.---43.2. - Revisão de Projeto
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Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos favor do Senhor Presidente da
Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e PPD/PSD - CDS/PP- PPM e
1 (uma) abstenção da Senhora Vereadora eleita pela CDU - Dra. Manuela
Santos -, aprovar a Promoção da Revisão do Projeto, com carácter de urgência,
com recurso ao ajuste direto, no valor de 14.000,00 euros, e consulta à entidade
IPERPLANO - Gestão, Planeamento e Fiscalização de Obras, Lda, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.--------------------------------------------Ponto 44. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES
. REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO – PROJETOS

. Projeto de Execução para Reabilitação dos Acessos à Passagem Superior sobre a
Linha do Norte e da Variante Norte à Vila de Soure
- Revisão de Projeto
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Vias de Comunicação e Transportes - Rede Viária e Sinalização – Projetos
- Projeto de execução para Reabilitação dos Acessos à Passagem Superior Sobre a Linha do Norte e da Variante Norte à Vila de
Soure
- Revisão de projeto.
Relativamente ao tema em assunto, considerando que:
1. Em Reunião de Câmara de 22/02/2021, foi, por unanimidade, deliberado aprovar o projeto referido;
2. O custo estimado para a totalidade da intervenção é de 1.438.002,67 euros;
3. Quando a obra seja classificada, nos termos da portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho, na categoria III ou superior, bem
como naqueles casos em que o preço base, fixado no caderno de encargos, seja enquadrável na classe 3 de alvará (entre
332.000 e 664.000 euros) ou em classe superior, o projeto de execução deve ser objeto de prévia revisão por entidade
devidamente qualificada para a sua elaboração, distinta do autor do mesmo;
4. O projeto em análise se enquadra na necessidade de revisão, atentos ao valor base obtido;
5. Se estima como valor para a revisão do presente projeto de execução, um custo de 14.000,00 €, aproximadamente 1% do
valor estimado para a obra.
Deixamos à consideração superior a promoção da revisão do projeto, por Consulta Prévia e convite, nomeadamente, às entidades seguintes:
i. SE - Serviços de Engenharia, Lda.;
ii. ECA Projetos, Lda.;
iii. TUU – Building Design Management;
iv. IPERPLANO - GESTÃO, PLANEAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, LDA;
v. AQUAVIA - GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS DE OBRAS, LDA.
vi. Proengel - Projectos de Engenharia e Arquitectura, Lda.
É quanto nos cumpre informar.
À consideração superior,
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(Mário Monteiro, Eng.º. Chefe de Div. I.O.P.M)
2021-04-30

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “trata-se da aprovação da
revisão do projeto de execução para Reabilitação dos Acessos à Passagem Superior sobre a
Linha do Norte e da Variante Norte à Vila de Soure, com consulta a seis empresas, pelo
valor de 14.000,00 euros, quando o valor da obra é superior a 1.400.000,00
euros.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “ já há algumas reuniões anteriores,
foram aqui apresentados um conjunto de projetos que implicavam intervenções nas nossas
estradas, a construção e o aparecimento de um conjunto também de rotundas. Votei
favoravelmente em todas, porque era necessário termos em carteira este conjunto de
projetos, porque se houvesse necessidade deles entrarem já estariam aptos a poderem ser
apresentados numa candidatura. Fiquei com alguma esperança que não fosse para já,
aprovei-os obviamente, mas é diferente aprovar um conjunto de projetos que vêm sem
termos um horizonte temporal definido ou ver um projeto destes aparecer agora, O valor
que aqui é referido para este projeto da Variante da Passagem Superior é de 1.438.000,00
euros. Na política os decisores políticos fazem opções e tentam gerir os recursos que têm,
face às necessidades e devem priorizar as necessidades. Para a CDU nas prioridades
colocadas para o Concelho de Soure e para a Vila de Soure, esta não é considerada, agora,
como prioridade de curto e médio prazo. Identifico outras intervenções no Concelho,
essencialmente na Vila que, certamente, são mais prioritárias.” ------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “registamos a posição da
CDU que entende que o estado em que se encontra a Variante Norte desde a sua
confluência na Camparca até à entrada da Zona Industrial de Soure e até à Rotunda aqui da
Vila de Soure, que não é um investimento, que ela se encontra ainda em algum estado de
poder aguentar mais algum anos, o certo é que estamos a aprovar mecanismos, diria em que
para o timing autárquico, estamos a falar de mecanismos de médio prazo, ou seja, isto não é
feito nos próximos seis meses, se calhar nem no próximo ano e como há pouco aqui já foi
dito, às vezes há coisas que pecam por tardia. Pecar por tardia quando o estado de
degradação for maior do que aquele que é visível, portanto, de uma forma responsável,
ainda por cima como não é obra para inaugurar agora, nem sequer para começar este ano,
por isso ela tem características plurianuais e estamos apenas a dar início ao procedimento da
revisão. O projeto foi aprovado, nós, como eu já disse aqui na revisão orçamental de abril
que foi imediatamente depois da última reunião de Câmara, reforçámos capital 100% de
esforço municipal para poder avançar com este projeto e aquilo que está a ser dado é apenas
mais um passo para manter o projeto. Obviamente associado a isto há-de ser financiamento,
porque no nosso entender o esforço municipal que é possível realizar neste momento é,
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como mais à frente nos outros pontos se vai demonstrar, demonstra a capacidade de o
Município, daqui a um ano, poder concretizar um contrato com a banca para financiar este
projeto e aquilo que demora mais de um ano pela experiência que temos de dirimir e
esclarecer estas questões com o Tribunal de Contas, inscrever em Plano de Atividades para
os próximos anos… O Orçamento Municipal e os documentos provisionais para o ano de
2022, tendo em conta que estamos em ano de eleições autárquicas, pode ser apresentado
penso que até ao final de fevereiro. No entanto, tem sido sempre prática apresentá-lo
sempre até 31 de dezembro e também quero deixar as condições para que, quem quer que
ganhe as eleições, penso que terá todas as condições para até 31 de dezembro continuar a
ter a capacidade de apresentar Planos Provisionais e, como tal, há mecanismos que têm que
ser feitos antes, porque num ano como este, se há passos que não foram dados agora,
porventura só para o ano, no fim da Prestação de Contas é que teremos em condições de
saber como é que terminou o saldo da Conta de Gerência do ano de 2021, de firmarmos ou
não contratos de empréstimo e nada pode avançar sem isto estar articulado, ou seja,
sabemos pelos diversos acordos do Tribunal de Contas, por exemplo financiamento só é
definitivamente aprovado no fim da obra a que se destina estar com intenção de adjudicação
de estar determinado o valor exato ao cêntimo do valor da sua adjudicação, portanto, há um
conjunto de mecanismos que tem que arrancar em paralelo. A Senhora Vereadora disse que
ainda sabe onde é que está, e acredito que saiba onde é que está, em que ponto é que vamos,
o que é que estamos a discutir, não tenho dúvida disso, não estamos no ponto em que
também ficam comprometidos as decisões de fundo por isso é que a gestão municipal como
a gestão do Estado é feita da responsabilidade de médio longo prazo que extravasam
sempre ou muitas vezes as políticas de circunstância e por isso é que os Estados são
vinculados a políticas estruturais, muitas vezes os Planos Estratégicos são feitos para 20
anos, o Plano Rodoviário Nacional foi feito para 30 anos, aquilo que estamos a fazer para a
habitação no Concelho, o Plano Estratégico para a Habitação também há-de ser
contemplado também para os próximos 20 anos, assim como os PDM, também têm sempre
uma estratégia de médio prazo, portanto, estamos a comprometer já decisões para os
próximos 4/5 anos.
Registámos que para a CDU não é prioritário a intervenção nos Acessos à Variante Norte à
Vila de Soure.”-----------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos favor do Senhor Presidente da
Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e PPD/PSD - CDS/PP- PPM e 1
(uma) abstenção da Senhora Vereadora eleita pela CDU - Dra. Manuela Santos -,
aprovar a Revisão do Projeto, por consulta prévia, no valor de 14.000,00 euros, e
convite às entidades: (SE - Serviços de Engenharia, Lda; ECA - Projetos, Lda;
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TUU - Building Design Management; IPERPLANO - Gestão, Planeamento e
Fiscalização de Obras, Lda; AQUAVIA - Gabinete de Estudos e Projetos de Obras,
Lda; PROENGEL - Projetos de Engenharia e Arquitetura, Lda), conforme decorre
da informação técnica dos serviços.-----------------------------------------------------Ponto 45. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. RECARGAS

- Libertação Parcial de Caução - Homologações de Auto
45.1. Arruamentos e Ligações na Freguesia de Alfarelos
. Arruamentos e Ligações na Freguesia de Granja do Ulmeiro
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

RECARGAS
ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE ALFARELOS
ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE GRANJA DO ULMEIRO
LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 18.11.2016, à empresa Sociedade de
Construções Elimur, Ldª, pelo valor de 48.775,00 €, acrescido de IVA.
O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 13.02.2017.
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)
27.04.2021

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.----------------------------------------------------------------------45.2. Arruamentos e Ligações na Freguesia de Granja do Ulmeiro
. Intervenções Diversas na Freguesia de Granja do Ulmeiro
Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
RECARGAS
ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE GRANJA DO ULMEIRO
INTERVENÇÕES DIVERSAS NA FREGUESIA DE GRANJA DO ULMEIRO
LIBERTAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 28.07.2016, à empresa Sociedade de
Construções Elimur, Ldª, pelo valor de 41.404,25 €, acrescido de IVA.
O auto de receção provisória foi homologado em reunião de Câmara por deliberação de 27.12.2016.
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)
27.04.2021

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 46. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. RECARGAS
. Arruamentos e Ligações na Freguesia de Vinha da Rainha
. Rua do Formigueiro em Vinha da Rainha

- Receção Provisória – Homologação de Auto

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
RECARGAS
ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE VINHA DA RAINHA
RUA DO FORMIGUEIRO EM VINHA DA RAINHA
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 23.05.2019, à empresa A. M. Cacho &
Brás, Ldª, pelo valor de 17.750,00 €, acrescido de IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respectivo auto de recepção provisória, nos termos e para
efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
21.04.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------78
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Ponto 47. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS

. Construção de Muro de Suporte em Casal do Cimeiro
- Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS
CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE EM CASAL DO CIMEIRO – NOVO PROCEDIMENTO
- ADJUDICAÇÃO
Por deliberação de Câmara de 12.04.2021, foi decidido recorrer à figura de consulta prévia, nos termos da alínea c) do artigo 19º, Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, como procedimento prévio à adjudicação da empreitada acima mencionada.
Foram apresentadas as propostas seguintes:
EMPRESA

VALOR

PRAZO

ARESTA GARRIDA, UNIPESSOAL, LDª

15.381,00 €

30 DIAS

ARUNCALIS, LDº

16.017,10 €

30 DIAS

Analisadas as propostas e elaborado o relatório final, que se anexa, os serviços sugerem a adjudicação, da presente empreitada, à empresa ARESTA GARRIDA,
UNIPESSOAL, LDª.
É obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o mesmo não se encontra dispensado da redução a escrito – vide al. d) do n.º 1 do art.º 95.º do
CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto -.
Foi efetuada a audiência prévia dos concorrentes, nos termos do n.º 1 do art.º 123.º do CCP, sem que tenha sido apresentada qualquer observação por parte
dos concorrentes.
A eficácia da presente adjudicação, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos, depende da publicitação da mesma, pela entidade adjudicante, no
portal único da internet dedicado aos contratos públicos (www.base.gov.pt) – ver art. 127.º do CCP -.
Conclusão:
Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos:
1. A designação, como gestor de contrato, do Sr. Eng.º Mário Fernando Rodrigues Monteiro, nos termos do disposto no artigo 290.º-A do CCP.
2. A adjudicação da presente empreitada à empresa ARESTA GARRIDA, UNIPESSOAL, LDª;
3. Aprovação da minuta do contrato, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 98.º do CCP;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 15.381,00 euros, acrescido de IVA.
À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
06.05.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a designação como gestor de contrato, o
Senhor Eng. Mário Fernando Rodrigues Monteiro; a adjudicação da presente
empreitada à empresa Aresta Garrida, Unipessoal, Lda; a minuta do contrato;
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a autorização para a realização da despesa no valor de 15.381,00 euros,
acrescido de IVA, conforme decorre da informação técnica dos serviços.----------Ponto 48. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS

. Substituição de Valetas em Meia-Cana por Caleiras em Betão
- Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS
SUBSTITUIÇÃO DE VALETA EM MEIA-CANA POR CALEIRA EM BETÃO
- ADJUDICAÇÃO
Por deliberação de Câmara de 12.04.2021, foi decidido recorrer à figura de consulta prévia, nos termos da alínea c) do artigo 19º, Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, como procedimento prévio à adjudicação da empreitada acima mencionada.
Foram apresentadas as propostas seguintes:
EMPRESA

VALOR

PRAZO

SEGMENTOPROVÁVEL – SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, LDª

19.508,00 €

30 DIAS

SICÓSTONE, LDª

19.524,00 €

30 DIAS

Analisadas as propostas e elaborado o relatório final, que se anexa, os serviços sugerem a adjudicação, da presente empreitada, à empresa
SEGMENTOPROVÁVEL – SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, LDª.
É obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o mesmo não se encontra dispensado da redução a escrito – vide al. d) do n.º 1 do art.º 95.º do
CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto -.
Foi efetuada a audiência prévia dos concorrentes, nos termos do n.º 1 do art.º 123.º do CCP, sem que tenha sido apresentada qualquer observação por parte
dos concorrentes.
A eficácia da presente adjudicação, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos, depende da publicitação da mesma, pela entidade adjudicante, no
portal único da internet dedicado aos contratos públicos (www.base.gov.pt) – ver art. 127.º do CCP -.
Conclusão:
Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos:
1. A designação, como gestor de contrato, do Sr. Eng.º Mário Fernando Rodrigues Monteiro, nos termos do disposto no artigo 290.º-A do CCP.
2. A adjudicação da presente empreitada à empresa SEGMENTOPROVÁVEL – SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, LDª;
3. Aprovação da minuta do contrato, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 98.º do CCP;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 19.508,00 euros, acrescido de IVA.
À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
06.05.2021
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Deliberado, por unanimidade, aprovar: a designação como gestor de contrato, o
Senhor Eng. Mário Fernando Rodrigues Monteiro; a adjudicação da presente
empreitada à empresa SegmentoProvável - Serviços e Manutenção, Lda; a
minuta do contrato; a autorização para a realização da despesa no valor de
19.508,00 euros, acrescido de IVA, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.----------------------------------------------------------------------------------Ponto 49. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. DEFESA DO MEIO AMBIENTE - OUTRAS
. OUTRAS AÇÕES
. Demolição de um Edifício - Largo Principal, Tapeus

- Escolha do Procedimento Prévio
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
DEFESA DO MEIO AMBIENTE - OUTRAS
OUTRAS AÇÕES
DEMOLIÇÃO DE UM EDIFÍCIO – LARGO PRINCIPAL, TAPÉUS
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA DO P ROCEDIMENTO P RÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 14.000,00 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 111B/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 03.02.11.02.99 e trata-se de ação inscrita
em plano plurianual de investimentos com a classificação de 15 006 2020/351.
2. P ROCESSO
Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3. E NTIDADES A C ONSULTAR
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1, do art. 114º do D.L.111-B/2017, às seguintes entidades:
● Construções Sérgio Fernandes, Unipessoal, Ldª.
● Construtora Guardado & Oliveira, Ldª;
● Rosete – Engenharia e Construção, Ldª;
● Aresta Garrida, Unipessoal, Ld;
● António José P. C. Pedroso, Ldª.
4. DISPENSA DE CONSTITUIÇÃO DE JÚRI
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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)
21.04.2021

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “trata-se da demolição do
lagar em ruínas junto à sede da Junta de Freguesia de Tapéus, no largo principal de Tapéus,
isto é um processo que já anda aqui há vários anos, a vistoria foi feita em 2019, há
notificações de 2018, portanto, nós vamos nesta fase abrir o procedimento para demolição
do edifício e neste meio tempo ainda há espaço para o proprietário tomar uma atitude e
depois só temos que não mandar adjudicar ou não dar início à obra em concreto, certo é
que se a fizermos o proprietário tem que a pagar.”---------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves, referiu que: “estes são sempre assuntos
delicados e eu tenho profundo respeito pela propriedade e gosto de fazer as coisas com
todas as tentativas de conciliação e de fazer quando estão esgotadas. O que me parece é que
todas as tentativas de conciliação com o proprietário “estão esgotadas” e os serviços dizem,
e pelo menos pela informação que eu tenho, a obra neste momento está a por em causa a
saúde pública e a segurança pública, nesse caso nós só temos uma decisão a tomar, se está
confirmado que a obra e que foram esgotadas todas as tentativas de conciliação com o
proprietário para fazer a obra, os serviços confirmam que a obra como está é um perigo
para a saúde pública e para a segurança pública, eu voto a favor, neste pressuposto, embora
tenha um profundo respeito pela propriedade privada, como é óbvio.”--------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “neste momento ao
darmos publicidade na reunião de Câmara a este ato, não tinha necessidade de ser um ato
porque por este valor podia ser um ajuste direto e lá irmos e demolirmos a casa, mas ao
darmos esta publicidade, também é para darmos mais ênfase de que daqui até lá colocar a
retro-escavadora ou a giratória para demolir aquilo, ainda há aqui publicidade suficiente para
chegar a notícia que a Câmara vai mesmo demolir o edifício...”-------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar: o procedimento prévio da modalidade de
consulta prévia, com o preço base de 14.000,00 euros; o projeto, o convite e o
caderno de encargos; a consulta às seguintes entidades: (Construções Sérgio
Fernandes, Unipessoal, Lda; Construtora Guardado & Oliveira, Lda; Rosete Engenharia e Construção, Lda; Aresta Garrida, Unipessoal, Lda; António José
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P.C. Pedroso, Lda); e a dispensa de constituição de júri, conforme decorre das
informações técnicas dos serviços.-----------------------------------------------------Ponto 50. 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
- Pedido de Prorrogação do Prazo de Entrega das Candidaturas
Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO:
◦ DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA
◦ Regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios à Recuperação da Atividade Económica Concelhia e do Movimento Associativo
Concelhio no Âmbito da Epidemia COVID-19
▪ Pedido de prorrogação do prazo de entrega das candidaturas
A segunda alteração ao Regulamento ImpulSoure, Regulamento n.º 309/2021, de 30 de março, foi publicada em Diário da República em 30 de
março de 2021.
Dispõe o n.º 2 do art. 11.º do citado Regulamento que os pedidos de apoios financeiros disponibilizados aos agentes económicos do concelho
podem ser realizados até 31 de maio de 2021.
A Associação Empresarial de Soure, entidade parceira do Município no âmbito da recolha e tratamento das candidaturas, solicita, no seu e-mail
de 05 de maio de 2021, a prorrogação do prazo de entrega das candidaturas até 30 de junho de 2021, conforme anexo.
De acordo com o artigo 14.º do citado regulamento, “Quaisquer dúvidas ou omissões relativas à interpretação e aplicação do presente
Regulamento são resolvidas pela Câmara Municipal de Soure, com observância da legislação em vigor”.
Face ao exposto, sugere-se que:
O Executivo Municipal aprecie e delibere sobre uma possível prorrogação do prazo, até 30 de junho de 2021, das candidaturas a apoios
económicos disponibilizados pelo Município.
À Consideração Superior,
(Stéphanie Gonçalves, Assistente Técnica)
5 de maio de 2021

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “trata-se de um
Regulamento de Concessão de Incentivos e Apoios à Recuperação da Atividade Económica
e do Movimento Associativo Concelhio no âmbito da Epidemia COVID-19, do que está em
vigor, tem sido dito pelos empresários e pelos contabilísticas que para as despesas de abril,
algumas ainda não chegaram as faturas, e o mês de maio, é muito curto e pedem
prorrogação até ao mês de junho. O Regulamento é competência para aprovação da
Assembleia Municipal, embora haja uma alínea no fim do Regulamento que diga que o
Executivo pode deliberar sobre tipo de entendimentos, ainda assim, formalizamos a
alteração ao Regulamento e juridicamente na próxima Assembleia Municipal ordinária de
junho, o ponto será deliberado para em conformidade e para não haver qualquer dúvida. De
qualquer das maneiras fica e eu não tenho dúvidas que a Assembleia Municipal vai acolher
esta proposta. De qualquer das maneiras se o Executivo com isto dá início já ao
procedimento da consulta pública e desta pequeníssima alteração que é à data de entrega das
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propostas e depois a Assembleia Municipal tem tempo de aprovar, mas damos um sinal de
tranquilidade aos candidatos que podem entregar as suas candidaturas durante o mês de
junho.
A proposta é aprovarmos esta prorrogação de prazo, dá tranquilidade aos candidatos, e
portanto, será presente à Assembleia Municipal esta pequena correção, implica publicação
depois em Diário da República para ter eficácia, mas que, de certo modo, ficará ratificado
esta decisão.”-------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Prorrogação do Prazo, até 30 de junho
de 2021, das Candidaturas a apoios económicos disponibilizados pelo Município,
e ainda submeter à Assembleia Municipal, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.---------------------------------------------------------------------Ponto 51. INVESTIMENTOS MUNICIPAIS EM VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES
. REDE VIÁRIA
- Autorização Prévia
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Investimentos Municipais em Vias de Comunicação e Transportes – Rede Viária
- Autorização Prévia
A Lei 73/2013 de 3 de setembro, que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, dispõe no seu artigo 51º, n.º 2,
que os investimentos para os quais se pretenda recorrer a financiamento, no caso de o seu valor ultrapassar 10% das despesas de investimento previstas no
orçamento do exercício, deverão ser submetidos, independentemente da sua inclusão no plano plurianual de atividades, a discussão e a autorização prévia da
assembleia municipal.
Ora, no Plano Plurianual de Investimentos do Município de Soure aprovado para 2021, na reunião de Câmara de 2 de dezembro de 2020 e em Assembleia
Municipal de 28 de dezembro de 2020, estão elencados vários investimentos cuja execução se pretende implementar e para os quais se prevê que o Município
possa recorrer a financiamento externo.
A maioria desses investimentos, cujo valor ultrapassa a referida margem dos 10% das despesas de investimento previstas no orçamento do exercício, foram já
alvo de deliberação de autorização prévia por parte da Assembleia Municipal na sua sessão ordinária de 28 de setembro de 2020.
No entanto, em relação a alguns desses projetos, essa autorização foi apreciada sem que houvesse o real conhecimento do montante de investimento em
causa, pelo que passamos a descrever os aludidos investimentos:
1.

VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA

Estes investimentos prendem-se com a necessidade de requalificação da rede viária, em locais de acentuado tráfego automóvel, e que se encontram
degradados e/ou que pela sua configuração carecem de reformulação / ajustamento nos seus traçados.
1.1.

REABILITAÇÃO DO TROÇO DA EM 348 ENTRE O NÓ DA A1 E PALEÃO

Em reunião de câmara de 30/4/2020, foi decidido aprovar o caderno de encargos e a contratação, por recurso a consulta prévia, da aquisição do serviço
de elaboração do projeto de execução do investimento em epígrafe, na EM 348 entre a rotunda do Nó de Soure da A1 e a localidade de Paleão, o qual
contempla designadamente o reperfilamento, reabilitação de pavimentos, drenagem e sinalizações em toda a extensão do troço, incluindo a criação de
caminhos paralelos de acesso às propriedades confinantes.
Foi deliberada a abertura do referido procedimento para contratação dos serviços de elaboração do projeto de execução, por despacho do senhor VicePresidente de 29/5/2020 e tomado conhecimento em reunião de câmara de 22/6/2020, e sobre o qual foi deliberada em reunião de câmara de
13/7/2020, a adjudicação à entidade SE – Serviço de Engenharia, Lda. pelo valor de €47.750,00.
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Após a conclusão do trabalho pela entidade projetista, o projeto de execução referente ao presente investimento foi presente à reunião
de câmara de 8 de maio de 2021, o qual contempla uma estimativa orçamental para a execução dos trabalhos que ascende a
€1.435.923,56 + IVA.
1.2.

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

Foi deliberado em reunião de câmara de 17/4/2020, aprovar o caderno de encargos para aquisição de serviços para a elaboração de um projeto de
execução da reabilitação em epígrafe, a qual consiste na execução de duas rotundas nos acessos à passagem superior sobre a linha do Norte,
nomeadamente no entroncamento com a EM342 na Camparca e no ramo de acesso à passagem superior do lado oeste (zona industrial), bem como a
reabilitação de pavimentos, drenagem e sinalizações nos acessos à passagem superior e em toda a extensão da variante norte até à “rotunda do
Tralhão” e ligação desta com a “rotunda da Repsol”.
Em reunião de câmara de 30 de abril de 2020, foi deliberado aprovar a abertura do procedimento prévio para a aquisição dos serviços de elaboração do
citado projeto de execução, sobre o qual foi deliberado, em reunião de câmara de 29 de maio de 2020, adjudicar o serviço à entidade Navega
Arquitetura, Lda. pelo valor de €46.500,00.
Em 30 de setembro de 2019, a Câmara deliberou aprovar o Estudo Prévio referente ao projeto, e em 18 de dezembro foi obtido o parecer favorável da
Infraestruturas de Portugal, SA, para o projeto, em virtude de o mesmo incluir a repavimentação da Passagem Superior (PS) sobre a Linha do Norte,
bem como a construção de uma rotunda nas imediações da referida PS.
Concluída a elaboração do projeto de execução pela entidade projetista, o mesmo foi submetido à apreciação da Câmara Municipal, que deliberou
aprová-lo na sua reunião de câmara de 22 de fevereiro de 2021, o qual inclui uma estimativa orçamental de €1.438.002,67 + IVA, dividido por dois lotes
(€648.342,03 + €789.660,64).
PROPOSTA
Face ao exposto, e por forma a dar cumprimento ao disposto no referido artigo 51º, n.º 2 da Lei 73/2013 de 3 de setembro, que estabelece o Regime
Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, por forma a acautelar a possibilidade de recorrer a financiamentos externos para
concretização dos investimentos que constam nas Grandes Opções do Plano para 2021, sugere-se que se submeta a discussão e a autorização prévia da
assembleia municipal os projetos:
- REABILITAÇÃO DO TROÇO DA EM 348 ENTRE O NÓ DA A1 E PALEÃO, com uma estimativa orçamental de €1.435923,56 + IVA; e
- REABILITAÇÃO DOS ACESSOS À PASSAGEM SUPERIOR SOBRE A LINHA DO NORTE E DA VARIANTE NORTE À VILA DE SOURE, com uma estimativa
orçamental de €1.438.002,67 + IVA.
À Consideração Superior;
(André Neto, Secretário)
04.05.2021

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “tendo em conta a
dimensão das obras, preconiza a Lei 73/2013 de 3 de setembro, que estabelece o Regime
Financeiro das Autarquias Locais, que independentemente das obras estarem nos Planos
Plurianuais e nas áreas mais relevantes, que quando, penso que é 10%, se ultrapassa as
receitas próprias municipais, com uma obra ou mais obras do mesmo tipo, a Assembleia
Municipal deve ter uma palavra específica, considerando-se isso uma autorização prévia. De
modo que sobre esta reabilitação do troço entre a EM 348, entre o Nó da A1 e Paleão, uma
obra que será no valor de 1.435.923,56 euros e cuja autorização prévia a Assembleia
Municipal também já se pronunciou sobre esta obra... não teve conhecimento foi do valor,
porque não estava estimado, o projeto é que o veio estimar e nós de forma que a Assembleia
Municipal possa deliberar sempre com o máximo de informação possível, vamos remeter
este documento para autorização prévia da Assembleia, bem como do ponto 1.2. da
Reabilitação dos Acessos à Passagem Superior sobre a Linha do Norte e da Variante Norte à
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Vila de Soure que também foi à Assembleia Municipal, mas como ainda não conhecíamos
os valores será essa agora a proposta.
Face ao exposto, por forma a dar cumprimento ao disposto no referido artigo 51.º, n.º 2 da
Lei 73/2013 de 03 de setembro, e de forma a acautelar a possibilidade de recorrer a
financiamentos externos para concretização dos investimentos que constam nas Grandes
Opções do Plano para 2021, sugere-se que se submeta a discussão e a autorização da
Assembleia Municipal os projetos: a Reabilitação do Troço da EM 348 entre o Nó da A1 e
Paleão, com uma estimativa orçamental de 1.435.923,56 euros e a Reabilitação dos Acessos à
Passagem Superior sobre a Linha do Norte e da Variante Norte à Vila de Soure, com uma
estimativa orçamental de 1.438.002,67 euros.”--------------------------------------------------------51.1. Reabilitação do Troço da EM 348 entre o Nó da A1 e Paleão

Deliberado, por unanimidade, aprovar que se submeta a discussão e a
autorização prévia da Assembleia Municipal o Projeto - Reabilitação do Troço
da EM 348 entre o Nó da A1 e Paleão -, com uma estimativa orçamental de
€1.435.923,56 + IVA, conforme decorre da informação técnica dos serviços.---51.2. Reabilitação dos Acessos à Passagem Superior sobre a Linha do Norte e da
Variante Norte à Vila de Soure

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos favor do Senhor Presidente da
Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e PPD/PSD - CDS/PP- PPM e 1
(uma) abstenção da Senhora Vereadora eleita pela CDU - Dra. Manuela Santos -,
aprovar que se submeta a discussão e a autorização prévia da Assembleia
Municipal o projeto - Reabilitação dos Acessos à Passagem Superior sobre a
Linha do Norte e da Variante Norte à Vila de Soure-, com uma estimativa
orçamental de €1.438.002,67 + IVA, conforme decorre da informação técnica
dos serviços.-----------------------------------------------------------------------------Ponto 52. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS
52.1. Reabilitação do Troço da EM 348 entre o Nó da A1 e Paleão
Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS
- REABILITAÇÃO DO TROÇO DA EM 348 ENTRE O NÓ DA A1 E PALEÃO
Relativamente ao assunto em epígrafe, considera-se que:
- De acordo com o previsto na alínea b) do artigo 3º da Lei nº 22/2015, de 17 de março, que procede à alteração da Lei nº 8/12, de 21 de
fevereiro (LCPA), consideram-se «Compromissos plurianuais», “ os compromissos que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais
do que um ano económico ou em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido”;
- A alínea c) do nº 1, do artigo 6º da Lei nº 8/12, de 21 de fevereiro alterada, preconiza ainda que “A assunção de compromissos plurianuais,
independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de
cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da assembleia municipal,
quando envolvam entidades da administração local”;
- O artigo 12º do Decreto-Lei nº 99/2015, de 2 de junho, diploma que procede à alteração do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, vem
estabelecer que “Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos
plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções do
Plano“, sendo que se “excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação dos compromissos plurianuais
implique aumento de despesa”.
Atendendo ao exposto, e considerando que a despesa inerente à realização do projeto “Reabilitação do Troço da EM 348 entre o NÓ da A1 e
Paleão”, inscrito nas Grandes Opções do Plano para 2021 com uma dotação de 5.100,00€ repartidos pelos anos 2021, 2022, 2023, 2024, 2025,
2026 e seguintes, que após aprovação do projeto estima-se um montante máximo de 1.435.923,56€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo um valor total de 1.522.078,97€, que abrange os anos de 2021, 2022, 2023 e 2024.
SUGESTÃO / PROPOSTA
Face ao atrás aludido, sugere-se ao Executivo Municipal que seja submetido a apreciação da Assembleia Municipal a autorização prévia para
a assunção de compromissos plurianuais no âmbito da empreitada “Reabilitação do Troço da EM 348 entre o NÓ da A1 e Paleão”,
reprogramada com aumento global da despesa relativamente ao valor aprovado inicialmente nas Opções do Plano para 2021, e que abrange
os anos económicos de 2021, 2022, 2023 e 2024.
À consideração superior,
A Dirigente da Unidade r/s
(Susana Gaspar, Dra)
05/05/2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar que seja submetido a apreciação da
Assembleia Municipal a autorização prévia para a assunção de compromissos
plurianuais no âmbito da empreitada “Reabilitação do Troço da EM 348 entre o
NÓ da A1 e Paleão”, reprogramada com aumento global da despesa relativamente
ao valor aprovado inicialmente nas Opções do Plano para 2021, e que abrange os
anos económicos de 2021, 2022, 2023 e 2024, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.----------------------------------------------------------------------52.2. Reabilitação dos Acessos à Passagem Superior sobre a Linha do Norte e
da Variante Norte à Vila de Soure
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS
- REABILITAÇÃO DOS ACESSOS À PASSAGEM SUPERIOR SOBRE A LINHA DO NORTE E
DA VARIANTE

NORTE À VILA DE SOURE

Relativamente ao assunto em epígrafe, considera-se que:
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- De acordo com o previsto na alínea b) do artigo 3º da Lei nº 22/2015, de 17 de março, que procede à alteração da Lei nº 8/12, de 21 de
fevereiro (LCPA), consideram-se «Compromissos plurianuais» “os compromissos que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do
que um ano económico ou em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido”;
- A alínea c) do nº 1, do artigo 6º da Lei nº 8/12, de 21 de fevereiro alterada, preconiza ainda que “A assunção de compromissos plurianuais,
independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de
cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da assembleia municipal,
quando envolvam entidades da administração local”
- O artigo 12º do Decreto-Lei nº 99/2015, de 2 de junho, diploma que procede à alteração do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, vem
estabelecer que “Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos
plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções do
Plano“, sendo que se “excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação dos compromissos plurianuais
implique aumento de despesa”.
Atendendo ao exposto, e considerando que a despesa inerente à realização do projeto “Reabilitação dos Acessos à Passagem Superior sobre a
Linha do Norte e da Variante Norte à Vila de Soure ”, inscrito nas Grandes Opções do Plano para 2021 com uma dotação de 604.100,00€
repartidos pelos anos 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e seguintes, que após aprovação do projeto estima-se um montante máximo de
1.438.002,67€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, perfazendo um valor total de 1.524.282,83€, que abrange os anos de 2021, 2022, 2023 e
2024.
SUGESTÃO / PROPOSTA
Face ao atrás aludido, sugere-se ao Executivo Municipal que seja submetido a apreciação da Assembleia Municipal a autorização prévia para
a assunção de compromissos plurianuais no âmbito da empreitada “Reabilitação dos Acessos à Passagem Superior sobre a Linha do
Norte e da Variante Norte à Vila de Soure”, reprogramada com aumento global da despesa relativamente ao valor aprovado inicialmente
nas Opções do Plano para 2021, e que abrange os anos económicos de 2021, 2022, 2023 e 2024.
À consideração superior,
A Dirigente da Unidade r/s
(Susana Gaspar, Dra)
05/05/2021

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos favor do Senhor Presidente da Câmara e
dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e PPD/PSD - CDS/PP- PPM e 1 (uma)
abstenção da Senhora Vereadora eleita pela CDU - Dra. Manuela Santos -, aprovar
que seja submetido a apreciação da Assembleia Municipal a autorização prévia para
a assunção de compromissos plurianuais no âmbito da empreitada “Reabilitação dos
Acessos à Passagem Superior sobre a Linha do Norte e da Variante Norte à Vila de
Soure”, reprogramada com aumento global da despesa relativamente ao valor
aprovado inicialmente nas Opções do Plano para 2021, e que abrange os anos
económicos de 2021, 2022, 2023 e 2024, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.------------------------------------------------------------------------------------------52.3. Ciclovias Urbanas de Soure e Rede de Parques de Estacionamento
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS
- CICLOVIAS URBANAS DE SOURE E REDE DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO
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Relativamente ao assunto em epígrafe, considera-se que:
- De acordo com o previsto na alínea b) do artigo 3º da Lei nº 22/2015, de 17 de março, que procede à alteração da Lei nº 8/12, de 21 de
fevereiro (LCPA), consideram-se “Compromissos plurianuais»,” os compromissos que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais
do que um ano económico ou em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido”;
- A alínea c) do nº 1, do artigo 6º da Lei nº 8/12, de 21 de fevereiro alterada, preconiza ainda que “A assunção de compromissos plurianuais,
independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de
cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da assembleia municipal,
quando envolvam entidades da administração local”
- O artigo 12º do Decreto-Lei nº 99/2015, de 2 de junho, diploma que procede à alteração do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, vem
estabelecer que “Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos
plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções do
Plano“, sendo que se “excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação dos compromissos plurianuais
implique aumento de despesa”.
Atendendo ao exposto, e considerando que a despesa inerente à realização do projeto “CICLOVIAS URBANAS DE SOURE E REDE DE PARQUES
DE ESTACIONAMENTO”, inscrito nas Grandes Opções do Plano para 2021 com uma dotação de 800.400,00€ repartidos pelos anos 2021, 2022,
2023, 2024, 2025, 2026 e seguintes, que após aprovação do projeto estima-se um montante máximo de 1.666.426,83€, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor, perfazendo um valor total de 1.766.412,44€, que abrange os anos de 2021, 2022, 2023 e 2024.
SUGESTÃO / PROPOSTA
Face ao atrás aludido, sugere-se ao Executivo Municipal que seja submetido a apreciação da Assembleia Municipal a autorização prévia para
a assunção de compromissos plurianuais no âmbito da empreitada “CICLOVIAS URBANAS DE SOURE E REDE DE PARQUES DE
ESTACIONAMENTO”, reprogramada com aumento global da despesa relativamente ao valor aprovado inicialmente nas Opções do Plano para
2021, e que abrange os anos económicos de 2021, 2022, 2023 e 2024.
À consideração superior,
A Dirigente da Unidade r/s
(Susana Gaspar, Dra)
05/05/2021

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “a aprovação deste projeto,
de facto, obviamente gostaria que ele fosse aprovado por unanimidade, era sinal que havia
consenso, já percebemos que há uma divergência sobre a ponte, mas estamos a aguardar a
todo o momento uma resposta sobre esta candidatura do 2030 e esta obra especificada
ciclovias urbanas, ligação estação, parque do antigo Bairro Pré-fabricado com intervenção
na ponte, se o projeto for aprovado contamos com um financiamento superior a 50%, pelos
menos de 50%, o problema estará na sua execução, ou seja, o processo já tem os pareceres
todos favoráveis incluindo o da APA, etc, foram feitos estudos geológicos, poderá haver a
questão da arqueologia a ser ainda mais um entrave que é sempre com a passagem no meio
da vila… Com isto, confesso literalmente, pretendo ganhar tempo com a boa execução de
fundo perdido, ou seja, estamos a falar de obra que está no 2030 no PAMUS, já teve que ser
revista mais que uma vez, portanto, ao avançarmos com este procedimento é tentar ganhar,
quer com a revisão do projeto, quer com o arranque da obra, entrámos num estado de
maturidade que se tivermos azar com o empreiteiro, não podemos aceitar o dinheiro da
União Europeia porque depois já não vamos a tempo de o gastar… Pode haver dois ou três
concorrentes diferentes, como pode ser só um, como pode não aparecer nenhum, que o que
está a acontecer muito agora e, como tal, comprometer um pouco a candidatura.
Obviamente que o projeto da ponte altera a ponte, não significativamente mas da forma que
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nos parece que é bem enquadrada e que é uma mais valia, quer para o projeto, quer para a
própria Vila.”-------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos favor do Senhor Presidente da Câmara e
dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e PPD/PSD - CDS/PP- PPM e 1 (uma)
abstenção da Senhora Vereadora eleita pela CDU - Dra. Manuela Santos -, aprovar
que seja submetido a apreciação da Assembleia Municipal a autorização prévia para
a assunção de compromissos plurianuais no âmbito da empreitada “Ciclovias
Urbanas de Soure e Rede de Parques de Estacionamento”, reprogramada com
aumento global da despesa relativamente ao valor aprovado inicialmente nas Opções
do Plano para 2021, e que abrange os anos económicos de 2021, 2022, 2023 e 2024,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.--------------------------------------Ponto 53. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL
. EMPRÉSTIMO A MÉDIO/LONGO PRAZO PARA INVESTIMENTOS

53.1. Reabilitação do Troço da EM 348 entre o Nó da A1 e Paleão
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL
EMPRÉSTIMO A MÉDIO / LONGO PRAZO PARA INVESTIMENTOS
- REABILITAÇÃO DO TROÇO DA EM 348 ENTRE O NÓ DA A1 E PALEÃO
1 . NATUREZA E OBJETIVO DO EMPRÉSTIMO
Conforme determinado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, elaborou-se a presente proposta que visa a contratualização de um empréstimo
bancário a médio e longo prazo, para financiamento de investimento municipal inscrito no Plano Plurianual de Investimentos aprovado para
2021 e submetido a discussão e a autorização prévia da assembleia municipal já que a despesa prevista no referido investimento ultrapassa 10%
das despesas de investimento previstas no orçamento do exercício, nos termos dos artigos 49.º a 51.º do Regime Financeiro das Autarquias
Locais e Entidades Intermunicipais (RFALEI), aprovado pela Lei nº 73/2013, de 03 de Setembro.
O valor do investimento a financiar com esta operação, descrito no quadro seguinte, será o estimado no projeto de execução aprovado em
reunião de câmara de 10 de maio de 2021, o qual será alvo de revisão para de seguida ser lançado o concurso públic o.
OBJETIVO

PROJETOS

Vias de Comunicação e Transportes –

REABILITAÇÃO DO TROÇO DA EM 348 ENTRE O NÓ DA A1 E

Rede Viária

PALEÃO

TOTAL GERAL

VALOR PREVISTO
(sem IVA)

1.435.923,56€

1.435.923,56€
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Em resumo, é proposta uma operação que consiste na contratualização de um empréstimo bancário de médio/longo prazo até 1.435.923,56€
para financiamento do investimento REABILITAÇÃO DO TROÇO DA EM 348 ENTRE O NÓ DA A1 E PALEÃO.
2 . ENQUADRAMENTO JURÍDICO/NORMATIVO
Esta operação de financiamento decorre do previsto dos já mencionados artigos 49.º e 51.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e
Entidades Intermunicipais (RFALEI), aprovado pela Lei nº 73/2013, de 03 de setembro.
De acordo com o proposto no nº 2 do artigo 51.º, o investimento em causa, será “submetido, independentemente da sua inclusão no Plano
Plurianual de Atividades, a discussão e a autorização prévia da Assembleia Municipal”.
O RFALEI exige que se proceda ao apuramento da Capacidade de Endividamento no seu nº 5 do artigo 49, no entanto a Lei nº 35/2020, de 13 de
agosto, altera as regras sobre o endividamento das Autarquias Locais para os anos 2020 e 2021, estipulando no nº 1 do artigo 2.º que “o disposto
na alínea b) do n.º 3 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das
entidades intermunicipais, não se aplica nos anos de 2020 e 2021.”
Ou seja, a citada Lei 35/2020 veio tornar não aplicável, durante os anos de 2020 e 2021, o limite de 20% de utilização da margem de
endividamento disponível no início de cada um dos exercícios. No entanto, a mesma foi calculada para o ano de 2021, na presente data, e de
acordo com as contas finais de 2020 (ainda não aprovadas), é a que se reflete Quadro 1:

Quadro 1
Apuramento da Capacidade de Endividamento para 2021
(art.º 52 e 54 da Lei nº 73/2013 de 3 de setembro)
(1) Limite da divida total da Autarquia

€19.003.153,60

(2) Montante da Divida Total em 31/12/2020

€2.446.526,60

(3) = (1) - (2) Margem Absoluta

€16.556.627,00

(4) = 20% x (3) Margem Utilizável (20% - alínea b) do nº 3 do art.º 52º)*

€3.311.325,40

*Este limite não é aplicável ao ano 2021, conforme parágrafo anterior.
Atendendo a que, atualmente, se encontram contratualizados os seguintes montantes de empréstimos não refletidos na dívida
(Quadro 2):
Quadro 2
Empréstimos já contratados e não refletidos na dívida de 31/12/2020
Conservação/Reparação da Piscina Municipal Coberta Vila Nova de Anços – Eficiência
Energética (montante por utilizar)
Aquisição Terrenos p/ Desenv. nas Áreas de Localização Empresarial de Venda Nova/Tapéus, de
Alfarelos/Granja do Ulmeiro e de Soure Sul
Vias de Comunicação e Transportes – Rede Viária
- Beneficiação da Ligação Pouca Pena/Vila Nova de Anços
- EM 342 – Reformulação dos Acessos à Zona Industrial de Queitide
Construção da Avenida da Europa – Samuel (Alargamento da E.M. 620 e Construção de
Passeio/Ciclovia – Coles de Samuel)

€714.126,90
€1.280.000,00
€475.472,06
€250.361,15
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€2.719.960,11
Considerando ainda aos montantes descritos no quadro 3, relativos aos investimentos que serão alvo de proposta para aprovação
da contratualização de empréstimos a médio e longo prazo na reunião de câmara de 10 de maio de 2021:
Quadro 3
Empréstimos a apresentar proposta de contratualização em reunião de câmara de 10-05-2021
Vias de Comunicação e Transportes – Rede Viária
- Reabilitação do Troço da EM 348 entre o NÓ da A1 e Paleão

€1.435.923,56

Vias de Comunicação e Transportes – Rede Viária
- Reabilitação dos Acesso à Passagem Superior sobre a Linha do Norte e da Variante Norte à
Vila de Soure

€1.438.002,67

Mobilidade e Transportes - Ciclovias Urbanas de Soure e Rede de Parques de Estacionamento

€1.666.426,83

Mobilidade e Transportes - Parque Multimodal da Granja do Ulmeiro

€497.000,00
€5.037.353,06

Como se pode constatar, o Município teria uma capacidade de endividamento, para o ano de 2021, de €591.365,29, e se considerarmos, o
montante de €5.037.353,06 das operações financeiras a propor, espelhadas no quadro 3, a margem seria de €-4.445.987,77, de acordo com a
norma geral.
No entanto, reforçamos que a Lei 35/2020 veio tornar não aplicável, durante os anos de 2020 e 2021, o limite de 20% de utilização da margem
de endividamento disponível no início de cada um dos exercícios.
Sendo assim, a capacidade de endividamento do Município para o ano 2021 será de 16.556.627,00.
3 . ENQUADRAMENTO ECONÓMICO
A oportunidade e necessidade da materialização desta proposta, decorre daquilo que os órgãos municipais aprovaram em tempo próprio em
matéria de investimento municipal, e que naturalmente se encontra consubstanciado no PPI – Plano Plurianual de Investimentos, uma vez que
todos os investimentos a enquadrar encontram aí a sua tradução.
A justificação desta operação, do ponto de vista económico, é a mesma que, coerentemente, tem vindo a ser explicada quando tratamos de
financiamento ao investimento, ou seja:
-Ajustar a dinâmica do investimento à lógica dos possíveis e adequados mecanismos financeiros;
-Compatibilizar o período de amortização dos investimentos com a durabilidade dos capitais que os financiam, por forma a dar cumprimento à
regra de equilíbrio financeiro mínimo, prescrita pela ciência económica;
- Distribuir os custos por vários exercícios, de maneira cautelar e equilibrada.
4 . BREVE CARACTERIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO A CONTRATAR
. Finalidade: Investimento na Reabilitação do Troço da EM 348 entre o Nó da A1 e Paleão;
. Montante: Até €1.435.923,56;
. Prazo Global: 20 anos (240 meses);
. Prazo de Utilização/Diferimento: Até 23 meses (após a perfeição do contrato, a conta de Depósitos à Ordem a indicar pela autarquia será
creditada, mediante pedido escrito efetuado pelo Município; e período durante o qual apenas são devidos juros, sendo o início da amortização
de capital diferida para o final deste período);
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. Pagamento de Juros e Reembolso de Capital:
•

Durante o período de utilização/diferimento, apenas haverá lugar ao pagamento de juros, que serão calculados
dia-a-dia sobre o montante do capital em dívida;

•

Após o términus do período de utilização/diferimento, haverá lugar ao pagamento de amortização de capital e
juros em prestações mensais e constantes, sucessivas e postecipadas, vencendo-se a primeira, 30 dias após o
período de utilização/diferimento.
As amortizações anuais previstas não podem ser inferiores a 80% da amortização média de empréstimos, cf. nº
5 do artigo 51º do RFALEI

. Taxa de juro:
a) Indexada à Euribor a 3 meses, acrescida do respetivo “spread”;
b) Deverão ser indicados para a taxa de juro, o valor ilíquido (base) e líquido, entendendo-se este como valor daquele, acrescido de todos os
encargos e/ou “spreads” a praticar,
c) Deverá igualmente ser indicado o valor da respectiva TAE (taxa anual efectiva).
6. SUGESTÃO / PROPOSTA
Em conclusão, sugere-se a aprovação da contratualização de um empréstimo de médio e longo prazo, para financiamento de um
investimento, até ao montante de 1.435.923,56€ com as características atrás enunciadas, e respetivas “Instruções das Propostas –
Requerimento e Conteúdo”, em anexo.
Assim, conforme decorre do previsto no nº 5 do artigo 49.º do RFALEI, deverá ser efetuada uma consulta sobre as condições praticadas em pelo
menos três instituições autorizadas por lei a conceder crédito, sugerindo-se as seguintes:
. Caixa Geral de Depósitos,SA
. Novo Banco, SA
. Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal, CRL
. Banco BPI, SA
. Santander Totta, SA
Para análise das propostas, sugere-se que se aprove o seguinte Júri:
- Maria do Carmo Carrão da Graça, Dra – Presidente do Júri,
- Susana Gaspar, Dra - Vogal
- Luis da Silva Duque, Dr. – Vogal,
- Dulce Rocha, Dra. – Suplente,
- Célia Cordeiro, Dra. – Suplente.
À consideração superior,
A Dirigente da Unidade r/s
(Susana Gaspar, Dra)
05/05/2021

O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves, referiu que: “tudo isto que nós falámos aqui
está tudo ligado, desde o projeto até à aprovação do investimento e a sua comunicação à
Assembleia Municipal e neste aspeto do empréstimo queria falar porque na realidade é aqui
que se vê as diferenças, entre mim e o Senhor Presidente, a nossa estratégia e vou explicar
porquê? Nós, a Câmara Municipal de Soure em 31.12.2020 tem uma capacidade de
investimento de cerca de 19 milhões euros, portanto, isto é apurado, não vale a pena estar a
explicar como é que é apurado, é uma vez e meia a média dos últimos três anos da receita
corrente líquida, portanto, no nosso caso dá cerca de 19 milhões de euros. A dívida da Câmara
Municipal a 31 de dezembro orçava 2,5 milhões de euros, portanto, o nosso limite ficamos
93

09ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 10 de maio de 2021 pelas 14,30 horas
com 16.5 milhões de euros. Esses 16,5 milhões de euros nós temos um teto máximo a utilizar,
seria em 2021, seria 21%, ou seja, 3,3 milhões de euros. Este ano se nós fizermos as contas,
este ano já foi aprovado aqui empréstimos no valor de 2,7 milhões de euros, ou seja, estava
praticamente esgotado essa margem, restavam a cerca de 600.000,00 euros. Digamos que o
conjunto dos empréstimos que vão aqui hoje para aprovação rondam os 5 milhões de euros,
ou seja, já estaríamos em situação normal, já não poderiam ser feitos estes empréstimos, nem
nós poderíamos aprovar isso. Digo seria porque na realidade não é, porque o Covid veio
alterar essa situação toda. Nesta altura foi publicada, penso que em agosto de 2020, a lei que
extermina, que elimina esses 20%, portanto, na realidade, a capacidade de endividamento do
Município de Soure em 2021 são 16,5 milhões de euros, por isso é que nós podemos ir fazer
este investimento e esse empréstimo de cinco milhões de euros, nomeadamente a ligação 348
a A1, Ciclovia e a Ponte e também o outro investimento que está previsto que é a
requalificação da Variante Norte, são quase 5 milhões de euros. Nós podemos utilizar esses
16,5 milhões de euros, se nós retirámos os 2,7 milhões de euros ficamos com 13,8 milhões de
euros por utilizar e aqui é que está a questão, em situações adversas como foi o Covid há
sempre um lado, mesmo nas situações más é possível nós às vezes ficarmos em situações
boas. Nós temos aqui o dinheiro para fazer a via rápida, numa primeira fase, entre Soure e o
No da A1 e mais tarde até a Alfarelos, nós temos aqui o dinheiro para fazer isso e aí é que está
a diferença de estratégia, eu se tivesse nesse lugar era aí que eu ia, os outros investimentos
são prioritários, mas como disse a Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos e bem, as obras
que estão aí não são estruturais, são conjunturais, é arranjarem. Mesmo o arranjo que vai ser
feito entre o Nó da A1 e Paleão é uma obra conjuntural, mais uma retificação, na minha
opinião é um gasto de dinheiro demais porquê? Na realidade vai-se fazer duas vias, uma para
carros e ciclovias e depois temos uma rural e uma pedonal, ou seja, aquele dinheiro para fazer
aquela via que, na minha opinião, devia ser só re-arranjado, requalificado, mas não com aquela
extensão, não seria uma obra de 1,5 milhões de euros, talvez metade, sobrava esse dinheiro
para fazer a via rápida que, nas minhas contas, não é de 10 milhões de euros, 6/7 milhões de
euros seria o máximo que a gente utiliza porque nós vamos apenas fazer uma via só de carros,
motas, etc, portanto, não precisa de ter vias paralelas, não precisa de ter ciclovias, não precisa
de caminhos paralelos para as propriedades, portanto, esses 6/7 milhões seriam suficientes
para nós fazermos isso. Se estivesse no seu lugar era por aí que eu ia, portanto, a nossa
estratégia está aí e eu aproveitava essa margem, essa situação excecional, mas o povo validou a
sua estratégia e não a minha, faça favor lance.”-----------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Contratualização de um empréstimo de
médio e longo prazo, para financiamento de um investimento, até ao montante
de 1.435.923,56€ com as características atrás enunciadas, e respetivas “Instruções
das Propostas - Requerimento e Conteúdo”;
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Assim, conforme decorre do previsto no nº 5 do artigo 49.º do RFALEI, deverá ser
efetuada uma consulta sobre as condições praticadas em pelo menos três
instituições autorizadas por lei a conceder crédito, sugerindo-se as seguintes:
. Caixa Geral de Depósitos,S.A.
. Novo Banco, SA
. Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal, CRL . Banco BPI, SA
. Santander Totta, SA
Para análise das propostas, sugere-se que se aprove o seguinte Júri:
- Maria do Carmo Carrão da Graça, Dra – Presidente do Júri,
- Susana Gaspar, Dra - Vogal
- Luis da Silva Duque, Dr. – Vogal,
- Dulce Rocha, Dra. – Suplente,
- Célia Cordeiro, Dra. - Suplente, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.------------------------------------------------------------------------------------53.2. Reabilitação dos Acessos à Passagem Superior sobre a Linha do Norte e da
Variante Norte à Vila de Soure
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL
EMPRÉSTIMO A MÉDIO / LONGO PRAZO PARA INVESTIMENTOS
- REABILITAÇÃO DOS ACESSOS À PASSAGEM SUPERIOR SOBRE A LINHA DO NORTE E
DA VARIANTE NORTE À VILA DE SOURE
1 . NATUREZA E OBJETIVO DO EMPRÉSTIMO
Conforme determinado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, elaborou-se a presente proposta que visa a contratualização de um empréstimo
bancário a médio e longo prazo, para financiamento de investimento municipal inscrito no Plano Plurianual de Investimentos aprovado para
2021 e submetido a discussão e a autorização prévia da assembleia municipal já que a despesa prevista no referido investimento ultrapassa 10%
das despesas de investimento previstas no orçamento do exercício, nos termos dos artigos 49.º a 51.º do Regime Financeiro das Autarquias
Locais e Entidades Intermunicipais (RFALEI), aprovado pela Lei nº 73/2013, de 03 de Setembro.
O valor do investimento a financiar com esta operação, descrito no quadro seguinte, será o estimado no projeto de execução aprovado em
reunião de câmara de 22 de fevereiro de 2021, o qual será alvo de revisão para de seguida ser lançado o concurso público.
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OBJETIVO

PROJETOS

Vias de Comunicação e

REABILITAÇÃO DOS ACESSOS À PASSAGEM SUPERIOR SOBRE A LINHA DO

Transportes – Rede Viária

NORTE E DA VARIANTE NORTE À VILA DE SOURE

TOTAL GERAL

VALOR
PREVISTO

1.438.002,67€

1.438.002,67€

Em resumo, é proposta uma operação que consiste na contratualização de um empréstimo bancário de médio/longo prazo até 1.438.002,67€
para financiamento do investimento Reabilitação dos Acessos à Passagem Superior sobre a Linha do Norte e da Variante Norte à Vila de
Soure.
2 . ENQUADRAMENTO JURÍDICO/NORMATIVO
Esta operação de financiamento decorre do previsto dos já mencionados artigos 49.º e 51.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e
Entidades Intermunicipais (RFALEI), aprovado pela Lei nº 73/2013, de 03 de setembro.
De acordo com o proposto no nº 2 do artigo 51.º, o investimento em causa, será “submetido, independentemente da sua inclusão no Plano
Plurianual de Atividades, a discussão e a autorização prévia da Assembleia Municipal”.
O RFALEI exige que se proceda ao apuramento da Capacidade de Endividamento no seu nº 5 do artigo 49, no entanto a Lei nº 35/2020, de 13 de
agosto, altera as regras sobre o endividamento das Autarquias Locais para os anos 2020 e 2021, estipulando no nº 1 do artigo 2.º que “o disposto
na alínea b) do n.º 3 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das
entidades intermunicipais, não se aplica nos anos de 2020 e 2021.”
Ou seja, a citada Lei 35/2020 veio tornar não aplicável, durante os anos de 2020 e 2021, o limite de 20% de utilização da margem de
endividamento disponível no início de cada um dos exercícios. No entanto, a mesma foi calculada para o ano de 2021, na presente data, e de
acordo com as contas finais de 2020 (ainda não aprovadas), é a que se reflete Quadro 1:
Quadro 1
Apuramento da Capacidade de Endividamento para 2021
(art.º 52 e 54 da Lei nº 73/2013 de 3 de setembro)
(1) Limite da divida total da Autarquia

€19.003.153,60

(2) Montante da Divida Total em 31/12/2020

€2.446.526,60

(3) = (1) - (2) Margem Absoluta

€16.556.627,00

(4) = 20% x (3) Margem Utilizável (20% - alínea b) do nº 3 do art.º 52º)*

€3.311.325,40

*Este limite não é aplicável ao ano 2021, conforme parágrafo anterior.
Atendendo a que, atualmente, se encontram contratualizados os seguintes montantes de empréstimos não refletidos na dívida (Quadro 2):

Quadro 2
Empréstimos já contratados e não refletidos na dívida de 31/12/2020
Conservação/Reparação da Piscina Municipal Coberta Vila Nova de Anços – Eficiência Energética (montante
por utilizar)
Aquisição Terrenos p/ Desenv. nas Áreas de Localização Empresarial de Venda Nova/Tapéus, de
Alfarelos/Granja do Ulmeiro e de Soure Sul
Vias de Comunicação e Transportes – Rede Viária
- Beneficiação da Ligação Pouca Pena/Vila Nova de Anços
- EM 342 – Reformulação dos Acessos à Zona Industrial de Queitide

€714.126,90
€1.280.000,00
€475.472,06
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Construção da Avenida da Europa – Samuel (Alargamento da E.M. 620 e Construção de Passeio/Ciclovia –
Coles de Samuel)

€250.361,15
€2.719.960,11

Considerando ainda, aos montantes descritos no quadro 3, relativos aos investimentos que serão alvo de proposta para aprovação da
contratualização de empréstimos a médio e longo prazo na reunião de câmara de 10 de maio de 2021:
Quadro 3
Empréstimos a apresentar proposta de contratualização em reunião de câmara de 10-05-2021
Vias de Comunicação e Transportes – Rede Viária
- Reabilitação do Troço da EM 348 entre o NÓ da A1 e Paleão

€1.435.923,56

Vias de Comunicação e Transportes – Rede Viária
- Reabilitação dos Acesso à Passagem Superior sobre a Linha do Norte e da Variante Norte à Vila de Soure

€1.438.002,67

Mobilidade e Transportes - Ciclovias Urbanas de Soure e Rede de Parques de Estacionamento

€1.666.426,83

Mobilidade e Transportes - Parque Multimodal da Granja do Ulmeiro

€497.000,00
€5.037.353,06

Como se pode constatar, o Município teria uma capacidade de endividamento, para o ano de 2021, de €591.365,29, e se considerarmos, o
montante de €5.037.353,06 das operações financeiras a propor, espelhadas no quadro 3, a margem seria de €-4.445.987,77, de acordo com a
norma geral.
No entanto, reforçamos que a Lei 35/2020 veio tornar não aplicável, durante os anos de 2020 e 2021, o limite de 20% de utilização da margem
de endividamento disponível no início de cada um dos exercícios.
Sendo assim, a capacidade de endividamento do Município para o ano 2021 será de 16.556.627,00.
3 . ENQUADRAMENTO ECONÓMICO
A oportunidade e necessidade da materialização desta proposta, decorre daquilo que os órgãos municipais aprovaram em tempo próprio em
matéria de investimento municipal, e que naturalmente se encontra consubstanciado no PPI – Plano Plurianual de Investimentos, uma vez que
todos os investimentos a enquadrar encontram aí a sua tradução.
A justificação desta operação, do ponto de vista económico, é a mesma que, coerentemente, tem vindo a ser explicada quando tratamos de
financiamento ao investimento, ou seja:
- Ajustar a dinâmica do investimento à lógica dos possíveis e adequados mecanismos financeiros;
- Compatibilizar o período de amortização dos investimentos com a durabilidade dos capitais que os financiam, por forma a dar cumprimento à
regra de equilíbrio financeiro mínimo, prescrita pela ciência económica;
- Distribuir os custos por vários exercícios, de maneira cautelar e equilibrada.
4 . BREVE CARACTERIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO A CONTRATAR
. Finalidade: Investimento na Reabilitação dos Acessos à Passagem Superior sobre a Linha do Norte e da Variante Norte à Vila de Soure
. Montante: Até €1.438.002,67;
. Prazo Global: 20 anos (240 meses);
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. Prazo de Utilização/Diferimento: Até 23 meses (após a perfeição do contrato, a conta de Depósitos à Ordem a indicar pela autarquia
será creditada, mediante pedido escrito efetuado pelo Município; e período durante o qual apenas são devidos juros, sendo o início da
amortização de capital diferida para o final deste período);
. Pagamento de Juros e Reembolso de Capital:
. Durante o período de utilização/diferimento, apenas haverá lugar ao pagamento de juros, que serão calculados diaa-dia sobre o montante do capital em dívida;
. Após o términus do período de utilização/diferimento, haverá lugar ao pagamento de amortização de capital e
juros em prestações mensais e constantes, sucessivas e postecipadas, vencendo-se a primeira, 30 dias após o
período de utilização/diferimento.
As amortizações anuais previstas não podem ser inferiores a 80% da amortização média de empréstimos, cf. nº 5 do
artigo 51º do RFALEI
.Taxa de juro:
a) Indexada à Euribor a 3 meses, acrescida do respetivo “spread”;
b) Deverão ser indicados para a taxa de juro, o valor ilíquido (base) e líquido, entendendo-se este como valor daquele, acrescido de todos
os encargos e/ou “spreads” a praticar,
c) Deverá igualmente ser indicado o valor da respectiva TAE (taxa anual efectiva).
6. SUGESTÃO / PROPOSTA
Em conclusão, sugere-se a aprovação da contratualização de um empréstimo de médio e longo prazo, para financiamento de um
investimento, até ao montante de 1.438.002,67€ com as características atrás enunciadas, e respetivas “Instruções das Propostas –
Requerimento e Conteúdo”, em anexo.
Assim, conforme decorre do previsto no nº 5 do artigo 49.º do RFALEI, deverá ser efetuada uma consulta sobre as condições praticadas em pelo
menos três instituições autorizadas por lei a conceder crédito, sugerindo-se as seguintes:
. Caixa Geral de Depósitos, SA
. Novo Banco, SA
. Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal, CRL
. Banco BPI, SA
. Santander Totta, SA
Para análise das propostas, sugere-se que se aprove o seguinte Júri:
- Maria do Carmo Carrão da Graça, Dra – Presidente do Júri,
- Susana Gaspar, Dra - Vogal
- Luis da Silva Duque, Dr. – Vogal,
- Dulce Rocha, Dra. – Suplente,
- Célia Cordeiro, Dra. – Suplente,
À consideração superior,
A Dirigente da Unidade r/s
(Susana Gaspar, Dra)
05/05/2021

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos favor do Senhor Presidente da Câmara e
dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e PPD/PSD - CDS/PP- PPM e 1 (uma)
abstenção da Senhora Vereadora eleita pela CDU - Dra. Manuela Santos -, aprovar
da contratualização de um empréstimo de médio e longo prazo, para financiamento
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de um investimento, até ao montante de 1.438.002,67€ com as características atrás
enunciadas, e respetivas “Instruções das Propostas - Requerimento e Conteúdo”;
Assim, conforme decorre do previsto no nº 5 do artigo 49.º do RFALEI, deverá ser
efetuada uma consulta sobre as condições praticadas em pelo menos três
instituições autorizadas por lei a conceder crédito, sugerindo-se as seguintes:
. Caixa Geral de Depósitos, SA
. Novo Banco, SA
. Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal, CRL
. Banco BPI, SA
. Santander Totta, SA
Para análise das propostas, sugere-se que se aprove o seguinte Júri:
- Maria do Carmo Carrão da Graça, Dra - Presidente do Júri,
- Susana Gaspar, Dra - Vogal
- Luis da Silva Duque, Dr. - Vogal,
- Dulce Rocha, Dra. - Suplente,
- Célia Cordeiro, Dra. - Suplente, conforme decorre da informação técnica
dos serviços.-------------------------------------------------------------------------------53.3. Ciclovias Urbanas de Soure e Rede de Parques de Estacionamento
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL
EMPRÉSTIMO A MÉDIO / LONGO PRAZO PARA INVESTIMENTOS
- CICLOVIAS URBANAS DE SOURE E REDE DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO
1 . NATUREZA E OBJETIVO DO EMPRÉSTIMO
Conforme determinado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, elaborou-se a presente proposta que visa a contratualização de um empréstimo
bancário a médio e longo prazo, para financiamento de investimento municipal inscrito no Plano Plurianual de Investimentos aprovado para
2021 e submetido a discussão e a autorização prévia da assembleia municipal já que a despesa prevista no referido investimento ultrapassa 10%
das despesas de investimento previstas no orçamento do exercício, nos termos dos artigos 49.º a 51.º do Regime Financeiro das Autarquias
Locais e Entidades Intermunicipais (RFALEI), aprovado pela Lei nº 73/2013, de 03 de Setembro.
O valor do investimento a financiar com esta operação, descrito no quadro seguinte, será o estimado no projeto de execução aprovado em
reunião de câmara extraordinária de 30 de junho de 2020, o qual será alvo de revisão para de seguida ser lançado o concurso público.
OBJETIVO

Mobilidade e Transportes

PROJETOS
CICLOVIAS URBANAS DE SOURE E REDE DE PARQUES DE
ESTACIONAMENTO

VALOR
PREVISTO
1.666.426,83€
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TOTAL GERAL

1.666.426,83€

Em resumo, é proposta uma operação que consiste na contratualização de um empréstimo bancário de médio/longo prazo até 1.666.426,83€
para financiamento do investimento Ciclovias Urbanas de Soure e Rede de Parques de Estacionamento.
2 . ENQUADRAMENTO JURÍDICO/NORMATIVO
Esta operação de financiamento decorre do previsto dos já mencionados artigos 49.º e 51.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e
Entidades Intermunicipais (RFALEI), aprovado pela Lei nº 73/2013, de 03 de setembro.
De acordo com o proposto no nº 2 do artigo 51.º, o investimento em causa, será “submetido, independentemente da sua inclusão no Plano
Plurianual de Atividades, a discussão e a autorização prévia da Assembleia Municipal”.
O RFALEI exige que se proceda ao apuramento da Capacidade de Endividamento no seu nº 5 do artigo 49, no entanto a Lei nº 35/2020, de 13 de
agosto, altera as regras sobre o endividamento das Autarquias Locais para os anos 2020 e 2021, estipulando no nº 1 do artigo 2.º que “o disposto
na alínea b) do n.º 3 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das
entidades intermunicipais, não se aplica nos anos de 2020 e 2021.”
Ou seja, a citada Lei 35/2020 veio tornar não aplicável, durante os anos de 2020 e 2021, o limite de 20% de utilização da margem de
endividamento disponível no início de cada um dos exercícios. No entanto, a mesma foi calculada para o ano de 2021, na presente data, e de
acordo com as contas finais de 2020 (ainda não aprovadas), é a que se reflete Quadro 1:
Quadro 1
Apuramento da Capacidade de Endividamento para 2021
(art.º 52 e 54 da Lei nº 73/2013 de 3 de setembro)
(1) Limite da divida total da Autarquia

€19.003.153,60

(2) Montante da Divida Total em 31/12/2020

€2.446.526,60

(3) = (1) - (2) Margem Absoluta

€16.556.627,00

(4) = 20% x (3) Margem Utilizável (20% - alínea b) do nº 3 do art.º 52º)

€3.311.325,40

*Este limite não é aplicável ao ano 2021, conforme parágrafo anterior.
Atendendo a que, atualmente, se encontram contratualizados os seguintes montantes de empréstimos não refletidos na dívida (Quadro 2):
Quadro 2
Empréstimos já contratados e não refletidos na dívida de 31/12/2020
Conservação/Reparação da Piscina Municipal Coberta Vila Nova de Anços – Eficiência Energética (montante
por utilizar)
Aquisição Terrenos p/ Desenv. nas Áreas de Localização Empresarial de Venda Nova/Tapéus, de
Alfarelos/Granja do Ulmeiro e de Soure Sul
Vias de Comunicação e Transportes – Rede Viária
- Beneficiação da Ligação Pouca Pena/Vila Nova de Anços
- EM 342 – Reformulação dos Acessos à Zona Industrial de Queitide
Construção da Avenida da Europa – Samuel (Alargamento da E.M. 620 e Construção de Passeio/Ciclovia –
Coles de Samuel)

€714.126,90
€1.280.000,00
€475.472,06
€250.361,15
€2.719.960,11

Considerando ainda, os montantes descritos no quadro 3, relativos aos investimentos que serão alvo de proposta para aprovação da
contratualização de empréstimos a médio e longo prazo na reunião de câmara de 10 de maio de 2021:
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Quadro 3
Empréstimos a apresentar proposta de contratualização em reunião de câmara de 10-05-2021
Vias de Comunicação e Transportes – Rede Viária
- Reabilitação do Troço da EM 348 entre o NÓ da A1 e Paleão

€1.435.923,56

Vias de Comunicação e Transportes – Rede Viária
- Reabilitação dos Acesso à Passagem Superior sobre a Linha do Norte e da Variante Norte à Vila de Soure

€1.438.002,67

Mobilidade e Transportes - Ciclovias Urbanas de Soure e Rede de Parques de Estacionamento

€1.666.426,83

Mobilidade e Transportes - Parque Multimodal da Granja do Ulmeiro

€497.000,00
€5.037.353,06

Como se pode constatar, o Município teria uma capacidade de endividamento, para o ano de 2021, de €591.365,29, e se considerarmos, o
montante de €5.037.353,06 das operações financeiras a propor, espelhadas no quadro 3, a margem seria de €-4.445.987,77, de acordo com a
norma geral.
No entanto, reforçamos que a Lei 35/2020 veio tornar não aplicável, durante os anos de 2020 e 2021, o limite de 20% de utilização da margem
de endividamento disponível no início de cada um dos exercícios.
Sendo assim, a capacidade de endividamento do Município para o ano 2021 será de 16.556.627,00.
3 . ENQUADRAMENTO ECONÓMICO

A oportunidade e necessidade da materialização desta proposta, decorre daquilo que os órgãos municipais aprovaram em tempo
próprio em matéria de investimento municipal, e que naturalmente se encontra consubstanciado no PPI – Plano Plurianual de Investimentos,
uma vez que todos os investimentos a enquadrar encontram aí a sua tradução.
A justificação desta operação, do ponto de vista económico, é a mesma que, coerentemente, tem vindo a ser explicada quando tratamos de
financiamento ao investimento, ou seja:
- Ajustar a dinâmica do investimento à lógica dos possíveis e adequados mecanismos financeiros; - Compatibilizar o período de amortização
dos investimentos com a durabilidade dos capitais que os financiam, por forma a dar cumprimento à regra de equilíbrio financeiro mínimo,
prescrita pela ciência económica;
- Distribuir os custos por vários exercícios, de maneira cautelar e equilibrada.
4. BREVE CARACTERIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO A CONTRATAR
. Finalidade: Investimento em Ciclovias Urbanas de Soure e Rede de Parques de Estacionamento;
. Montante: Até €1.666.426,83;
. Prazo Global: 20 anos (240 meses);
. Prazo de Utilização/Diferimento: Até 23 meses (após a perfeição do contrato, a conta de Depósitos à Ordem a indicar pela autarquia será
creditada, mediante pedido escrito efetuado pelo Município; e período durante o qual apenas são devidos juros, sendo o início da amortização
de capital diferida para o final deste período);
. Pagamento de Juros e Reembolso de Capital:
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•

Durante o período de utilização/diferimento, apenas haverá lugar ao pagamento de juros, que serão calculados
dia-a-dia sobre o montante do capital em dívida;

•

Após o términus do período de utilização/diferimento, haverá lugar ao pagamento de amortização de capital e
juros em prestações mensais e constantes, sucessivas e postecipadas, vencendo-se a primeira, 30 dias após o
período de utilização/diferimento.
As amortizações anuais previstas não podem ser inferiores a 80% da amortização média de empréstimos, cf. nº
5 do artigo 51º do RFALEI

. Taxa de juro:
a) Indexada à Euribor a 3 meses, acrescida do respetivo “spread”;
b) Deverão ser indicados para a taxa de juro, o valor ilíquido (base) e líquido, entendendo-se este como valor daquele, acrescido de todos os
encargos e/ou “spreads” a praticar,
c) Deverá igualmente ser indicado o valor da respetiva TAE (taxa anual efetiva).
6. SUGESTÃO / PROPOSTA
Em conclusão, sugere-se a aprovação da contratualização de um empréstimo de médio e longo prazo, para financiamento de um
investimento, até ao montante de 1.666.426,83€ com as características atrás enunciadas, e respetivas “Instruções das Propostas –
Requerimento e Conteúdo”, em anexo.
Assim, conforme decorre do previsto no nº 5 do artigo 49.º do RFALEI, deverá ser efetuada uma consulta sobre as condições praticadas em pelo
menos três instituições autorizadas por lei a conceder crédito, sugerindo-se as seguintes:
. Caixa Geral de Depósitos, SA
. Novo Banco, SA
. Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal, CRL
. Banco BPI, SA
. Santander Totta, SA
Para análise das propostas, sugere-se que se aprove o seguinte Júri:
- Maria do Carmo Carrão da Graça, Dra – Presidente do Júri,
- Susana Gaspar, Dra - Vogal
- Luis da Silva Duque, Dr. – Vogal,
- Dulce Rocha, Dra. – Suplente,
- Célia Cordeiro, Dra. – Suplente
À consideração superior,
A Dirigente da Unidade r/s
(Susana Gaspar, Dra)
05/05/2021

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos favor do Senhor Presidente da Câmara e
dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e PPD/PSD – CDS/PP - PPM e 1 (uma)
abstenção da Senhora Vereadora eleita pela CDU - Dra. Manuela Santos -, aprovar
da contratualização de um empréstimo de médio e longo prazo, para financiamento
de um investimento, até ao montante de 1.666.426,83€ com as características atrás
enunciadas, e respetivas “Instruções das Propostas - Requerimento e Conteúdo”;
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Assim, conforme decorre do previsto no nº 5 do artigo 49.º do RFALEI, deverá ser
efetuada uma consulta sobre as condições praticadas em pelo menos três
instituições autorizadas por lei a conceder crédito, sugerindo-se as seguintes:
. Caixa Geral de Depósitos, SA
. Novo Banco, SA
. Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal, CRL
. Banco BPI, SA
. Santander Totta, SA
Para análise das propostas, sugere-se que se aprove o seguinte Júri:
- Maria do Carmo Carrão da Graça, Dra – Presidente do Júri,
- Susana Gaspar, Dra - Vogal
- Luís da Silva Duque, Dr. – Vogal,
- Dulce Rocha, Dra. – Suplente,
- Célia Cordeiro, Dra. - Suplente, conforme decorre da informação técnica
dos serviços.-------------------------------------------------------------------------------53.4. Parque Multimodal da Granja do Ulmeiro
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL
EMPRÉSTIMO A MÉDIO / LONGO PRAZO PARA INVESTIMENTOS
- PARQUE MULTIMODAL DA GRANJA DO ULMEIRO
1 . NATUREZA E OBJETIVO DO EMPRÉSTIMO
Conforme determinado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, elaborou-se a presente proposta que visa a contratualização de um empréstimo
bancário a médio e longo prazo, para financiamento de investimento municipal inscrito no Plano Plurianual de Investimentos aprovado para
2021 e submetido a discussão e a autorização prévia da assembleia municipal já que a despesa prevista no referido investimento ultrapassa 10%
das despesas de investimento previstas no orçamento do exercício, nos termos dos artigos 49.º a 51.º do Regime Financeiro das Autarquias
Locais e Entidades Intermunicipais (RFALEI), aprovado pela Lei nº 73/2013, de 03 de Setembro.
O valor do investimento a financiar com esta operação, descrito no quadro seguinte, será o estimado no projeto de execução aprovado em
reunião de câmara de câmara de 28 de junho de 2019, o qual será alvo de revisão para de seguida ser lançado o concurso público.
OBJETIVO

Mobilidade e Transportes

PROJETOS

PARQUE MULTIMODAL DA GRANJA DO ULMEIRO

VALOR
PREVISTO
(sem IVA)

497.000,00€
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TOTAL GERAL

497.000,00€

Em resumo, é proposta uma operação que consiste na contratualização de um empréstimo bancário de médio/longo prazo até 497.000,00€
para financiamento do investimento Parque Multimodal da Granja do Ulmeiro.
2 . ENQUADRAMENTO JURÍDICO/NORMATIVO
Esta operação de financiamento decorre do previsto dos já mencionados artigos 49.º e 51.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e
Entidades Intermunicipais (RFALEI), aprovado pela Lei nº 73/2013, de 03 de setembro.
De acordo com o proposto no nº 2 do artigo 51.º, o investimento em causa, será “submetido, independentemente da sua inclusão no Plano
Plurianual de Atividades, a discussão e a autorização prévia da Assembleia Municipal”.
O RFALEI exige que se proceda ao apuramento da Capacidade de Endividamento no seu nº 5 do artigo 49, no entanto a Lei nº 35/2020, de 13 de
agosto, altera as regras sobre o endividamento das Autarquias Locais para os anos 2020 e 2021, estipulando no nº 1 do artigo 2.º que “o disposto
na alínea b) do n.º 3 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das
entidades intermunicipais, não se aplica nos anos de 2020 e 2021.”
Ou seja, a citada Lei 35/2020 veio tornar não aplicável, durante os anos de 2020 e 2021, o limite de 20% de utilização da margem de
endividamento disponível no início de cada um dos exercícios. No entanto, a mesma foi calculada para o ano de 2021, na presente data, e de
acordo com as contas finais de 2020 (ainda não aprovadas), é a que se reflete Quadro 1:

Quadro 1
Apuramento da Capacidade de Endividamento para 2021
(art.º 52 e 54 da Lei nº 73/2013 de 3 de setembro)
(1) Limite da divida total da Autarquia

€19.003.153,60

(2) Montante da Divida Total em 31/12/2020

€2.446.526,60

(3) = (1) - (2) Margem Absoluta

€16.556.627,00

(4) = 20% * (3) Margem Utilizável (20% - alínea b) do nº 3 do art.º 52º)

€3.311.325,40

*Este limite não é aplicável ao ano 2021, conforme parágrafo anterior.
Atendendo a que, atualmente, se encontram contratualizados os seguintes montantes de empréstimos não refletidos na dívida (Quadro 2):

Quadro 2
Empréstimos já contratados e não refletidos na dívida de 31/12/2020
Conservação/Reparação da Piscina Municipal Coberta Vila Nova de Anços – Eficiência Energética (montante
por utilizar)
Aquisição Terrenos p/ Desenv. nas Áreas de Localização Empresarial de Venda Nova/Tapéus, de
Alfarelos/Granja do Ulmeiro e de Soure Sul
Vias de Comunicação e Transportes – Rede Viária
- Beneficiação da Ligação Pouca Pena/Vila Nova de Anços
- EM 342 – Reformulação dos Acessos à Zona Industrial de Queitide
Construção da Avenida da Europa – Samuel (Alargamento da E.M. 620 e Construção de Passeio/Ciclovia –
Coles de Samuel)

€714.126,90
€1.280.000,00
€475.472,06
€250.361,15
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€2.719.960,11
Considerando ainda, os montantes descritos no quadro 3, relativos aos investimentos que serão alvo de proposta para aprovação da
contratualização de empréstimos a médio e longo prazo na reunião de câmara de 10 de maio de 2021:
Quadro 3
Empréstimos a apresentar proposta de contratualização em reunião de câmara de 10-05-2021
Vias de Comunicação e Transportes – Rede Viária
- Reabilitação do Troço da EM 348 entre o NÓ da A1 e Paleão

€1.435.923,56

Vias de Comunicação e Transportes – Rede Viária
- Reabilitação dos Acesso à Passagem Superior sobre a Linha do Norte e da Variante Norte à Vila de Soure

€1.438.002,67

Mobilidade e Transportes - Ciclovias Urbanas de Soure e Rede de Parques de Estacionamento

€1.666.426,83

Mobilidade e Transportes - Parque Multimodal da Granja do Ulmeiro

€497.000,00
€5.037.353,06

Como se pode constatar, o Município teria uma capacidade de endividamento, para o ano de 2021, de €591.365,29, e se considerarmos, o
montante de €5.037.353,06 das operações financeiras a propor, espelhadas no quadro 3, a margem seria de €-4.445.987,77, de acordo com a
norma geral.
No entanto, reforçamos que a Lei 35/2020 veio tornar não aplicável, durante os anos de 2020 e 2021, o limite de 20% de utilização da margem
de endividamento disponível no início de cada um dos exercícios.
Sendo assim, a capacidade de endividamento do Município para o ano 2021 será de 16.556.627,00.
3 . ENQUADRAMENTO ECONÓMICO
A oportunidade e necessidade da materialização desta proposta, decorre daquilo que os órgãos municipais aprovaram em tempo próprio em
matéria de investimento municipal, e que naturalmente se encontra consubstanciado no PPI – Plano Plurianual de Investimentos, uma vez que
todos os investimentos a enquadrar encontram aí a sua tradução.
A justificação desta operação, do ponto de vista económico, é a mesma que, coerentemente, tem vindo a ser explicada quando tratamos de
financiamento ao investimento, ou seja:
- Ajustar a dinâmica do investimento à lógica dos possíveis e adequados mecanismos financeiros;
- Compatibilizar o período de amortização dos investimentos com a durabilidade dos capitais que os financiam, por forma a dar cumprimento à
regra de equilíbrio financeiro mínimo, prescrita pela ciência económica;
- Distribuir os custos por vários exercícios, de maneira cautelar e equilibrada.
4 . BREVE CARACTERIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO A CONTRATAR
. Finalidade: Investimento no Parque Multimodal da Granja do Ulmeiro;
. Montante: Até €497.000,00;
. Prazo Global: 20 anos (240 meses);
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. Prazo de Utilização/Diferimento: Até 23 meses (após a perfeição do contrato, a conta de Depósitos à Ordem a indicar pela autarquia será
creditada, mediante pedido escrito efetuado pelo Município; e período durante o qual apenas são devidos juros, sendo o início da amortização
de capital diferida para o final deste período);
. Pagamento de Juros e Reembolso de Capital:
•

Durante o período de utilização/diferimento, apenas haverá lugar ao pagamento de juros, que serão calculados
dia-a-dia sobre o montante do capital em dívida;

•

Após o términus do período de utilização/diferimento, haverá lugar ao pagamento de amortização de capital e
juros em prestações mensais e constantes, sucessivas e postecipadas, vencendo-se a primeira, 30 dias após o
período de utilização/diferimento.
As amortizações anuais previstas não podem ser inferiores a 80% da amortização média de empréstimos, cf. nº 5 do
artigo 51º do RFALEI

. Taxa de juro:
a) Indexada à Euribor a 3 meses, acrescida do respetivo “spread”;
b) Deverão ser indicados para a taxa de juro, o valor ilíquido (base) e líquido, entendendo-se este como valor daquele, acrescido de todos os
encargos e/ou “spreads” a praticar,
c) Deverá igualmente ser indicado o valor da respetiva TAE (taxa anual efetiva).
6. SUGESTÃO / PROPOSTA
Em conclusão, sugere-se a aprovação da contratualização de um empréstimo de médio e longo prazo, para financiamento de um
investimento, até ao montante de 497.000,00€ com as características atrás enunciadas, e respetivas “Instruções das Propostas – Requerimento
e Conteúdo”, em anexo.
Assim, conforme decorre do previsto no nº 5 do artigo 49.º do RFALEI, deverá ser efetuada uma consulta sobre as condições praticadas em pelo
menos três instituições autorizadas por lei a conceder crédito, sugerindo-se as seguintes:
. Caixa Geral de Depósitos,SA
. Novo Banco, SA
. Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal, CRL
. Banco BPI
. Santander Totta, SA
Para análise das propostas, sugere-se que se aprove o seguinte Júri:
- Maria do Carmo Carrão da Graça, Dra – Presidente do Júri,
- Susana Gaspar, Dra - Vogal
- Luis da Silva Duque, Dr. – Vogal,
- Dulce Rocha, Dra. – Suplente,
- Célia Cordeiro, Dra. – Suplente
À consideração superior,
A Dirigente da Unidade r/s
05/05/2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar a contratualização de um empréstimo de
médio e longo prazo, para financiamento de um investimento, até ao montante
de 497.000,00€ com as características atrás enunciadas, e respetivas “Instruções
das Propostas – Requerimento e Conteúdo”;
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Assim, conforme decorre do previsto no nº 5 do artigo 49.º do RFALEI, deverá ser
efetuada uma consulta sobre as condições praticadas em pelo menos três
instituições autorizadas por lei a conceder crédito, sugerindo-se as seguintes:
. Caixa Geral de Depósitos,SA
. Novo Banco, SA
. Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal, CRL
. Banco BPI
. Santander Totta, SA
Para análise das propostas, sugere-se que se aprove o seguinte Júri:
- Maria do Carmo Carrão da Graça, Dra – Presidente do Júri,
- Susana Gaspar, Dra - Vogal
- Luis da Silva Duque, Dr. – Vogal,
- Dulce Rocha, Dra. – Suplente,
- Célia Cordeiro, Dra. – Suplente, conforme decorre da informação técnica
dos serviços.------------------------------------------------------------------------Ponto 54. Processo n.º 01/2018/12 – Remodelação de Estrutura para Pessoas Idosas
. Requerente - Associação Cultural Desportiva e de Solidariedade da Vinha da
Rainha
- Declaração de Caducidade da Licença de Construção
Foi presente a seguinte informação:
Assunto : Processo nº 01/2018/12- Remodelação de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas
Requerente – Associação Cultural Desportiva e de Solidariedade da Vinha Rainha
Declaração de caducidade da licença de construção
Em 23 de abril de 2018 foi comunicado ao requerente que, no prazo de um ano a contar da receção do ofício nº 2156, devia requerer a
emissão do alvará de licença de obras para reabilitação/alteração de edifício destinado a estrutura residencial para pessoas idosas.
Ultrapassado esse prazo sem que tenha apresentado requerimento, o procedimento caducou ao abrigo do disposto na b) do nº 1 do artigo 71
do DL 555/99 na redação do DL 136/2014, RJUE.
Pelo ofício nº 1940 de 1 de julho de 2019, a requerente foi notificada, nos termos do artigo 121 e seguintes do CPA, para se pronunciar no
prazo de 10 dias sobre a caducidade da licença de construção, por não ter requerido o alvará de licença de construção dentro do prazo previsto
no nº 1 do artigo 76 do RJUE.
Veio argumentar em 04 de julho de 2019, que aguardavam decisão da CCDRC no que respeita à aprovação da candidatura e que era intenção
da Instituição efetuar a obra logo que tenha aprovação da candidatura e cumpridos os trâmites para o concurso público.
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Em sede de audiência dos interessados, como trâmite prévio indispensável à declaração de caducidade, deve a Câmara apreciar as causas da
caducidade e examinar a conduta do particular para averiguar em que medida o incumprimento é imputável ao titular do direito ou se existem
causas de força maior ou circunstâncias alheias à vontade do particular.
O requerente invocou os argumentos que motivaram não ter requerido a emissão do alvará, concretamente estar a aguardar decisão da
CCDRC, que foram apreciados na reunião de Câmara de 22 de julho de 2019, onde foi deliberado por unanimidade aceitar os argumentos da
requerente, não declarar a caducidade e conceder uma prorrogação do prazo, por mais um ano, a contar a partir de 24 de abril de 2019, para
requerer a emissão do alvará de licença de obras.
Em 14 de abril de 2020 a requerente enviou email a solicitar a prorrogação do prazo para requerer a emissão do alvará, pedido fundamentado
nas dificuldades várias em adjudicar a obra após dois concursos sem que tenham aparecido empresas que queiram realizar a obra, e outros
constrangimentos provocados pela pandemia, solicitando prorrogação do prazo até à cessação excecional provocada pela pandemia.
Pelo ofício nº 808 de 13 de maio de 2020, foi comunicado à requerente que o prazo estava suspenso por aplicação da Lei 1-A/2020, que
suspendeu os prazos associados à prática de atos por particulares no âmbito de procedimentos administrativos, até à cessação da situação
excecional provocada pela pandemia. Finda a suspensão, seria recomeçado o prazo que estava a decorrer.
Em 21 de abril de 2021, verbalmente, a requerente questionou se pode apresentar o pedido de emissão do alvará de licença de construção,
uma vez que tem a candidatura aprovada na CCDRC e a empresa de construção selecionada.
A questão da possibilidade de aceitar requerimento da requerente acompanhado da documentação necessária para requerer a emissão do
alvará de licença de obras, face aos atos já praticados e à legislação existente aplicável, nomeadamente suspensão de prazos devido à
pandemia provocada pelo covid 19, foi analisada juridicamente pela Sociedade de Advogados SP RL, que concluiu que não se mostra
legalmente possível a concessão da prorrogação de prazo para requerer a emissão do alvará de obras.
Atendendo a que a requerente pretende realizar a obra, para requerer renovação da licença ao abrigo do artigo 72 do RJUE é necessário que a
Câmara declare previamente a caducidade da licença.
Face ao exposto, sugere-se que a Câmara declare a caducidade da licença.
Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
05 de maio de 2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Caducidade da Licença de Construção,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.---------------------------------Ponto 55. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES JUVENIS DE PORTUGAL
- Protocolo de Cooperação

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Cooperação com a FNAJ Federação Nacional das Associações Juvenis -, e nomear o Assistente Técnico
Daniel José dos Santos Serralheiro como responsável pela sua Execução, conforme
informação da Senhora Vereadora Ana Patrícia Pereira.----------------------------Ponto 56. HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE VIATURAS EM FIM DE VIDA E DE
SUCATA FERROSA E NÃO FERROSA
- Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE VIATURAS EM FIM DE VIDA E DE SUCATA FERROSA E NÃO
FERROSA - ADJUDICAÇÃO
O procedimento de hasta pública, realizada a vinte e três de abril de 2021, para alienação de viaturas em fim de vida e de sucata ferrosa e não
ferrosa realizou-se tal como estava previsto, tendo sido adjudicados provisoriamente os seguintes lotes:
- Lote nº 1 - ao proponente I 10P – Comércio de Peças Lda, pelo valor de 235.00€ / Ton, a que acrescem todos impostos, despesas e encargos;
- Lote nº 2 - ao proponente I 10P – Comércio de Peças Lda, pelo valor de 1 090.00€ / Ton, a que acrescem todos impostos, despesas e
encargos;
- Lote nº 4 - ao proponente I 10P – Comércio de Peças Lda, pelo valor de 2 760.00€, a que acrescem todos impostos, despesas e encargos;
- Lote nº 5 - ao proponente I 10P – Comércio de Peças Lda, pelo valor de 2 290.00€, a que acrescem todos impostos, despesas e encargos;
- Lote nº 6 - ao proponente I 10P – Comércio de Peças Lda, pelo valor de 790.00€, a que acrescem todos impostos, despesas e encargos;
- Lote nº 7 - ao proponente Ambigroup Resíduos, S.A, pelo valor de 2 005.00€, a que acrescem todos impostos, despesas e encargos;
- Lote nº 8 - ao proponente Orangebreeze Unipessoal, Lda, pelo valor de 2 500.00€, a que acrescem todos impostos, despesas e encargos;
- Lote nº 9- ao proponente Orangebreeze Unipessoal, Lda, pelo valor de 1 500.00€, a que acrescem todos impostos, despesas e encargos;
- Lote nº 10 - ao proponente Moisés Monteiro – Comércio de Sucatas, Unipessoal Lda, pelo valor de 230.00€, a que acrescem todos impostos,
despesas e encargos;
Todos os proponentes, na qualidade de adjudicatários provisórios, efetuaram o pagamento de 10% do valor a que se propõem adquirir os bens,
com exceção do proponente Recyclotinto, Lda a quem tinha sido adjudicado provisoriamente o Lote nº 3. Pelo valor de 100.00€ / Ton. O
referido proponente referiu que não iria proceder ao pagamento de 10% do valor, pois desistiu da sua proposta. (conforme mail em anexo)
Assim, estando reunidas as condições para a adjudicação definitiva dos lotes referidos, deverá ser submetida a adjudicação em apreço, à
aprovação do órgão executivo.
À consideração superior.
Cristina Paula Felício
07/05/2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar adjudicação definitiva dos lotes:
- Lote nº 1 - ao proponente I 10P – Comércio de Peças Lda, pelo valor de
235.00€ / Ton, a que acrescem todos impostos, despesas e encargos;
- Lote nº 2 - ao proponente I 10P – Comércio de Peças Lda, pelo valor de 1
090.00€ / Ton, a que acrescem todos impostos, despesas e encargos;
- Lote nº 4 - ao proponente I 10P – Comércio de Peças Lda, pelo valor de 2
760.00€, a que acrescem todos impostos, despesas e encargos;
- Lote nº 5 - ao proponente I 10P – Comércio de Peças Lda, pelo valor de 2
290.00€, a que acrescem todos impostos, despesas e encargos;
- Lote nº 6 - ao proponente I 10P – Comércio de Peças Lda, pelo valor de
790.00€, a que acrescem todos impostos, despesas e encargos;
- Lote nº 7 - ao proponente Ambigroup Resíduos, S.A, pelo valor de 2 005.00 €,
a que acrescem todos impostos, despesas e encargos;
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- Lote nº 8 - ao proponente Orangebreeze Unipessoal, Lda, pelo valor de 2
500.00€, a que acrescem todos impostos, despesas e encargos;
- Lote nº 9- ao proponente Orangebreeze Unipessoal, Lda, pelo valor de 1
500.00€, a que acrescem todos impostos, despesas e encargos;
- Lote nº 10 - ao proponente Moisés Monteiro – Comércio de Sucatas,
Unipessoal Lda, pelo valor de 230.00 €, a que acrescem todos impostos, despesas
e encargos, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------Ponto 57. RECURSOS HUMANOS
. Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho
em Funções Públicas por Tempo Indeterminado para Preenchimento de
Um Posto de Trabalho na Carreira e Categoria de Assistente Operacional
- Canalizador
- Acionamento da Reserva de Recrutamento
. André Gabriel Pimentel Ferreira – Para Conhecimento
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ► RECURSOS HUMANOS

Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho em
Funções Públicas por Tempo Indeterminado para Preenchimento de Um Posto
de Trabalho na Carreira e Categoria de Assistente Operacional – Canalizador
- Acionamento da Reserva de Recrutamento
Informamos que no seguimento da Reunião de Câmara Municipal de 12de abril de 2021, em que foi deliberado acionar a reserva
do recrutamento para preenchimento de um posto de trabalho do procedimento mencionado em epígrafe, foi celebrado contrato de
trabalho com o candidato, André Gabriel Pimentel Ferreira.
O trabalhador iniciou funções a 01 de maio de 2021.
Sugere-se que desta decisão se dê conhecimento à Câmara Municipal.
A Técnica Superior,
Lilia Susete da Costa Berardo
05-05-2021

Foi tomado conhecimento que iniciou funções neste Município o Assistente
Operacional - Canalizador -, André Gabriel Pimentel Ferreira, em 01 de maio
de 2021, para preenchimento de Um posto de Trabalho na Carreira e Categoria
de Assistente Operacional, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.----------------------------------------------------------------------------------110
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Ponto 58. RECURSOS HUMANOS
. Procedimento Concursal Comum 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
Operacional – Cantoneiro
. Acionamento da Reserva de Recrutamento
58.1. Subunidade Orgânica de Higiene Pública e Cemitérios – Admissão de 1
Candidato
Foi presente a seguinte informação:
PROPOSTA
Acionamento da Reserva de Recrutamento
Procedimento concursal comum 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 Operacional - Cantoneiro
Considerando:
- Que constituem atribuições dos municípios a promoção e a salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações;
- A escassez de Recursos Humanos na Subunidade Orgânica de Higiene Pública e Cemitérios, integrada na Divisão de Meio Ambiente, Energia
e Tecnologia;
- O falecimento e aposentações de trabalhadores, e outros impedimentos, nomeadamente um aumento de funcionários com serviços melhorados;
- A existência de um posto de trabalho vago de assistente operacional na Mapa de Pessoal em vigor para o corrente ano, na Subunidade
Orgânica de Higiene Pública e Cemitérios.
Considerando ainda
- Que na Reunião do Executivo de 15/11/2019, foi deliberado proceder-se à abertura do procedimento concursal supra mencionado, tendo ficado
estabelecido no respetivo aviso a possibilidade de se recorrer à reserva de recrutamento.
- Que deste procedimento foram aprovados vários candidatos, tendo sido admitidos dois;
- As informações prestadas pelos Serviços;
Proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de acionar a reserva de recrutamento para a admissão de 1 candidato.
Soure, 05 de maio de 2021
O Presidente da Câmara
(Mário Jorge Nunes

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Acionamento da Reserva de
Recrutamento para a admissão de Um Candidato - Procedimento Concursal
Comum 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 Operacional - Cantoneiro, para a Subunidade

111

09ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 10 de maio de 2021 pelas 14,30 horas
Orgânica de Higiene Pública e Cemitérios, conforme proposta do Senhor
Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes.------------------------------------------58.2. Subunidade Orgânica de Manutenção de Instalações e Equipamentos e
Transportes – Admissão de 1 Candidato
Foi presente a seguinte informação:
PROPOSTA
Acionamento da Reserva de Recrutamento
Procedimento concursal comum 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 Operacional - Cantoneiro
Considerando:
- Que constituem atribuições dos municípios a promoção e a salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações;
- A escassez de Recursos Humanos na Subunidade Orgânica de Manutenção de Instalações e Equipamentos e Transportes, integrada na Divisão
de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais;
- O aumento contínuo de obras de administração direta previstas para este ano;
- A situação pandémica que atravessamos;
- O contínuo aumento dos pedidos de reforma;
- As necessidades constantes de intervenção resultantes dos pedidos dirigidos a este setor;
- A existência de um posto de trabalho vago de assistente operacional na Mapa de Pessoal em vigor para o corrente ano, na Subunidade
Orgânica de Manutenção de Instalações e Equipamentos e Transportes.
Considerando ainda
- Que na Reunião do Executivo de 15/11/2019, foi deliberado proceder-se à abertura do procedimento concursal supra mencionado, tendo ficado
estabelecido no respetivo aviso a possibilidade de se recorrer à reserva de recrutamento.
- Que deste procedimento foram aprovados vários candidatos, tendo sido admitidos dois;
- As informações prestadas pelos Serviços;
Proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de acionar a reserva de recrutamento para a admissão de 1 candidato.
Soure, 05 de maio de 2021
O Presidente da Câmara,
(Mário Jorge Nunes)

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Acionamento da Reserva de
Recrutamento para a admissão de Um Candidato - Procedimento Concursal
Comum 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 Operacional - Cantoneiro, para a Subunidade
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Orgânica de Manutenção de Instalações e Equipamentos e Transportes,
conforme proposta do Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes.--------Ponto 59. RECURSOS HUMANOS
. Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho
em Funções Públicas por Tempo Indeterminado para Preenchimento de
Um Posto de Trabalho na Carreira e Categoria de Assistente Operacional
- Canalizador
. Acionamento da Reserva de Recrutamento
- Subunidade Orgânica de Gestão de Águas e Saneamento – Admissão
de 2 Candidatos
Foram presentes as seguintes informações:
PROPOSTA
Acionamento da Reserva de Recrutamento
Procedimento concursal comum na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para preenchimento de um
posto de trabalho na carreira e categoria de Assistente Operacional - Canalizador
Considerando:
- Que constituem atribuições dos municípios a promoção e a salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações;
- A escassez de Recursos Humanos na Subunidade Orgânica de Gestão de Águas e Saneamento, integrada na Divisão do Meio Ambiente,
Energia e Tecnologia;
- A recente transição de trabalhadores afetos ao serviço de águas e saneamento para a empresa intermunicipal ABMG – Águas do Baixo
Mondego e Gândara, que implicou uma redução dos trabalhadores que dão apoio às instalações municipais ao nível das infraestruturas de águas
e saneamento.
- A necessidade da manutenção das infraestruturas de águas e saneamento de edifícios e instalações municipais nas devidas condições de
funcionamento;
- A necessidade de apoio na manutenção do sistema de abastecimento e tratamento de água das Piscinas Municipais, na época balnear.
- A previsão da entrada em funcionamento do edifício do Mercado Municipal, e a reformulação do mercado antigo (Hortícolas e Peixe), com a
necessidade de apoio e manutenção ao nível das infraestruturas de águas e saneamento.
- A previsão de obras de reformulação e ampliação nos estaleiros Municipais;
- A previsão da transferência de competências para as autarquias, tendo como consequência um aumento dos edifícios e instalações municipais a
necessitarem de manutenção.
- A existência de três postos de trabalho vagos de assistente operacional no Mapa de Pessoal em vigor para o corrente ano, na Subunidade
Orgânica de Gestão de Águas e Saneamento.
Considerando ainda:
- Que na Reunião do Executivo de 25/09/2019, foi deliberado proceder-se à abertura do procedimento concursal supra mencionado, tendo ficado
estabelecido no respetivo aviso a possibilidade de se recorrer à reserva de recrutamento.
- Que deste procedimento foram aprovados vários candidatos, tendo sido já admitidos dois;
- As informações prestadas pelos Serviços.
Proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de acionar a reserva de recrutamento para a admissão de 2 candidatos.
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Soure, 05 de maio de 2021
O Presidente da Câmara,
(Mário Jorge Nunes)

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Acionamento da Reserva de
Recrutamento para a admissão de Dois Candidatos - Procedimento Concursal
Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por
Tempo Indeterminado, para Preenchimento de um Posto de Trabalho na
Carreira e Categoria de Assistente Operacional - Canalizador, para a
Subunidade Orgânica de Gestão de Águas e Saneamento, conforme proposta do
Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes.----------------------------------Ponto 60. RECURSOS HUMANOS
. Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho
em Funções Públicas por Tempo Indeterminado para Preenchimento de
Um Posto de Trabalho na Carreira e Categoria de Assistente Operacional
– Pedreiro
. Acionamento da Reserva de Recrutamento
- Subunidade Orgânica de Administração Direta, Apoio às Freguesias,
Rede Viária e Sinalização – Admissão de 1 Candidato
Foi presente a seguinte informação:
PROPOSTA
Acionamento da Reserva de Recrutamento
Procedimento concursal comum na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para preenchimento de um
posto de trabalho na carreira e categoria de Assistente Operacional - Pedreiro
Considerando:
- Que constituem atribuições dos municípios a promoção e a salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações;
- A escassez de Recursos Humanos na Subunidade Orgânica Direta, Apoio às Freguesias, Rede Viária e Sinalização, integrada na Divisão de
Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais;
- O aumento contínuo de obras de administração direta previstas para este ano;
- A situação pandémica que atravessamos;
- O contínuo aumento dos pedidos de reforma;
- A necessidade constante em dar resposta aos pedidos de apoio solicitados pelas juntas de freguesia;
- A necessidade de obras de manutenção/reparação nos vários estabelecimentos de ensino, durante as férias escolares que se aproximam.
- A existência de um posto de trabalho vago de assistente operacional no Mapa de Pessoal em vigor para o corrente ano, na Subunidade Orgânica
de Administração Direta, Apoio às Freguesias, Rede Viária e Sinalização.
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Considerando ainda:
- Que na Reunião do Executivo de 25/09/2019, foi deliberado proceder-se à abertura do procedimento concursal supra mencionado, tendo ficado
estabelecido no respetivo aviso a possibilidade de se recorrer à reserva de recrutamento.
- Que deste procedimento foram aprovados vários candidatos, tendo sido já admitidos três;
- As informações prestadas pelos Serviços.
Proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de acionar a reserva de recrutamento para a admissão de 1 candidato.
Soure, 05 de maio de 2021
O Presidente da Câmara,
(Mário Jorge Nunes)

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “dar aqui uma nota sobre
estes quatro procedimentos. Dar aqui nota que apenas há três pessoas que estão disponíveis
para estas quatro vagas nas diversas reservas de recrutamento, ou seja, ao esgotarmos estes
três procedimentos, esgotámos todos os candidatos que concorreram a estes três concursos
e, mesmo assim, não são ocupados, porque alguns vão ser chamados, ocupam nas diversas
listas mais posição em diversas listas, como sabemos que é a mesma pessoa, não vai poder
ocupar os dois lugares e, como tal, a necessidade dos dois assistentes operacionais. De
salientar que a questão dos pedreiros, nós neste momentos estamos a fazer muita coisa com
administração direta, muros, determinado tipo de construções, reparações e, felizmente, que
concorreram pessoas que têm dado conta do recado e também nas áreas dos cantoneiros
também, ainda assim não conseguimos por a nossa maquina de pavimento, que há dois anos
não funciona porque não há profissionais habilitados a trabalhar com a mesma, assim como
vamos tendo dificuldades e temos que abrir concurso para motoristas de pesados cujo o
concurso que abrimos e que encerrou ficou deserto… De facto é de lamentar que esta
forma cega de parametrizar todos os trabalhadores de forma igual leva a que um trabalhador
indiferenciado, com funções respeitadas, mas que não exigem qualquer complexidade como
varrer as ruas, fazer a higiene e limpeza, tenha um vencimento de 665,00 euros e um
motorista de transporte coletivo de passageiros que anda com dezenas de vidas na mão, que
para estar habilitado para isto tem que ter diversas cartas de condução e cursos atualizados
de 6 em 6 meses, que custam milhares de euros, só possam usufruir do mesmo rendimento
dos 665,00 euros. Por outro lado, um canalizador, hoje em dia um canalizador demora muito
tempo a formar, embora possa ser formado em contextos escolar ou técnico profissionais,
não adquiri essas capacidades e qualidades num dia para o outro, vê-se confrontado também
com o mesmo tipo de vencimento ou o motorista de carros especiais como seja o camião
do lixo, como seja uma moto-niveladora, uma máquina niveladora uma bulldozer que para
poder operar esses veículos tem que ter formação específica para operar uma giratória, uma
retroescavadora ou até um empilhador e, como tal, temos esta dificuldade em encontrar
gente e os lugares acabam por ficar desertos, quando se assiste a uma falta grande de mão de
obra qualificada, mesmo na área dos pedreiros, canalizadores e eletricistas.
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Portanto, são de facto quatro vagas, mas curiosamente ficam esgotadas todos os concursos
que estão findos no Município. Mesmo que estas pessoas entrem, as que vão ser chamadas
não satisfazem a abertura que estamos a fazer.”-------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “relativamente ao concurso para a
função de canalizador, a questão que eu gostava de lhe colocar é a seguinte: esta necessidade
de admissão de dois candidatos para a função de canalizador, é justificada porque os que
existiam no quadro da Autarquia passaram para a ABMG ou esta necessidade existiria
sempre.”------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “por aquilo que acabei de
dizer, antes das Senhora Vereadora fazer a pergunta, que não sabia que a ia colocar, se
soubesse teria respondido mais acertadamente do que tentei responder, acabei de explicar
que nós obviamente temos necessidade de operários, os concursos foram de canalizador, de
pedreiro e de cantoneiros, continuamos a operar com um conjunto de operários que
entraram nos concursos de canalizador, entraram nos concursos de cantoneiros, uns
entraram, outros foram embora, outros nem sequer aceitaram vir, foi isso que eu expliquei.
Neste momento o que é que fizemos? Tendo em conta as nossas necessidades esgotar,
porque eles são todos assistentes operacionais, foi tudo unificado em três categorias:
assistentes operacionais, assistentes técnicos e técnicos superiores. Nos técnicos superiores,
diz a legislação, que já é específico tendo em conta a habilitação académica de cada técnico
superior a sua função, ou seja, é evidente que um médico veterinário é um técnico superior,
não pode exercer arquitetura, assim como um arquiteto não pode exercer medicina, mas são
todos técnicos superiores… O que é que acontece aqui, nós com este procedimento
estamos a abrir a todos aqueles a esgotar aquilo que é a reserva de recrutamento, porque a
vaga embora seja criada para uma função específica, a reserva de recrutamento para
assistentes operacionais que é, segundo a lei, a categoria que não exige nenhuma situação
específica, claro que se fosse para motorista tinha que estar habilitado a ser motorista, não
há nesta função nenhuma habilitação exigível para o exercício da função, ou seja, as pessoas
vêm para o exercício polivalente, portanto, é nesta reserva de recrutamento que eles estão a
ser considerados. A sua pergunta foi mais específica, são mesmo necessários canalizadores?
São porque nós damos apoio a todos os equipamentos municipais, damos apoio a todo o
sistema municipal de rega de jardins, portanto, nessa área específica a resposta é sim, mas
não vale a pena nós perante o rigor da resposta deixar de entender a polivalência e o esgotar
as listas que estão ao dispor do Executivo neste momento para um processo que é caro,
porque é demorado, porque afeta recursos de pessoal. Por outro lado, a sua resposta merece
uma resposta afirmativa por aquilo que eu estava a dizer, quantidade de Escolas, quantidades
de edifícios municipais, aquilo que vamos herdar em março/abril com as competências que
vamos herdar, que não podemos continuar a recusar porque a lei não deixa na área da
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Saúde… Na área da Educação obriga-nos a ter aqui um conjunto… Portanto, a resposta é
sim e não por outra razão qualquer...”-------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Acionamento da Reserva de
Recrutamento para a admissão de Um Candidato - Procedimento Concursal
Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por
Tempo Indeterminado, para Preenchimento de um Posto de Trabalho na
Carreira e Categoria de Assistente Operacional - Pedreiro, Subunidade Orgânica
de Administração Direta, Apoio às Freguesias, Rede Viária e Sinalização,
conforme proposta do Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes.--------Ponto 61. Demolição de Prédio em Ruínas – Processo: 26/2021/06 – Tapéus
. Denunciante: Presidente da Junta de Freguesia de Tapéus
- Aprovação do Auto de Vistoria
- Dispensa de Audiência Prévia nos termos do CPA e Determinação da
Ordem de Demolição
Foi presente a seguinte informação:
Assunto : Demolição de prédio em ruínas – Processo: 26/2021/06 – Tapeus
Denunciante: Presidente da Junta de Freguesia de Tapeus
aprovação do auto de vistoria
dispensa de audiência prévia nos termos do CPA e determinação da ordem de demolição
Em 6 de maio de 2021 foi realizada vistoria, determinada por despacho do mesmo dia do Sr Vice-Presidente da Câmara, tendo sido lavrado
auto que se dá aqui integralmente por reproduzido.
Em face do teor do auto de vistoria, ao abrigo do nº 3 do artº 89º do DL 555/89, de 16/12, com as alterações do DL 136/2014, de 09/09, a
Câmara Municipal pode ordenar a demolição total ou parcial das construções que ameacem ruína ou ofereçam perigo para a saúde pública e
para a segurança das pessoas.
Para o efeito poderá conceder-se um prazo de 10 dias.
Previamente à tomada de decisão deverá proceder-se à audiência escrita do interessado, no prazo de 10 dias, nos termos dos artigos 121º e
seguintes do CPA, quanto ao projeto de decisão acima descrito e ainda quanto ao teor do auto de vistoria.
Contudo, face ao avançado estado de ruína e falta de solidez e segurança do prédio, com a agravante de se situar junto a uma via pública,
pondo em risco a segurança das pessoas que ali circulam, sugere-se que se dispense a audiência prévia.
Face ao exposto sugere-se que:
1 – A Câmara Municipal aprove o teor do auto de vistoria e determine a execução da demolição do telheiro e remoção dos
escombros;
2 – Se dispense a audiência prévia dada a urgência na demolição;
3 - Se notifique o proprietário, desconhecido, através de edital colocado no imóvel, na sede da Junta de Freguesia e átrio do edifício
da Câmara Municipal, para proceder à demolição do edifício e remoção dos escombros no prazo de 10 dias.
Maria José O. Carvalhão – Engª
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
6.05.2021
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Deliberado, por unanimidade, aprovar:
- o teor do auto de vistoria e determine a execução da demolição do
telheiro e remoção dos escombros;
- Se dispense a audiência prévia dada a urgência na demolição;
- Se notifique o proprietário, desconhecido, através de edital colocado no
imóvel, na sede da Junta de Freguesia e átrio do edifício da Câmara Municipal,
para proceder à demolição do edifício e remoção dos escombros no prazo de 10
dias, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------Ponto 62. Candidatura a Apoio Financeiro para Conservação de Fachada de Prédio
. Requerente: Maria da Conceição Nunes de Oliveira Cantante
. Rua da Corredoura, n.º 2 e 2A - Soure
- Processo: 01/2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de apoio financeiro para a
conservação da fachada do imóvel sito na Rua da Corredoura, n.º 2 e 2A, Soure
no valor máximo de 1.250,00€, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.----------------------------------------------------------------------------------Ponto 63. Candidatura a Apoio Financeiro para Conservação de Fachada de Prédio
- Requerente: Manuel Morgado Martins
63.1. Rua Alexandre Herculano, nº 24, Soure
- Processo: 02/2021
Assunto : Candidatura a apoio financeiro para conservação de fachada de prédio sito na Rua Alexandre Herculano, nº 24, Soure
Processo: 02/2021
Requerente: Manuel Morgado Martins
O requerente em epígrafe, na qualidade de proprietário, solicita apoio financeiro no âmbito do Regulamento de Incentivos à Conservação de
Fachadas na Zona Histórica de Soure, RICFZHS, para realização de obras no edifício sito na Rua Alexandre Herculano, nºs 24, em Soure, imóvel
situado na Zona Histórica de Soure.
Teve candidatura aprovada em reunião de Câmara de 12 de outubro de 2020, mas não realizou a obra.
Solicita que os documentos apresentados na anterior candidatura se mantenham válidos. Pretende realizar a obra ainda durante o mês de
maio, uma vez que tem a obra adjudicada.
O orçamento apresentado inclui reparação das fachadas incluindo pintura das paredes, janelas e portas e substituição das caleiras, e tem o
valor de 2.600,00 € acrescido de iva.
Verifica-se que o edifício necessita de intervenção ao nível da fachada.
Os trabalhos descritos são ações elegíveis constantes no artigo 4º do RICFZHS.
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Foi apresentado o valor global para a intervenção, no entanto para efeitos de cálculo do apoio financeiro serão considerados os valores do
artigo 7º do Regulamento.
A comparticipação total dependerá dos trabalhos a efetuar, devidamente avaliados pela autarquia e não ultrapassará o valor máximo de
1.250,00€ por edifício, e 50% do valor da obra.
No acompanhamento da obra será efetuada a medição dos trabalhos e apurado o valor mediante auto de medição.
As obras devem ser iniciadas no prazo máximo de 30 dias a contar da data da aprovação da candidatura e serem concluídas no prazo máximo
de 3 meses a contar da mesma data.
Os pedidos de pagamento são entregues na Câmara Municipal, formalizados mediante requerimento acompanhado da documentação
identificativa das despesas efetuadas e pagas.
O pagamento do incentivo atribuído será feito no final da realização do investimento proposto, podendo ser reduzido se não for realizado na
sua totalidade.
As candidaturas admitidas estão isentas de taxas previstas no Regulamento de Taxas do Município de Soure em vigor.
Face ao exposto, sugere-se que a Câmara aprove o pedido de apoio financeiro para a conservação da fachada do imóvel sito na Rua
Alexandre Herculano, nºs 24, no valor máximo de 1.250,00€.
O valor está cabimentado nas grandes opções do plano e orçamento para 2021 nas classificações 08 004 2021/201 e 0301 080802
respetivamente.
Maria José O. Carvalhão – Engª
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
06 de maio de 2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de apoio financeiro para a
conservação da fachada do imóvel sito na Rua Alexandre Herculano, n.º 24,
Soure, no valor máximo de 1.250,00 €, conforme decorre da informação técnica
dos serviços.-----------------------------------------------------------------------------63.2. Travessa do Relógio, n.º 3, Soure
- Processo: 03/2021
Foi presente a seguinte informação:
Assunto : Candidatura a apoio financeiro para conservação de fachada de prédio sito na Travessa do Relógio, nº3, Soure
Processo: 03/2021
Requerente: Manuel Morgado Martins
O requerente em epígrafe, na qualidade de proprietário, solicita apoio financeiro no âmbito do Regulamento de Incentivos à Conservação de
Fachadas na Zona Histórica de Soure, RICFZHS, para realização de obras no edifício sito na Travessa do Relógio, nº 3, em Soure, imóvel situado na
Zona Histórica de Soure, inscrito na matriz sob o nº 3763.
Teve candidatura aprovada em reunião de Câmara de 12 de outubro de 2020, mas não realizou a obra.
Solicita que os documentos apresentados na anterior candidatura se mantenham válidos. Pretende realizar a obra ainda durante o mês de maio,
uma vez que tem a obra adjudicada.
O orçamento apresentado inclui reparação das fachadas incluindo pintura das paredes, janelas e portas e substituição das caleiras, e tem o
valor de 2.700,00 € acrescido de iva.
Verifica-se que o edifício necessita de intervenção ao nível da fachada.
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Os trabalhos descritos são ações elegíveis constantes no artigo 4º do RICFZHS.
Foi apresentado o valor global para a intervenção, no entanto para efeitos de cálculo do apoio financeiro serão considerados os valores do
artigo 7º do Regulamento.
A comparticipação total dependerá dos trabalhos a efetuar, devidamente avaliados pela autarquia e não ultrapassará o valor máximo de
1.250,00€ por edifício, e 50% do valor da obra.
No acompanhamento da obra será efetuada a medição dos trabalhos e apurado o valor mediante auto de medição.
As obras devem ser iniciadas no prazo máximo de 30 dias a contar da data da aprovação da candidatura e serem concluídas no prazo máximo
de 3 meses a contar da mesma data.
Os pedidos de pagamento são entregues na Câmara Municipal, formalizados mediante requerimento acompanhado da documentação
identificativa das despesas efetuadas e pagas.
O pagamento do incentivo atribuído será feito no final da realização do investimento proposto, podendo ser reduzido se não for realizado na
sua totalidade.
As candidaturas admitidas estão isentas de taxas previstas no Regulamento de Taxas do Município de Soure em vigor.
Face ao exposto, sugere-se que a Câmara aprove o pedido de apoio financeiro para a conservação da fachada do imóvel sito na Travessa do
Relógio, nº 3, no valor máximo de 1.250,00€.
O valor está cabimentado nas grandes opções do plano e orçamento para 2021 nas classificações 08 004 2021/201 e 0301 080802
respetivamente.
Maria José O. Carvalhão – Engª
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
07 de outubro de 2020

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de apoio financeiro para a
conservação da fachada do imóvel sito na Travessa do Relógio, nº 3, Soure, no
valor máximo de 1.250,00€, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.----------------------------------------------------------------------------------Ponto 64. Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra
. Autor: Helenos, S. A.
. Proc.º 119/21.4BECBR - Para Conhecimento
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “dar-vos conhecimento de
um assunto que nós já fomos confrontados aqui há uns dois anos e que agora entrou, como
podem verificar, fomos notificados esta semana, na quarta ou quinta-feira, a ação expedida
com data de 29.04.2021, de uma ação Administrativa contra o Município de Soure, a
reivindicar cerca de 25.000,00 euros pelo conjunto de faturas que aí estão. Em 2019, quando
esta questão nos foi colocada pelo advogado desta empresa, pedi consulta à Dra. Sara
Ramalho. Dou-vos conhecimento do processo, e isso faz parte sempre da informação
obrigatória das Assembleias Municipais a acompanhar a informação escrita dos processos
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que andam em Tribunal e vou contratar a Dra. Sara Ramalho para nos representar na defesa
desta ação.”---------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento do Proc.º 119/21.4BECBR, do Tribunal Administrativo e
Fiscal de Coimbra.--------------------------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes
deu por encerrados os trabalhos às dezoito horas e dez minutos.-----------------------------------
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